THEOLOGISCHE SUMMA VAN DEN
HEILIGEN THOMAS VAN AQUINO

Theologische Summa van
den H. Thomas van Aquino
LATIJNSCHE EN NEDERLANDSCHE TEKST
UITGEGEVEN DOOR EEN GROEP
DOMINICANEN

GELOOFSVERDEDIGING
PLOEGSTRAAT 23, ANTWERPEN

Theologische Summa van
den H. Thomas van Aquino
XI.

Over de Genade
(I > IK Q. 109-114)

1929
GELOOFSVERDEDIGING
PLOEGSTRAAT 23, ANTWERPEN

u-l-'ét
Centraal Bibliotheek
„ST. UR3ULA
roermond

Attenla duorum Revisorum relatione, imprimi potest.
Datum Lovanii, die 14 Decembris 1929.
Fr. H. M. Parys, S. Th. Lr.,
Prior Provincialis Provinciae Sae Rosae in Belgio Ord. Praed.

NIHIL OBSTAT
Candae, I I Decembris 1929
B. Haelterman,
C. L. C.
IMPRIMATUR
Candae, 12 Decembris 1929
C. Van Crombrugghe,
Vic. Gen.

OVER DE GENADE
(T IK Q. 109-114)

INHOUD
HONDERD EN NEGENDE KWESTIE.
Over het uiterlijke beginsel der
menschelijke daden, nl. de Genade van God.
/ Artikel : Kan de mensch zonder de Genade iets waars
kennen? ................ ...........................................
lle Artikel : Kan de mensch zonder de Genade het goede
willen en doen? .........................................................
III' Artikel : Kan de mensch God boven alles beminnen,
alleen met zijn natuurlijke krachten, zonder de
Genade? ....................................................................
IV' Artikel : Kan de mensch de voorschriften der Wet
vervullen, zonder de Genade, en uit zijn natuur
lijke krachten? ......... ..................-.............................
Ve A rtikel : Kan de mensch zonder de Genade het eeu
wige leven verdienen? .................................
VIr Artikel : Kan de mensch zichzelf door eigen kracht
tot de Genade voorbereiden zonder de hulp der
Genade? ....................................................................
VIP Artikel : Kan de mensch van de zonde opstaan zon
der de hulp der Genade? .......................................
VIIP Artikel : Kan de mensch, zonder de Genade, niet-‘
zondigen?
..................................................................
IXe Artikel : Kan hij, die de Genade reeds verkregen
heeft, uit zich zelf het goedé doen en de zonde
vermijden, zonder eennieuwe hulp der Genade?

1

3
9

14

19

22
26
32
37

43

VIII

Xe Artikel : Heeft de menscli, die in de Genade is, de
hulp der Genade noodig om te volharden? ....

48

HONDERD EN TIENDE KWESTIE.
Over het wezen der Genade Gods
lc Artikel : Werkt de Genade iets in de ziel uit?.........
IIC Artikel : Is de Genade een hoedanigheid der ziel? . .
IIIC Artikel : Is de Genade hetzelfde als de deugd? ...
1VC Artikel : Is de Genade in het wezen der ziel als in
haar drager, of in een van de vermogens? ...........

52
52
58
63

68

HONDERD EN ELFDE KWESTIE.
Over de verdeeling der Genade
lc Artikel : Is de verdeeling in heiligmakende Genade en
om niet gegeven Genade een goede verdeeling?
Ilc Artikel : Wordt de Genade met recht verdeeld in wer
kende Genade en medewerkende Genade? ....
III0 Artikel : Wordt de Genade gevoegelijk verdeeld in
voorafgaande en volgende Genade? ....................
IVC Artikel : Geeft de Apostel een juiste verdeeling der
Genade om niet? ......................................................
Vc Artikel : Staat de om niet gegeven Genade hooger
dan de heiligmakende Genade? ...........................

73

75
79
84
87
94

HONDERD EN TWAALFDE KWESTIE.
Over de oorzaak der Genade
1° Artikel : Is God alleen oorzaak der Genade? ...........
Uc Artikel : Wordt er van den kant van den mensch
een zekere voorbereiding en gesteltenis tot de Ge
nade vereischt? ........................................................

99
100

103

IX

UI' Artikel : Wordt aan hem, die zich tot de Genade
voorbereidt, of doet wat in zijne macht is, de Ge
nade noodzakelijk gegeven? ....................................
lVe Artikel : Is de Genade grooter in den een dan in
den ander? ......... •................................... ..
V' Artikel : Kan de mensch weten, dat hij de Genade
heeft?
.........................................................................

107

111
115

HONDERD EN DERTIENDE KWESTIE.
Over de gevolgen der Genade
/' Artikel : Is de rechtvaardigmaking van den zondaar
hetzelfde als de vergiffenis der zonden?................
II Artikel : Wordt voor de vergeving der zondeschuld
— waarin de rechtvaardiging van den zondaar be
staat — de instorting der Genade vereischt? ....
III Artikel : Wordt voor de rechtvaardigmaking van den
zondaar een daad van den vrijen wil vereischt?
IV' Artikel : Wordt er voor de rechtvaardigmaking van
van den zondaar een geloofsdaad vereischt? ....
V' Artikel : Wordt tot de rechtvaardigmaking van den
zondaar een daad van den vrijen wil vereischt met
betrekking tot de zonde? .......................................
VI' Artikel : Moet de vergiffenis der zonden gerekend
worden onder die dingen, die tot de rechtvaardig
making van den zondaar worden vereischt? ....
VII' Artikel : Gebeurt de rechtvaardigmaking van den
in één oogenblik, of geleidelijk? .........................
VIIIC Artikel : Is de instorting der Genade van nature
het eerste onder die dingen, die tot de rechtvaardig
making vereischt worden? .......................................
IX' Artikel : Is de rechtvaardigmaking van den zondaar
het grootste werk van Qod? ...................................
Xc Artikel : Is de rechtvaardigmaking van den zondaar
een wonderwerk? ......................................................

121

122
127
131
136

140

144
148

156
161
165

X

HONDERD EN VEERTIENDE KWESTIE.
Over de verdienste, het gevolg van de
Genade van bijstand

170

Ie Artikel : Kan de mensch iets van God verdienen? ....
171
IIe Artikel : Kan iemand zonder de Genade het eeuwige
leven verdienen? .........................................................
175
IIIC Artikel : Kan iemand, die de Genade heeft, rechtens
het eeuwige leven verdienen? ..................................
180
IVe Artikel : Is de Genade beginsel van het verdienen,
voornamelijk door de liefde, meer dan door de
andere deugden? .........................................................
!84
V' Artikel : Kan de mensch voor zichzelf de eerste Ge
nade verdienen ? .........................................................
188
Vlc Artikel : Kan de mensch voor een ander de eerste
Genade verdienen ? ....................................................
101
■ VIIC Artikel : Kan iemand voor zichzelf het herstel na
den val verdienen? ....................................................
195
VIIIC Artikel : Kan iemand de vermeerdering der Genade
of der liefde verdienen? ...........................................
199
IXC Artikel : Kan de mensch de eindvolharding verdienen? 202
Xe Artikel : Vallen de tijdelijke goederen onder de ver
dienste? ......................................................................... 206

1

Kw. 109.

HONDERD EN NEGENDE KWESTIE.
OVER HET UITERLIJKE BEGINSEL DER MENSCHELIJKE DADEN, NL. DE GENADE VAN GOD.
(Tien Artikelen.)
Konsekwent moet er nu gehandeld worden over het uiterlijke
beginsel der menschelijke daden, nl. over God, zooals wij door
Hem door de genade worden geholpen om rechtmatig te handelen.
Ten eerste moet er gehandeld worden over de Genade Gods,
ten tweede over de oorzaken ervan, ten' derde over de gevolgen
ervan.
De eerste verhandeling wordt in drieën verdeeld, want eerst
zal worden gehandeld over de noodzakelijkheid der genade,
ten tweede over de genade zelf naar haar wezen, en ten derde
over hare verdeeling.
Met betrekking tot het eerste worden tien yragen gesteld :

QU/ESTIO CIX.
DE EXTERIORI PRINCIPIO HUMANORUM ACTUUM
SCÏLICET DE GRATIA DEI.
Consequenter considerandum est de exteriori principio humanor.um actuum,
scilicet de Deo, prout ab ipso per gratiam adjuvamur ad recte agendumj; et
primo considerandum est de Gratia Dei; secundo de causa ejus; tertio de ejus
effectibus. Prima autem consideratio ent tripartita. Nam primo coniderè.
bitur de necessitate gratiae; secundo de ipsa gratia quantum ad ejus
essentiam; tertio de ejus divisione.
Circa.primum quaeruntur decem.
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1. Kan de mensch zonder de genade iets waars kennen?
2. Kan de mensch zonder de genade iets goeds doen of
willen?
3. Kan de mensch zonder de genade God boven alles bemin
nen?
4. Kan hij zonder de genade uit natuurlijke krachten de
voorschriften der Wet vervullen?
5. Kan hij zonder de genade het eeuwig leven verdienen?
6. Kan de mensch zich tot de genade voorbereiden zonder
de genade?
7. Kan hij zonder de genade van de zonde opstaan?
8. Kan de mensch zonder de genade de zonde vermijden?
9. Kan de mensch, die de genade reeds verkregen heeft, het
goede doen en de zonde vermijden zonder andere goddelijke
hulp?
10. Kan hij door zichzelf in het goede volharden?

1. Utrum absque gratia possil homo aliquod verum cognoscere. — 2.
Utrum absque gratia Dei possit homo aliquod bonum facere, vel veile. —
3. Utrum homo absque gratia possit Deum diligere super omnia. ——
4. Utrum absque gratia possit per sua naturalia praecepta legis observare.
— 5. Utrum absque gratia possit mereri vitam aeternam. — 6. Utrum
homo possit se ad gratiam praeparare sine gratia. — 7. Utrum absque
gratia possit resurgere a peccato. — 8. Utrum absque gratia possit homo
* vitare peccatum. — 9. Utrum homo gratiam consecutus possit absque alio
divino auxilio bonum! facere, et vitare peccatum. — 10. Utrum possit
persevcrare in bonp per seipsum.
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Ic ARTIKEL.
Kan de mensch zonder de genade iets waars jennen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de mensch zonder de
genade geen enkele waarheid kan kennen. — 1. Op het woord
van den Eersten Brief aan de Corinthièrs (12, 3) : Niemand kan
Heer Jesus zeggen, tenzij door den H. Geest, zegt immers dé
Glossa van Ambrosius : « Iedere lüaarhcid, door wie ook uit
sproken, komt van den H. Geest ». Welnu de H. Geest woont
in ons door de genade. Dus kunnen wij de waarheid niet kennen
zonder de genade.
2. In zijn Alleenspraak (le. B., 6e. H.) zegt Augustinus,
dat de zekerste stellingen in iedere wetenschap zijn als voorwer
pen, die door de zon verlicht worden, zoodat ze gezien kunnen
worden. Welnu God zelf verlicht, terwijl het verstand voor den
geest is wal het aanschouwen is voor de oogen. De oogen van
den geest immers zijn de zintuigen van de ziel. Welnu de zintui
gen van het lichaam, zelfs al zijn ze zuiver, kunnen niets zicht-

ARTICULUS I.
Utrum homo sihe gralia aliquid verum cognoscere possit.
[Infr. art. 2. ad 3. et 2. Dist. 28. art. 3.].
Ad PR I MUM sic proceditur. Videtur, quod homo sine gratia nullum verum
cognocere possit, quia super illud 1. Corinth. 12 [v. 3] : « Nemo potest
dicere : Dominus Jesus, nisi in Spiritu Sancto )), dicit Glos. Ambrosii :
« Omne verum, a quocumquc dicatur, a Spiritu^ Sancto est. » Sed Spiritus
Sanctus habitat in nobis per gratiam. Ergo veritatem cognoscere non possumus sine gratia.
2. PRitTEREA, Augustinus dicit in 1. Soliloq. [cap. 6.], quod disciplinarum certissima talia sunt, qualia illa, quae a sole illustrantur, ut videri
possint. Deus autem ipse est, qui illustrat; ratio autem ita est in mentibus,
ut in oculis est aspectus; mentis autem oculi sunt sensus animae. Sed sensus
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baars zien zonder de verlichting van de zon. Dus kan de menschelijke geest, hoe volmaakt hij ook is, door redeneering geen
waarheid kennen zonder de goddelijke verlichting, welke onder
de hulp van de genade valt.
3. Gelijk uit de woorden van Augustinus in zijn Boek over de
Drieèenheid (14‘‘ B., 7e H.) blijkt, kan de menschelijke geest
geen waarheid begrijpen zonder te denken. Welnu in zijn Twee
den Brief aan de Corinthïêrs (3, 3) zegt de Apostel : « IVij
zijn ons zelf niet voldoende iets te denken uil ons zelf, alsof het
uit ons zelf k^am »• Dus kan de mensch de waarheid niet uit
zichzelf zonder de hulp der genade kennen.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus in zijn Retractaties
(le B., 4e H.) zegt : « Ik houd niet, wat ik in een gebed gezegd
heb : God, die gewild heeft, dat alleen de reinen de waarheid
kennen. Want men zou kunnen antwoorden, dat velen, die niet
rein zijn, vele waarheden jennen ». Welnu overeenkomstig de
woorden van Psalm 50, 12 : <( God, schep in mij een zuiver hart,
en vernieuw in mijn binnenste den rechten geest », wordt de,

corporis, quantumcumque s:t purus, non potest aliquod visibile videre sine
solis illustratione. Ergo humana mens, quantumcumque sit perfecta, non potest
ratiocinando veritatem cognoscere absque illustratione divina, quae ad
auxilium gratiae pertinet.
3. Pr/ETEREA, humana mens non potest veritatem intèlligere, nisi cogi2ando, ut patet per Augustinum in 14. de Tr:n. [cap. 7.]. Sed Apostolus
dicit 2. ad Cor. 3 [v. 5] : « Non sufficientes sumus aliquid cogitare a
nobis, quasi ex nobis. » Ergo homo non potest cognoscere veritatem per
seipsum sine auxilio gratiae.
SED CONTRA est, quod Augustinus dicit in 1. Retract. [cap. 4.] :
« 'Non approbo, quod in oratione dixi : Deus, qi^i nonnisi mundos verum
scire voluisti. Responderi enim potest, multos etiam non mundos multa
scire vera. » Sed per gratiam homo mundus efficitur, secundum illud Ps.
30 [v. 12] : « Cor mundiim crea in me Deus, et spiritum rectum innova
in‘ visceribus meis. » Ergo sine: gratia potest homo per seipsum veritatem
cognoscere.
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mensch rein door de genade. Dus kan de mensch krachtens zich
zelve zonder de genade de waarheid kennen.
Leerstelling. — De waarheid kennen is een zeker gebruik
of een daad van het verstandslicht, omdat, zooals de Apostel zegt
in zijn Brief aan de Ephesiërs (5, 13), (( al wat zichtbaar maakt»
licht is ». Ieder gebruik nu brengt een beweging of verandering
niet zich mede, beweging zeer breed genomen, in zoover nl.
begrijpen en willen een zekere beweging genoemd worden,
zooals blijkt uit de leer van den AX^ijsgeer in zijn Boek Over de
Ziel (3e B„ 4° en T H.).
In de stoffelijke dingen nu zien we, dat voor de beweging
niet alleen een vorm vereischt wordt, welke het 'beginsel van de
beweging of handeling is, maar ook dat er een beweging van den
eersten beweger vereischt wordt. De eerste beweger nu in de
stoffelijke orde is het hemellichaam. Hoe volmaakt daarom ook
het vuur de warmte heeft, het zal toch niet werken, tenzij
krachtens de beweging van dat hemellichaam.
Het is echter duidelijk, dat, gelijk iedere stoffelijke beweging
tot de beweging van dit hemellichaam wordt teruggebracht als
tot den eersten stoffelijken beweger, zoo ook iedere stoffelijke
en geestelijke beweging wordt teruggebracht tot den eersten be
weger zonder beperking, nl- God. En daarom, hoe volmaakt
een stoffelijke of een geestelijke natuur ook genomen wordt, kan

RESPONDEO dicendum, quod cognoscere veritatem est usus quidam, vel
actus intellectualis luminis, quia, secundum Apostolum ad Ephes. 5 [v. 1 3] :
« Omne, quod manifestatur, lumen est. » Usus autem quilibet quemdam
motum importat, large accipiendo motum, secundum quod intelligere ét
veile motus quidam esse dicuntur, ut patet per Philosophum in 3. dë
Anima [cap. 4, 7].
Videmus autem in corporalibus, quod ad motum -non solum requiritur
ipsa forma, quae est principium motus vel actionis, sed etiam requiritur'
motio primi moventis. Primum autem movens in ordine corporalium est
corpus coeleste. Unde quantumcumque ignis habeat calorem perfectum, non
afteraret; nisi pef motionem corporis coelestis.
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zij niet overgaan tot de daad, tenzij ze door God bewogen wordt,
welke beweging overeenkomstig het inzicht is van Zijn voor
zienigheid, en niet krachtens natuurnoodzaak, gelijk de beweging
van het hemellichaam.
Niet alleen echter is iedere beweging van God als van den
eersten beweger, maar ook is iedere volmaaktheid van den vorm
van hem als van de eerste akt, en daarom hangt iedere werking
van het verstand en van ieder geschapen wezen met betrekking
tot twee dingen van God af. Ten eerste voor zoover het van
Hem zijn volmaaktheid heeft, of den vorm waardoor het werkt;
ten tweede voor zoover het door Hem bewogen wordt om te
werken.
Iedere vorm nu die door God in de geschapen dingen gelegd
is, heeft een werkdadigheid met betrekking tot een bepaalde
daad, waartoe hij zich krachtens zijn eigenheid uitstrekt. Verder
echter kan hij zich niet uitstrekken, tenzij door een daarenboven
bijgevoegden vorm, zooals het water niet kan verwarmen, tenzij
het verwarmd is door het vuur. Zoodus heeft het verstand van
den mensch een vorm, nl. het verstandslicht, dat op zichzelf vol
doende is om enkele begrijpbare dingen te kennen, die dingen nl.
tot de kennis waarvan wij door de zintuigen kunnen komen. De
Manifestum est aütem, quod sicut motus omnes corporales reducuntur in
luotum coelestis corporis, sicut in primum móvens corporale, ita omnes motus
lam corporales, quam spirituales reducuntur in primum movens simpliciter,
quod est Deus. Et ideo, quantumcumque natura aliqua corporalis vel spiritualis ponatur perfecta, non potest in suum actum procedere, nisi moveatur
a Deo. Quae quidem motio est secundum suae providentiae rationem, non
secundum necessitatem naturae, sicut motio corporis caelestis.
Non solum autem a Deo est omnis motio, sicut a primo movente, sed
etiam ab ipso est omnis formalis perfectio, sicut a primo actu. Sic igitur
actio intellectus et cujuscumque entis creati dependet a Deo quantum ad
duo : uno modo, inquantum ab ipso habet perfectionem, sive formam, per
quam agit; alio modo, inquantum ab ipso movetur ad agendum.
Unaquaeque autem forma indita rebus creatis a Deo habet efficaciam
respectu alicujus actus determinati, in quem potest secundum suam proprietatem; ultra autem non potest, nisi per aliquam formam superadditam, sicut
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hoogere begrijpbare dingen echter kan het menschelijk verstan
niet kennen, tenzij het door een krachtiger licht wordt vervo r
maakt, zooals door het licht des geloofs en der prophetie, wat
het licht der genade genoemd wordt, voor zoover het aan e
natuur is toegevoegd.
Men moet dus besluiten, dat de mensch, om welke waarhei
ook te kennen, goddelijke hulp noodig heeft, omdat het verstan
door God moet bewogen worden tot zijn daad. Niet echter hee
hij, om de waarheid van wat dan ook te kennen, steeds een
nieuwe verlichting noodig, die aan die natuurlijke verlichting is
toegevoegd, maar alleen om de waarheid van sommige dingen
te kennen, die de natuurlijke kennis te boven gaan. Toch ec ter
onderricht God sommigen op wonderbare wijze door zijn gena e
met betrekking tot die dingen, die door het natuurlijk verstan
kunnen gekend worden, zooals Hij soms ook op won er are
wijze dingen doet, die de natuur doen kan.
Antwoord op de bedenkingen. — 1- Iedere waarheid,
door wie ook uitgesproken, komt van den H. Geest, in zoover

aqua non potest calefacere, nisi calefacta ab igne. Sic igitur intellectus hu
manus habet aliquam formam, scilicet ipsum intelligibile lumen, quod est de
se sufficiens ad quaedam intelligibilia cognoscenda, ad ea scilicet, in quorum
notitiam per sensibilia possumus devenire. Altiora vero intelligibilia intellectus humanus cognoscere non potest, nisi fortiori lumine perficiatur, sicut
lumine fidei vel prophetiae, quod dicitur lumen gratiae, inquantum est naturae
superadditum.
Sic igitur dicendum est, quod ad cognitionem cujuscumque ven homo
indiget auxilio divino, ut intellectus a Deo moveatur ad suum actum; non
autem indiget ad cognoscendam veritatem in omnibus nova illustratione
superaddita naturali illustrationi, sed in quibusdam, quae excedunt naturalem
cognitionem. Et tarnen quandoque Deus miraculose per suam gratiam aliquos
irstruit de his, quae per naturalem rationem cognosci possunt, sicut et quan
doque miraculose facit quaedam, quae natura facere potest.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod omne verura, a quocumque dicatur,
est a Spiritu Sancto, sicut ab infundente naturale lumen, et moven te ad in2
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Hij het natuurlijke licht instort, en ueweegt tot het begrijpen en
uitspreken van de waarheid, maar niet in zoover Hij door de
heiligmakende genade inwoont, of in zoover Hij een blijvende
gave, aan de natuur toegevoegd, verleent. Dit laatste echter is
alleen het geval bij het kennen en uitspreken van sommige waar
heden, en vooral bij die, welke betrekking hebben op het geloof,
en over zulke waarheden spreekt de Apostel.
2. De zon verlicht de stoffelijke dingen uiterlijk, maar de
geestelijke zon, die God is, verlicht innerlijk; vandaar is het na
tuurlijke licht van de ziel een verlichting van God, waardoor
wij door Hem verlicht worden om die dingen te kennen, die onder
de natuurlijke kennis vallen, en daartoe wordt geen andere ver
lichting vereischt, maar alleen voor die dingen, die de natuur
lijke kennis te boven gaan.
- 3. Altijd hebben wij de hulp van God noodig om wat ook te
denken, inzoover God het verstand beweegt om te werken; iets
daadwerkelijk begrijpen immers is denken, zooals Augustinus
zegt in zijn Boek over de Drieèenhcid. (t. a. pl.)

telligendum et loquendum veritatem, non autem sicut ab inhabitante per
gratiam gratum facientem, vel sicut largiente aliquod habituale donum nalurae superadditum. Sed hoe solum est in quibusdam veris cognoscendis et
loquendis, et maxime in illis, quae pertinent ad fidem, de quibus Apostolus
loquebalur.
Ad SECUNDUM dicendum, quod sol corporalia illustrat exterius, sed sol
intelligibilis, qui est Deus, illustrat interius. Unde ipsum lumen naturale
animae inditum est illustratio Dei, qua illustramur ab ipso ad cognoscendum ea, quae pertinent ad naturalem cognitionem. Et ad hoe non requiritur
alia illustratio, sed solum ad illa, quae naturalem cognitionem excedunt.
Ad TERTIUM dicendum, quod semper indig'mus divino auxilio ad cogitandum quodcumque, inquantüm ipsum movet intellectum ad agendum :
actu enim intelligere aliquid, est cogitare, ut patet per Augustinum 14. de
Trinit. [loc. cit. in arg.].
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11° ARTIKEL.
Kan de mensch zonder de genade het goede willen en doen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de mensch het goede
kan willen en doen, zonder de genade. — 1. Datgene immers,
waarover hij meester is, is in de macht van den mensch. Welnu
de mensch is meester over zijn daden, en vooral over die daad,
die willen is, zooals vroeger gezegd is. (lp Kw., le Art. en 13°
Kw., 6 Art.) Dus kan de mensch het goede krachtens zichzelf
en zonder de hulp der genade willen en doen.
2. Ieder ding vermag méér met betrekking tot datgene,
wat overeenkomstig zijn natuur is, dan met betrekking tot dat
gene, wat buiten zijn natuur om is. Welnu de zonde is tegen
de natuur, zooals Damascenus zegt in zijn Boek Over het ware
Geloof (2' B., 4' en 30p H.). De deugddaad daarentegen is
volgens de natuur, zooals hierboven gezegd is (71° Kw., le Art.).
Daar nu de mensch uit zichzelf kan zondigen, kan hij veel eerder
uit zichzelf het goede willen en doen.

ARTICULUS II.
Utrum homo possit veile et facere bonum absquc gralia.
[Infr. art. 6. et 2. Dist. 28. art. 1. et Dist. 39. in exp. lit.
et Veri. q. 24. art. I. ad 2. et Quodl. 1. art. 7. et 5. art. 2. et 1, Cor, 12,],
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod homo possit veile et facere
bonum absque gratia : illud enim est in hominis potestate, cujus ipse est dominus. Sed homo est dominus suorum actuum, et maxime ejus quod est veile,
ut supra dictum est [q. 1. art. 1., et q. 13. art. 6.]. Ergo homo potest
veile et facere bonum per seipsum absque auxilio gratiae.
2. Pr/ETEREA, unumquodque potest magis in id quod est sibi secundum naturam, quam in id,4 quod est sibi praeter naturam. Sed peccatum est
contra naturam, ut Damascenus dicit in 2. lib. [Orth. Fid. cap. 4 et 30].
Opus autem virtutis est homini secundum naturam, ut supra dictum est
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3. Het goed van het verstand is het ware, zooals de Wijsgeer
in zijn Ethica zegt (6e B., T H.). Welnu het verstand kan het
ware kennen uit zichzelf, zooals ook ieder ander ding zijn'
natuurlijke werking uit zichzelf kan verrichten. Dus kan de
mensch veel eerder uit zichzelf het goede willen en doen.
Maar daartegenover staat, dat de Apostel in zijn Brief aan de
Romeinen (9, 16) zegt : « Noch van den willende is het, nl.
willen, noch van den loopende, nl. loopen, maar van den barmhartigen Cod ». En Augustinus zegt in zijn Boek Over de
vermaning en de Genade (2e H.), dat de menschen zonder de
genade, geen enkel goed gunnen doen, hetzij door te overwegen,
hetzij door te willen of te beminnen, hetzij door te werken.
LEERSTELLING. — De natuur van den mensch kan men
dubbel beschouwen : ten eerste, in haar ongeschondenheid, zooals
zij was in de eerste ouders vóór de zonde; ten tweede, voor zoo
ver zij in ons bedorven is door de zonde van de eerste ouders.
In beide toestanden heeft de menschelijke natuur de godde-

Lq. 71. art. 1.]. Cum igitur homo per seipsum possit peccare, videtur quod
multo magis per seipsum possit bonum veile et facere.
3. Pr/ETEREA, bonum intellectus est verum, ut Philosophus dicit in
6. Ethic. [cap. 2.]. Sed intellectus potest cognoscere verum per seipsum,
sicut et quaelibet alia res potest suam naturalem operationem per se facere.
Ergo multo magis homo potest per seipsum facere et veile bonum.
Sed CONTRA est, quod Apostolus dicit Rom. 9 [v. 16] : « Non est
volentis (scilicet veile) neque currentis (scilicet currere), sed miserentis Dei »,
et Augustinus dicit in lib. de Corr. et Gr. [cap. 2.], quod sine gralia nulium
prorsus sive cogitando, sive volendo et amando, sive agendo, faciunt homines
bonum.
RESPONDEQ dicendum, quod natura hominis potest dupliciter considerari:
uno modo in sui integritate, sicut fuit in primo parente ante peccatum; alio
modo, secundum quod est corrupta in nobis post peccatum primi parentis.
Secundum autem utrumque statum natura humana indiget auxilio divino ad
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lijke hulp noodig als eersten beweger, om welk goed ook te doen
of te willen, zooals (in het vorig Artikel) gezegd is. Maar in
den toestand van de ongeschonden natuur had de mensch krach
tens zijn natuur voldoende werkkracht, om het met zijn natuur
evenredige goed te willen en te doen, nl. het goede van de
verworven deugd. Niet echter met betrekking tot het goed, dat
zijn natuur te boven gaat, nl. het goede van de ingestorte deugd.
Maar in den toestand van de bedorven natuur is de kracht van
den mensch ontoereikend, zelfs met betrekking tot datgene wat
binnen het bereik valt van zijn natuur, zoodat hij door zijn na
tuurlijke krachten dat goed niet geheel kan volbrengen. Daar
echter de natuur van den mensch door de zonde niet heel en
al bedorven is, alsof hij nl. van heel het natuurgoed zou zijn
beroofd, kan hij, ook in den toestand van de verdorven natuur,
een of ander bepaald goed doen, zooals een huis bouwen, wijn
gaarden aanleggen, en dergelijke. Echter niet heel 'het goed, dat
met zijn natuur overeenkomt, zoodat hij in niets te kort zou
komen, zooals een ziek mensch door zichzelf wel eenige bewe
gingen kan uitoefenen, maar zich niet volkomen kan bewegen
zooals een gezond mensch, tenzij hij met behulp van een genees
middel gezond wordt.
facienclum vel volendum quodcumque bonum, sicut primo movente, ut dictum est [art. praec.]. Sed in statu naturae integrae, quantum ad sufficientiam operativae virlutis, poterat homo per sua naturalia veile et operari
bonum suae naturae proportionatum, quale est bonum virtutis acquisitae;
non aulem bonum superexcedens, quale est bonum virtutis infusae.
Sed in statu naturae corruptae etiam deficit homo ab hoe, quod secundum suam naturam potest, ut non possit totum hujusmodi bonum implere per
sua naturalia. Quia tarnen natura humana per peccatum non est totaliter
corrupta, ut scilicet toto bono naturae privetur, potest quidem etiam in statu
naturae corruptae per virtutem suae naturae aliquod bonum particulare agere,
sicut aedificare domos, plantare vineas, et alia hujusmodi; non tarnen totum
bonum sibi connaturale, ita quod in nullo deficiat, sicut homo infirmus
potest per seipsum aliquem motum habere, non tarnen perfecte potest moveri
motu hominis sani, nisi sanetur auxilio medicinae.
Sic igitur virtute gratuita superaddita virtuti naturae indiget homo in statu
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Zoodus heeft de mensch in den toestand van de ongeschonden
natuur een geheel vrij geschonken kracht ncodig, die aan de
natuurkracht is toegevoegd, en dit met betrekking tot één ding,
nl. om het bovennatuurlijke goed te willen en te bewerken. In
den toestand van de verdorven natuur echter met betrekking tot
twee dingen, nl. om te genezen, en om het goed van de boven
natuurlijke deugd te bewerken, wat verdienstelijk is. Daaren
boven heeft de mensch in beide toestanden de hulp van God
noodig, om er door bewogen te worden om goed te doen.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. De mensch is
meester over zijn daden én om te willen, én om met te willen,
om de beredeneering van het verstand, dat naar den eenen zoo
wel als naar den anderen kant kan overhellen. Maar dat hij
beredeneert, of niet, komt van een voorafgaande beredeneering,
ofschoon hij ook daarover meester is. Daar men daarmede niet
tot in het oneindige kan teruggaan, moet men ten laatste komen
tot het feit, dat de vrije wil van een mensch bewogen wordt
door een uiterlijk beginsel, wat boven den menschelijken geest
ligt, nl. door God, zooals ook de Wijsgeer bewijst (in de Eudemische Ethica, 7e B., 14e H.), in de verhandeling Over het
Fortuin. Vandaar is de geest, ook van een gezonden mensch,

naturae integrae quantum ad unum, scilicet ad operandum el volendum bonum supernaturale. Sed in statu naturae corruptae quantum ad duo, scilicet
ut sanetur, et ulterius ut bonum supernaturalis virtutis opetetur, quod est
meritorium. Ulterius autem in utroque statu indiget homo auxilio divino,
ut ab ipso movealur ad bene agendum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod homo est dominus suorum acluum, et
volendi, et non volendi, propter deliberationem rationis, quae potest flecti ad
imam partem, vel ad aliam. Sed quod deliberet, vel non deliberet, et si
hujusmodi etiam sit dominus, oportet, quod hoe sit per deliberationem praeeedentem. Et cum hoe non procedat in infinitum, oportet quod finaliter deveniatur ad hoe, quod liberum arbitrium hominis moveatur ab aliquo exteiiori principio, quod est supra mentem humanam, scilicet a Deo, ut etiam
Philosophus probat in cap. de Bon. Fort. [Mor. Eudem., lib. 7. c. 14].
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niet zóó meester over zijn daden, dat hij niet door God zou
behoeven bewogen te worden. Veel minder dus de viije wi van
den zieken mensch na de zonde, waardoor hij wordt afge ïou en
van het goede, om de verdorvenheid der natuur.
2. Zondigen is niets anders dan afwijken van het goe e, a*overeenkomstig iemands natuur is. Evenals ieder geschapen ding
zijn zijn van iets anders heeft, en op zichzelf besc ouw
niets is, zoo ook moet het in zijn natuurovereenkomstig goe in
stand gehouden worden door een ander. Uit zichze 1*1J™erS
kan het van het goede afwijken, zooals het ook uit zie ze , an
wijken tot het niet-zijn, tenzij God het in stand houdt.
3. Ook het ware kan de mensch niet kennen zonder de hulp
van God, zooals (in het vorig Artikel) gezegd is, terwijl toch
de menschelijke natuur meer verdorven is door de zon e me
betrekking tot het begeeren van het goede dan met etre in0
tot het kennen van het ware.

Unde mens hominis etiam sani non ita habet dominium sui actus, quin
indigeat moveri a Deo. Et multo magis liberum arbitrium hominis infirmi
post peccatum, per quod impeditur a bono per corruptionem naturae.
Ad SECUNDUM dicendum, quod peccare nihil aliud est, quam deficere a
bono, quod convenit alicui secundum suam naturam. Unaquaeque autem res
creata sicut esse non habet nisi ab alio, et in se considerata nihil est, ita indiget conservari in bono suae naturae convenienti ab alio : potest enim per
seipsam deficere a bono, sicut et per seipsam potest deficere in non esse,
nisi divimtus conservaretur.
Ad TERTIUM dicendum, quod etiam verum non potest homo cognoscere
sine auxilio divino, sicut supra dictum est [art. praec.] ; et tarnen magis
est natura humana corrupta per peccatum quantum ad appetitum boni, quam
quantum ad cognitionem veri.
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IIIe ARTIKEL.
Kart de mensch God boven alles beminnen,
alleen met zijn natuurlijke krachten, zonder de genade?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de mensch God niet
'boven alles kan beminnen, alleen met zijn natuurlijke krachten
en zonder de genade. — 1. God boven alles beminnen is immers
de eigen en voornaamste daad van de liefde. Welnu uit zich zelf
kan de mensch de liefde niet hebben, omdat de liefde van God
in onze harten ingestort is door den H. Geest, die ons gegeven
Wordt, zooals in den Brief aan de Romeinen (3, 3) gezegd
wordt. Dus kan de mensch enkel met zijn natuurlijke krachten
God niet boven alles beminnen.
2. Geen enkele natuur vermag datgene wat boven haar uit
gaat. Welnu iets méér dan zichzelf beminnen, is streven naar
iets wat boven ons uitgaat. Dus kan geen enkele geschapen na
tuur God boven zich zelf beminnen, zonder de hulp der genade.

ARTICULUS III..
Utrum homo possit diligere Deum super omnia
ex solis naiuralibus sine gratia.
[Part. 1. q. 60. art. 1. et 2. Dist. 3. q. 4. et Veri. q. 2, art, 2, ad 16,
et Quodl. 1. art. 8. ].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod homo non possit diligere Deum
super omnia ex solis naturalibus sine gratia : diligere enim Deum super
omnia est proprius et principalis charitatis actus. Sed charitatem homo non
potest habere per seipsum, quia « charitas Dei diffusa est in cordibus nostris
per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis », ut dicitur Rom. 5. [v. 5].
Ergo homo ex solis naturalibus non potest Deum diligere super omnia.
2. PïUETEREA, nulla natura potest supra seipsam. Sed diligere aliquid
plus quam se, est tendere in aliquid supra seipsum. Ergo nulla natura
creata potest Deum diligere supra seipsam sine auxilio gratiae.
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3. Daar God het hoogste goed is, is men Hem de hoogste
liefde verschuldigd, wat zeggen wil : Hem boven alles eml^
nen. Welnu God met de hoogste liefde aan te hangen, we e
men Hem verschuldigd is, kan de mensch niet zonder de gena e.
anders zou de genade te vergeefs geschonken worden. Dus an
de mensch, zonder de genade en alleen uit eigen krachten, o
niet boven alles beminnen.
Maar daartegenover staat, dat de eerste mensch alleen met de
krachten ziiner natuur was toegerust, zooals door sommigen e
weerd wordt. (Vgl. I' D., 95' Kw., 1“ Art.) Het .s echter
duidelijk, ckt hij in dien toestand God op eenigerlei wijze emm
de. Welnu hij beminde God niet als zich zelf, noch minder dan
zich zelf, daar hij daardoor zou gezondigd hebben. Dus emm e
hij God meer clan zich zelf, en bijgevolg kan de mensc , a een
uit eigen kracht, God meer beminnen dan zich zelf, en oven
alles.
Leerstelling. — Evenals in het lc Deel (60e Kw., 5 Art.)

gezegd is, waar omtrent de natuurlijke liefde van

e enge en3

3. Pr/eterea, Deo, cum sit summum bonum, debetur summus amor,
qui est ut super omnia diligatur. Sed ad summum amorem Deo impendendum, qui ei a nobis debetur, homo non sufficit sine gratia : alioquin frustra
adderetur gratia. Ergo homo non potest sine gratia ex solis naturalibus diligere Deum super omnia.

Sed contra, primus homo in solis naturalibus constitutus fuit, ut a quibusdam ponitur [cf. P. 1, q. 95, art. 1 ]. In quo statu manifestum est,
quod aliqualiter Deum dilexit, sed non dilexit Deum aequaliter sibi» vel
minus se, quia secundum hoe peccasset. Ergo dilexit Deum supra se. Ergo
homo ex solis naturalibus Deum potest diligere plus quam se, et super
omnia.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est in 1. [q. 60. art.
5- ], in quo etiam circa naturalem dilectionem Angelorum diversae opiniones
simt positae, homo in statu naturae integrae poterat operari virtute suae na-
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ook verschillende meeningen worden weergegeven, kon de mensch,
in den toestand der ongeschonden natuur, door de kracht van
zijn natuur het goed volbrengen wat overeenkomstig zijn natuur
is, zonder toevoeging van een geheel vrij geschonken gave, of
schoon niet zonder de hulp van God als beweger. Welnu God
boven alles beminnen is iets natuurovereenkomstigs voor den
mensch, en zelfs voor ieder schepsel, niet alleen voor ieder rede
lijk schepsel, maar ook voor ieder onredelijk en zelfs voor ieder
onbezield schepsel, overeenkomstig de wijze van beminnen, die
aan ieder schepsel kan toekomen. De reden daarvan is, dat het
voor ieder ding natuurlijk is, dat het streeft naar iets en iets
bemint, voor zoover het krachtens zijn aanleg geschikt is, zooals het gezegd wordt in het 4° Boek der Physicci (8 H.).
Nu is het duidelijk, dat het welzijn van hel deel om het
welzijn van het geheel is. Vandaar bemint ieder ding krachtens
een natuurlijke begeerte of liefde zijn eigen welzijn om het al
gemeen welzijn van het heelal, nl. om God. Vandaar ook zegt
iDionysius in zijn Boek Over de Namen van God (4° H.), dat
God alles tot de liefde van hem zelf keert. Daarom bracht dd
mensch in den toestand der ongeschonden natuur de liefde tot
zichzelf terug tot de liefde tot God, als tot het doel, en evenzoo
de liefde van al de andere dingen. Zoo beminde hij God meer
turae bonum, quod est sibi connaturale, absque superadditione graluiti dom.
Heet non absque auxilio Dei moventis. Diligere autem Deum super omnia
est quiddam connaturale homini, et etiam cuilibet creaturae, non solum rationali, sed irrationali et etiam inanimatae, secundum modum amoris, qui
unicuique creaturae competere potest. Cujus ratio est, quia unicuique natu' rale est, quod appetat et amet aliquid, secundum quod aptum natum est
esse : sic igitur agit unumquodque, prout aptum natum est esse, ut dicitur
in 2. Phys. [cap. 8].
Manifestum est autem, quod bonum partis est propter bonum totius; unde
naturali appetitu vel amore unaquaeque res particularis amat bonum suum
proprium propter bonum commune totius universi, quod est Deus. Unde el
Dicnysius dicit in lib. de Div. Nom. [;cap. 4.], quod « Deus convertit
omnia ad amorem sui ipsius. » Unde homo in statu naturae integrae dileciionem sui ipsius referebat ad amorem Dei sicut ad finem, et similiter
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dan zichzelf en boven alles. Maar in den toestand der verdorven
natuur wijkt de mensch daarvan af, overeenkomstig het stiee
vermogen van den redelijken wil, die om de verdorvenhei
ei
natuur het private goed nastreeft, tenzij hij genezen woi t oor
de genade van God. Men moet dus besluiten, dat de mensch m
den toestand der ongeschonden natuur de gave dei gena e
toegevoegd aan de natuurlijke goederen — niet noodig a om
God van nature boven alles te beminnen, ofschoon hij e u P
van God als beweger daartoe noodig had. Maai in den t°es an
der verdorven natuur heeft de mensch daartoe ook e u p van
de genade noodig, die de natuur geneest.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. Door. de liefde
bemint men God boven alles veel verhevener dan door de na
tuur, want de natuur bemint God boven alles voor zoover Hij
het beginsel en het doel is van het natuurovereenkomstig goed;
de liefde echter voor zoover Hij het voorwerp is van de geluk
zaligheid en voor zoover de mensch een geestelijke gemeenschap
heeft met God. Ook voegt de liefde bij de natuurlijke liefde
tot God een zekere gemakkelijkheid en aangenaamheid, zooals
iedere deugd-hebbelijkheid dit toevoegt aan de goede daad.

ailectionem omnium aliarum rerum; et ita Deum diligebat plus quam
seipsum, el super omnia. Sed in statu naturae corruptae homo ab hoe deficit
secundum appetilum voluntatis rationalis, quae propter corruptionem naturae
sequitur bonum privatum, nisi sanetur per gratiam Dei. Et ideo dicendum
est, quod homo in statu naturae integrae non indigebat dono gratiae superaddifae naturalibus bonis ad diligendum Deum naturaliter super omnia, licet
wdigeret auxilio Dei ad hoe eum moventis. Sed in statu naturae corruptae
indiget homo etiam ad hoe auxilio gratiae naturam. sanantis.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod charitas diligit Deum super omnia
eminentius, quam natura : natura enim diligit Deum super omnia, prout est
principium et finis naturalis boni, charitas autem, secundum quod est objeclum beatitudinis, et secundum quod homo habet quamdam societatem spiritualem cum Deo. Addit etiam charitas super naturalem dilectionem Dei
promptitudinem quamdam et delectationem, sicut habitus quilibet virtutis
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die ontstaat krachtens de natuurlijke rede alleen van den mensch,
die de deugdhebbelijkheid niet heeft.
2. Wanneer er gezegd wordt, dat geen enkele natuur datgene
vermag, wat boven haar uitgaat, dan moet dit niet zóó ver
staan worden, dat zij niet uit kan gaan naar een voorwerp,
dat haar te boven gaat, want het is duidelijk, dat ons verstand
door de natuurlijke kennis enkele dingen kan kennen, welke
hooger zijn dan het verstand, zooals blijkt uit de natuurlijke
kennis van God. Dit moet zóó verstaan worden, dat de natuur
niets vermag met betrekking tot een daad, welke haar kracht te
boven gaat. Het beminnen van God boven alles echter is niet
zoo’n daad, want dit is natuurlijk voor ieder geschapen natuur,
zooals (in de Leerstelling) gezegd is.
3. Men spreekt van hoogste liefde, niet alleen met betrekking
tot den graad van liefde, maar ook met betrekking tot de reden
waarom men bemint en met betrekking tot de wijze van bemin
nen. En hiermede overeenkomstig is de hoogste graad van be
minnen die, waardoor de liefde God bemint als bron van de
gelukzaligheid, zooals (in het le Antwoord) gezegd is.

addit supra actum bonum, qui fit ex sola naturali ratione hominis virtutis
fiabitum non habentis.
Ad SECUNDUM dicendum, quod cum dicitur, quod nulla natura potest
supra seipsam, non est intelligendum, quod non possit ferri in aliquod objectorum, quod est supra se : manifestum est enim, quod intellectus noster
naturali cognitione potest aliqua cognoscere, quae sunt supra seipsum, ut
patet in naturali cognitione Dei. Sed illud intelligendum est, quod natura non
potest in actum excedentem proportionem suae virtutis. Talis autem actus
non est diligere Deum, super omnia; hoe enim est naturale cuilibet naturae
creatae, ut dictum est [in corp.].
Ad TERTIUM dicendum, quod amor dicitur summus, non solum quantum
ad gradum dilectionis, sed etiam quantum ad rationem diligendi et dilectionis
modum. Et secundum hoe summus gradus dilectionis est, quo charitas diligit
Deum ut beatificantem, sicut dictum est [in resp. ad 1m].
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IVe ARTIKEL.
Kan de mensch de voorschriften der u)et vervullen,
zonder de genade, en uit zijn natuurlijke fcrachfenP
Bedenkingen. — Men beweert, dat de mensch de voor
schriften der Wet kan vervullen zonder de genade, en uit zijn
natuurlijke kracht. — 1. De Apostel immers zegt in zijn Brief
aan de Romeinen (2,14), dat <( de volkeren, die de Wet niet
hebben, van nature datgene doen, Tvat in de Wet staat )). Welnu
wat de mensch van nature doet, kan hij uit zich zelf doen, zonder
de genade. Dus kan de mensch zonder genade de voorschriften
der Wet vervullen.
2. Hieronymus (Pelagius) zegt in zijn uiteenzetting van het
katholiek geloof (7° Brief aan Damascus, onder de werken,
die op den naam van Hieronymus staan), dat zij vervloekt moeten
Tvorden, die zeggen, dat God aan den mensch iets onmogelijks
bevolen heeft. Welnu wat hij krachtens zich zelf niet kan vol
brengen, is voor den mensch onmogelijk. Dus kan de mensch alle
voorschriften der Wet uit zich zelf vervullen.* 2

ARTICULUS IV.
Ulrum homo sirte gratia per sua naiuralia legis praccepta implere ^possit.
[)nfr. art. 5. ad 1. et 2. et 3. Dist. 28. art. 3. et Veri. q. 24. art. 4.J.
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod homo sine gratia per sua naturalia possit praecepta legis implere : dicit enim Apostolus ad Rom. 2
[v. 14], quod « gentes, quae legem non habent, naturaliter ea quae legis
sunt, faciunt. » Sed illud, quod naturaliter homo facit, per seipsum potest
facere absque gratia. Ergo homo potest legis praecepta facere absque gratia.
2. Pr^terea, Hieronymus (Pelagius) dicit in expositione catholicae
fidei [epist. 7. ad Damas. inter supposit. Hierom], illos esse maledicendos,'
qui Deum praecepisse homini aliquid impossibile dicunt. Sed impossibile est
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3. Het voornaamste en het grootste gebod onder alle geboden
der Wet is : Bemin den Heer uu) God uit geheel uïv hart,
zooals blijkt uit Mattheus (22, 37 en vv.). Welnu dit gebod kan
de mensch, enkel met zijn natuurlijke krachten toegerust, vol
brengen, nl. door God boven alles te beminnen, zooals hierboven
(in het vorig Artikel) gezegd is. Dus kan de mensch al de voor
schriften der Wet zonder de genade vervullen.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus in zijn Boek Over
de Ketterijen (88° Stelling) zegt, dat de stelling, dat de mensch
zonder de genade al de goddelijke voorschriften kan vennillen,
onder de ketterij der Pelagianen valt.
LEERSTELLING. — 1. Men kan de voorschriften der Wet op

twee manieren vervullen. Ten eerste, wat de zelfstandigheid der
werken betreft, in zoover nl. de mensch de werken doet der
rechtvaardigheid, der sterkte en der andere deugden. Cp die
wijze kon de mensch in den toestand der ongeschonden natuur
al de geboden der Wet vervullen; anders toch had de mensch
in dien toestand niet kunnen niet-zondigen, daar zondigen niets3

homini, quod per seipsum implere non potest. Ergo homo polest implere
cmnia praecepta legis per seipsum.
3. Pr/ETEREA, inter omnia praecepta legis maximum est illud : « Diliges
Dominum Deum tuum ex toto corde tuo », ut palet Matth. 22. [v. 37 et
sqq.]. Sed hoe mandatum potest homo implere ex solis naturalibus, diligendo
Deum super omnia, ut supra dictum est [art. praec.]. Ergo omnia man
dala legis potest homo implere sine glatia.
SED CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Haeresib. [haeresi
88.] hoe pertinere ad haeresim Pelagianorum, ut credant sine gratia homi
nem posse facere omnia divina mandata.
ResP0NDE0 dicendum, quod implere mandata legis contingit dupliciter.
Uno modo quantum ad substantiam operum, prout scilicet homo operatur
justa et fortia, et alia virtutis opera, et hoe modo homo in statu naturae
integrae potuit omnia mandata legis implere; alioquin homo non poluisset in
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anders is dan de geboden van God overtreden. Maar in den toe
stand van de verdorven natuur kan de mensch niet al de go e
lijke voorschriften vervullen zonder de gezondmakende gena e.
Ten tweede kan men de voorschriften der Wet vervullen, niet
alleen wat de zelfstandigheid der werken betreft, maar ook wat
de manier betreft waarop die werken gedaan worden, in zoover
zij nl. uit liefde gedaan worden. Zoo kan de mensch noch in en
toestand van de ongeschonden natuur, noch in den toestand van e
verdorven natuur de voorschriften der Wet vervullen zonder e
genade. Vandaar laat Augustinus in zijn Boek Over e er
maningen en de Cena de (2° H.), wanneer hij-gezegd heeft, dat
zonder de genade, de menschen in het geheel geen goed unnen
doen, volgen : « Niet alleen opdat zij door haar zouden Weten,
Wat zij moeten doen, maar ooif opdat zij dooi haai met tef c
zouden doen, wat zij weten ». Bovendien hebben zij in ei e
toestanden de hulp noodig van God, die tot de vervu ing er
geboden beweegt, zooals (in het 2l en 3 Artikel) gezeg is.
Antwoord

op de bedenkingen. —

1- Gelijk Augustinus

zegt in zijn Boek Over den Geest en de Letter (2T H.),
weegt hij niet, omdat hij gezegd heeft, dat zij van matuie

be

stalu illo non peccare, cum nihil aliud sit peccare, quam Iransgredi divina
mandata. Sed in statu naturae corruptae non potest homo implere omnia
mandata divina sine gratia sanante.
Alio modo possunt impleri mandata legis, non solum quantum ad subttantiam opens, sed etiam quantum ad modum agendi, ut scilicet ex charitate
fiant, et sic neque in statu naturae integrae, neque in statu naturae corruptae
potest homo implere absque gratia legis mandata. Unde Augustinus in lib.
de Corr. et Gr. [cap. 2.] cum dixisset, quod sine gratia nullum prorsus
bonum homines faciunt, subdit : « Non solum ut monstrante ipsa, quid faciendum sit sciant, verum etiam ut praestante ipsa, faciant cum dilectione
quod sciunt. » Indigent insuper in utroque statu auxilio Dei moventis ad
mandata implenda, ut dictum est [art. 2 et 3].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in libro de
Spir. et Lit. [cap. 27.], non moveat, quod naturaliter dixit eos quae legis
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wat in de Wet staat; want dat doet de geest der genade, opdat
hij in ons het beeld Gods zou herstellen, waarnaar wij van
nature gemaakt zijn.
2. Datgene wat wij vermogen met de hulp van God, is ons
niet geheel en al onmogelijk, volgens het woord van den Wijsgeer
in zijn Ethica (3e B., 3C H.) : « Wat wij door vrienden gunnen,
kunnen Tve eenigszins zelf )). Vandaar zegt Hieronymus aldaar,
dat onze wil vrij is, maar zóó, dat wij altijd Gods hulp noodig
hebben.
3. Het gebod omtrent de liefde tot God kan de mensch niet
vervullen krachtens zijn natuurlijke vermogens, voor zoover het
met liefde vervuld wordt, zooals uit het hierboven gezegde
(3e Art.) blijkt.
Ve ARTIKEL.
Kan de mensch zondei de genade het eeuwige leven verdienen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de mensch zonder de
genade het eeuwige leven kan verdienen. — 1. Bij Maltheus
simt, facere : hoe enim agit spiritus gratiae ut imaginem Dei, in qua naturaliter facti sumus, instauret in nobis.
Ad SECUNDUM dicendum, quod illud, quod possumus cum auxilio divino,
non est nobis omnino impossibile, secundum illud Philosophi in 3. Ethic.
[cap. 3.] : « Quae per amicos possumus, aliqualiter nos possumus. » Unde
Hieronymus ibidem confitetur, sic nostrum liberum esse arbitrium, ut dicamus
nos semper indigere Dei auxilio.
Ad TERTIUM dicendum, quod praeceptum de dilectione Dei non potest
homo implere ex puris naturalibus, secundum quod ex charitate impletur, ut
ex supradictis patet [art. 3.].
ARTICULUS V.
Ulrum homo possil mereri vitam aeteimam sine gratia.
[Infr. q. 114. art. 2, et part. 1. q. 62. art. 4. corp. et 1. Dist. 14.
q. 2. art. 2. et lib. 3. Contr. g. cap. 147. et 150. et Quodl. 1. art. 6. corp.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod homo possit mereri vitam
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(17, 19) immers zegt de Heer : <( Indien gij hei leven toilt ingaant
onderhoud de geboden », waaruit blijkt, dat het ingaan van et
leven binnen het bereik van onzen wil ligt. Welnu wat binnen
het bereik van onzen wil ligt, kunnen wij uit ons zelf. Dus kan
de mensch door zich zelf het eeuwige leven verdienen.
2. Het eeuwige leven is het loon of de beloomng, welke door
God aan de menschen gegeven wordt, volgens het woord van
Mattheus (5, 12) : « Urv loon zal groot zijn in den hemel ».
Welnu het loon of de belooning wordt door God aan de nien
schen gegeven naar verdiensten, volgens Psalm 61, 13 : « Aan
een ieder geeft hij naar zijn xverk »• Daar dus de mensch meester
is over zijn daden, valt het onder zijn bereik, het eeuwige leven te
'
bekomen.
3. Het eeuwige leven is het laatste doel van het mensc e i) e
leven. Welnu ieder ding kan zijn doel bereiken door zijn natuur
lijke krachten. Veel eerder kan dus de mensch, die van een
hoogere natuur is, door zijn natuurlijke krachten, zon er e
genade, komen tot het eeuwige leven.
Maar daartegenover staat het gezegde van den Apostel in
zijn Brief aan de Romeinen (6, 23) : (( De genade Van o is* 2 3
aeternam sine gratia : dicit enim Dominus Matth. 19 [v. 17] : « Si vis
ad vitam ingredi, serva mandata », ex quo videtur, quod ingredi in vitam
aeternam sit constitutum in hominis voluntate. Sed id quod in nostra voluntate
constitutum est, per nos ipsos possumus. Ergo videtur quod homo per seipsum
possit vitam aeternam mereri.
2. Pr/eterea, vita aeterna est merces vel praemium, quae hominibus
redditur a Deo, secundum illud Matth. 5 [v. 12] : « Merces vestra multa
est in coelis. » Sed merces vel praemium redditur a Deo homini secundum
opera ejus, secundum illud Ps. 61 [v. 13] : « Tu reddes unicuique
secundum opera ejus. » Cum igitur homo sit dominus suorum operum, videtur
quod in ejus potestate constitutum sit ad vitam aeternam pervenire.
3. Pr^TEREA, vita aeterna est ultimus finis vitae humanae. Sed quaelibet res naturalis per sua naturalia potest consequi finem suum. Ergo multo
magis homo, qui est altioris naturae, per sua naturalia potest pervenire ad
vitam aeternam absque aliqua gratia.
3.
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het eeuwige leven », wat, zooals de Glossa daar ter plaatse zegt,
daarom gezegd wordt, « opdat wij zouden begrijpen, dat God
ons door Zijn barmhartigheid tot het eeurvig leven voert )).
(Glossa getrokken uit het Boek van Augustinus Over de Genade
en den Vrijen Wil, 9° H.)
LEERSTELLING. — De daden, welke leiden tot het doel,
moeten evenredig zijn aan het doel. Geen enkele daad echter
gaat de verhouding van het werkend beginsel te boven, en daarom
zien wij in de natuurdingen, dat geen enkel ding door zijn wer
king tot een uitwerksel kan komen, dat de werkkracht te boven
gaat; alleen kan het door zijn werking een uitwerksel vóórtbren
gen, dat evenredig is aan zijn kracht. Welnu zooals uit het
bovengezegde (5e Kw., 5e Art.) blijkt, gaat het eeuwige leven
de verhouding der menschelijke natuur te boven. Daarom kan
de mensch uit natuurlijke kracht geen verdienstelijke werken
voortbrengen, die aan het eeuwige leven evenredig zijn, maar
daartoe wordt een hoogere kracht vereischt, nl. de kracht der
genade. Daarom kan de mensch zonder de genade het eeuwige
leven niet verdienen; wel kan hij werken doen, welke tot een
goed leiden, dat met de menschelijke natuur overeenkomt, zooals

Sed CONTRA est, quod Apostolus dicit ad Rom. 6 [v. 23] : « Gratia
Dei vita aeterna », quod ideo dicitur, sicut Glossa [Aug. in lib. d? Grat.
et Lib. Arb. cap. 9.] ibidem dicit : « Ut intelligeremus Deum ad vitam
aetemam pro sua miseratione nos perducere. »
ResPONDEO dicendum, quod actus perducentes ad finem oportet esse fini
proportionatos. Nullus autem actus excedit proportionem principii activi; et
ideo videmus in rebus naturalibus, quod nulla res potest perficere effectum
per suam operationem, qui excedat virtutem activam; sed solum potest producere per operationem suam effectum suae virtuti proportionatum. Vita
autem aeterna est finis excedens proportionem naturae humanae, ut ex supradictis patet [q. 5. art. 5.]. Et ideo homo per sua naturalia non potest producere opera meritoria proportionata vitae aeternae, sed ad hoe exigitur altior
virtus, quae est virtus gratiae. Et ideo sine gratia homo non potest mereri
vitam aetemam; potest'tarnen facere opera perducentia ad bonum aliquod
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op het land werken, drinken, eten, en een vriend hebben en erge
lijke, zooals Augustinus zegt in het derde antwoord tegen
Pelagianen (Hypognosticon, onder de werken, die op den naam
van Augustinus geschoven worden) .
Antwoord

op

de

bedenkingen.

— 1 • De mensch doet

wil werken, welke voor het eeuwige leven ver ïen
kunnen zijn. Maar daartoe wordt, zooals Augustinus m
hetzelfde Boek zegt, vereischt, dat de wil van den mensc
oor
God wordt voorbereid door de genade.
2. Zooals de Glossa (getrokken uit het werk van Augustinus
Over de Genade en den Vrijen Wil, 8L H.) zegt op et woor
uit den Brief aan de Romeinen (6, 23) : De gena e ° s *n
het eeuwig leven, is het zefier, dat het eeuwige leven om goe
Werken gegeven wordt; maar de 1verben zelf, Waarom et gegeven
wordt, vallen onder de genade Gods. Immers hierboven (vong
Art.) is ook gezegd, dat de genade vereischt wor t om
geboden der Wet op de verplichte wijze te vervullen, waardoor
de vervulling er van verdienstelijk is.
. i i
3. Die bedenking gaat uit van het natuurovereenkomstig doe
van den mensch. De natuur van den mensch kan, juist omda
door zijn

stelijk

homini connaturale sicut laborare in agro, bibere, manducare, et habere
amicum, et alia hujusmodi, ut Augustinus dicit in 3. responsione 'contra
Pelagianos [lib. 3. Hypognost. cap. 4; inter supposit. Aug.].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod homo sua voluntate facit opera meritoria vitae aeternae. Sed, sicut Augustinus eodem libro dicit, ad hoe exigitur, quod vokintas hominis praeparetur a Deo per gratiam.
Ad SECUNDUM dicendum, quod, sicut Gloss. dicit [ord. Aug. lib. de
Grat. et Lib. Arb. cap. 8.] Rom. 6. [v. 23] super illud : Gratia Dei
vita aetema : « Certum est, vitam aeternam bonis operibus reddi; sed
ipsa opera quibus redditur, ad Dei gratiam pertinent », cum etiam supra
dictum sit [art. praec.], quod ad implendum mandata legis secundum
debitum modum, per quem eorum impletio est meritoria, requiritur gratia.
Ad TERTIUM dicendum, quod objectio illa procedit de fine homini con^
naturali. Natura autem humana ex hoe ipso quod nobilior est, potest ad al-
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zij hooger staat, minstens met behulp van de genade, opgevoerd
worden tot een hooger doel, dat de lagere naturen op geen
enkele manier kunnen bereiken, zooals ook de mensch, die met
behulp van medicijnen de gezondheid kan verkrijgen, gezonder
is dan hij, die op geen enkele manier kan genezen, zooals de
Wijsgeer zegt in het 2° Boek Over den Hemel (12° H.).
VP ARTIKEL.
Kan de mensch zich zelf door eigen kracht toi
de genade voorbereiden, zonder de hulp der genade?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de mensch zich zelf
door eigen kracht tot de genade kan voorbereiden, zonder de
hulp der genade. — 1. Niets immers wordt den mensch opgelegd,
wat hem onmogelijk is, zooals hierboven (4° Art., 2 Bed.)
gezegd is. Welnu bij Zacharias (1, 3) wordt gezegd : « Keert
u tot Mij, en ik zal Mij tot u /feeren ». Zich tot de genade

tiorem finem perduci, saltem auxilio gratiae, ad quem inferiores naturae
nullo modo pertingere possunt, sicut homo est melius dispositus ad sanitatem,
qui. aliquibus auxiliis medicinae potest sanitatem consequi, quam ille, qui
nullo modo, ut Philosophus introducit in 2. de Coelo [cap. 12].
ARTICULUS VI.
Utrum homo possit seipsum ad gratiam praeparare per seipsum absque
exleriori auxilio gratiae.
[Part. 1. q. 61. art.2. a 3. et Dist. 28. art. 4
et Veri. q. 24. art. 15. et ad Hebr. 12. lect. 3.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod homo possit seipsum ad gratiam
praeparare per seipsum absque exteriori auxilio gratiae : nihil enim imponitur
homini, quod sit ei impossibile, ut supra dictum est [art. 4. huj. q. arg. 2].
Sed Zach. 1 [v. 3] dicitur : « Convertimini ad me, et ego convertar ad
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voorbereiden echter is niets anders dan zich tot God eeren.
Dus kan de mensch zich door eigen kracht tot de genade voor
bereiden, zonder de hulp der genade.
2. De mensch bereidt zich tot de genade voor, door te oen,
wat in zijn macht ligt, want, indien de mensch doet wat m zijn
macht ligt, weigert God hem de genade niet. In het Evange te
van Mattheus (7, 11) immers wordt gezegd, dat God den goe en
geest geeft aan die er Hem om vragen. Welnu datgene ïgt m
onze macht, wat wij kunnen. Dus kunnen wij ons tot de gena e
.
,
voorbereiden.
3. Indien de mensch de genade noodig heeft om zie tot e
genade voor te bereiden, dan zal hij om dezelfde re en e
genade noodig hebben, om zich op die genade voor te prei en,
zóó zou men echter kunnen doorgaan tot in het o^cin ïge, wa
niet is aan te nemen. Dus moet men bij het eerste b ijven staan,
en kan de mensch zich op de genade voorbereiden zon ei e

8 4. In het Boek der Spreuken (16, 1) wordt gezegd dat het
aan den mensch toekomt, zijn ziel voor te bereiden.
e mi
gene wordt gezegd van den mensch te zijn, wat i] .oor,el^IJ
kracht vermag. Dus kan de mensch zich door eigen rac t o
de genade voorbereiden.* 2 3 4

vos. )> Nihil autem est aliud se ad gratiam praeparare, quara ad Deum converti. Ergo videtur, quod homo per seipsum possit se ad gratiam praeparare

absque.auxilio gratiae.
*
2. Pr/eterea, homo se ad gratiam praeparat, faciesndo quod in se est,
quia, si homo facit quod in se est, Deus ei non denegat' gratiam : dicïtur
enim Matth., 7 [v. 11] quod « Deus dat spiritum bonum petentibus se. »
Sed dlud in nobis esse dicitur, quod est in nostra potestate. Ergo videtur,
quod in nostra potestate sit constitutum, ut nos ad gratiam praeparemus.
3. Pr/eterea, si homo indiget gratia ad hoe, quod praeparet se ad gra
tiam, pari ratiane indigebit gratia ad hoe, quod praeparet se ad illam gra
tiam ; et sic proceditur in infinitum, quod est inconveniens. Ergo videtur standum in primo, ut scilicet homo sine gratia possit se ad gratiam praeparare.
4. Pr/eterea, Proverb. 16 [v. 1 ] dicitur, quod « hominis est praepa-
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Maar daartegenover staat dat er in het Evangelie van Johannes (6, 44) gezegd wordt : « Niemand kan tot Mij komen,
tenzij de Vader, die JWij gezonden heeft, hem trekke. » Indiea
echter de mensch zidh zelf zou kunnen voorbereiden, dan zou
'het niet noodig zijn, dat hij door een ander getrokken wordt.
Dus kan hij zich niet tot de genade voorbereiden, zonder de
hulp van de genade.
LEERSTELLING. — Er is een dubbele voorbereiding van den
menschelijken wil tot het goede. Ten eerste, die waardoor hij
wordt voorbereid om goed te werken en om God te aanschou
wen, en die voorbereiding van den wil is onmogelijk zonder de
gave der heiligmakende genade, die het beginsel is der verdien
stelijke werken, zooals (in het vorige Artikel) gezegd is. De
tweede voorbereiding van den menschelijken wil is die, waardoor
hij wordt voorbereid om die gave van de heiligmakende genade
zelf te verkrijgen. Hiertoe dat de mensch zich tot het ontvangen
van die gave voorbereidt, moet geen andere blijvende gave in de
ziel verondersteld worden, omdat men dan tot in het oneindige
zou kunnen doorgaan, maar verondersteld moet worden een
geheel vrij geschonken hulp van God, die de ziel innerlijk

rare animum. » S:d illud dicitur esse hominis, quod per seipsum potest.
Ergo videtur, quod homo per seipsum se possit ad gratiam praeparare.

v.

Sed CONTRA est, quod dic.tur Joann. 6 [v. 44] : « Nemo potest venire
ad me, aiisi Pater, qui m:sit me, traxerit eum. » Si autem homo seipsum
praeparare posset, non oporteret quod ab alio traheretur. Ergo non potest
se ad gratiam praeparare absque auxilio gratiae.
RESPONDEO dicendum, quod duplex est praeparatio voluntatis humanae
ad bonum. Una quidem, qua praeparatur ad bene operandum, et ad Deo
fruendum, et talis praeparatio voluntatis non potest fieri sine habitualis gra
tiae dono, quod sit principium operis meritorii, ut dictum est [art. praec.].
Alio modo potest intelligi praeparatio voluntatis humanae ad consequendum
ipsum. gratiae habitualis donum. Ad hoe autem quod praeparet se homo ad
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beweegt, of een goed voornemen ingeeft. Want op deze beide
manieren hebben wij de hulp van God noodig, zooals hier oven
gezegd is (2° en 3° Art.).
,
Dat wij hiertoe de hulp van God als beweger noodig e en,
is duidelijk, want daar iedere werker om een doel hande t, is
het noodig, dat iedere oorzaak haar gevolg op haai doe ricen daar de verhouding tusschen de doeleinden gelijk is aan e
verhouding der werkende oorzaken of bewegers, is het noo za
kelijk, dat de mensch op het laatste doel gericht wordt oor e
werking van den eersten beweger, op het naaste oe ec ter
door de werking van een van de lagere bewegers, zooa s e
soldaat op de overwinning gericht wordt door de beweging van
den aanvoerder van het leger, op het volgen echter van den
standaard van een slagorde, door de beweging van een tri uun.
Daar God de eerste beweger zonder meer is, is het dus krach
tens zijn beweging, dat alles op Hem gericht is, in zoovel iec*et
wezen streeft naar het goede, waardoor ieder wezen op zijn
wijze aan God gelijk tracht te worden. Vandaal zegt ïonysius
in zijn Boek Over de Namen van God (4 H.), at o a es
susceptionem hujus doni, no,n oportet praesupponere aliquod aliud donum
habituale in anima, quia sic procederetur in infinitum, sed oportet praesupponi aliquod auxilium gratuitum Dei interius ‘animam moventis, sive inspirantis bonum propositum. His enim duobus modis indigemus auxilio divino,
ut supra diclum est [art. 2. et 3.],
Quod autem ad hoe indigeamus auxilio Dei moventis, manifestum est :
necesse est enim, cum omne agens agat propter finem, quod omnis causa
convertat suos effectus ad suum finem; et ideo, cum secundum ordinem agentium sive moventium sit ordo finium, necesse est quod ad ultimum finem convertatur homo per motionem primi moventis, ad finem autem proximum per
motionem alieujus inferiorum moventium, sicut animus militis convertitur ad quaerendum victoriam ex motione ducis exercitus, ad sequendum
autem vexillum alieujus aciei ex motione tribuni.
Sic igitur, cum Deus sit primum movetns simpliciter, ex ejus motione est,
quod omnia in ipsum convertantur secundum communem intentionem boni
per quam unumquodque intendit assimilari Deo secundum suum modum.
Unde Dianysius in lib. de Div. Nom. [cap. 4.] dicit, quod Deus convertit
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naar Hem toe keert, maar de rechtvaardige menschen keert Hij
naar Zich toe als een bizonder doel, dat zij bedoelen, en wat
zij verlangen aan te hangen als hun eigen goed, volgens het
woord van Psalm 72, 28 : <( God aan te hangen is mijn goed. »
Zoodus is het niet mogelijk, dat de mensch zich tot God
keert, tenzij God hem zelf omkeert. Dit nu is zich tot de genade
voorbereiden, zich als het ware tot God keeren, zooals hij,
die het oog van het licht der zon afgekeerd heeft, zich tot het
ontvangen van het licht voorbereidt doordat hij zijn oog naar de
zon toekeert. Vandaar is het duidelijk, dat de mensch zich niet
tot het ontvangen van het licht der genade kan voorbereiden,
dan door een geheel vrij geschonken hulp van God, die innerlijk
beweegt.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. De bekeering van
den mensch tot God gebeurt door den vrijen wil, en hiermee
overeenkomstig wordt aan den mensch bevolen, dat hij zich tot
God bekeert. Maar de vrije wil kan niet tot God bekeerd worden,
tenzij God hem tot Zich keert, volgens het woord van Jeremias
(31, 18) : (( Bekeer mij, en ik zal mij bekeeren, omdat gij Heer

omnia ad seipsum, sed homines justos convertit ad seipsum sicut ad specialem
finem quem intendunt et cui cupiunt adhaerere sicut bono proprio, secundum
Psal. 72 [v. 28] : « Mihi adhaerere Deo bonum est. »
Et ideo quod homo convertatur ad Deum, hoe non potest esse, nisi Deo
convertente. Hoe autem est praeparare se ad gratiam, quasi acl Deum
converti, sicut ille qui habet oculum aversum a Iumine soüs, per hoe se praeparat ad recipiendum lumen solis, quod oculos suos convertit versus solem.
Unde patet, quod homo non potest se praeparare ad lumen gratiae suscipiendum, nisi per auxilium gratuitum Dei interius moventis.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod conversio hominis ad Deum fit quidem per liberum arbitrium, et secundum hoe homini praecipitur, quod se
ad Deum convertat. Sed liberum arbitrium ad Deum converti non potest,
nisi Deo ipsum ad se convertente, secundum illud Hierem. 31 [v. 18] :
« Converte me, et convertar, quia tu Domine Deus meus », et Threnorum
ultimo [v. 21] : « Converte nos, Domine, ad te, et convertemur. »
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mijn God zijt », en het laatste hoofdstuk van de Klaagliederen
(21) : « Bekeer ons, Heer, tot Ut en mij zullen bekeeren. »
2. De mensch kan niets doen, tenzij hij door God ewogen
wordt, overeenkomstig het woord uit het Evangelie van Jo an
nes (13, 5) : o Zonder Mij fcunf gij niets doen. » Wanneer
men dus zegt, dat de mensch doet wat in zijn macht ïgt» an
wordt er bedoeld, dat dit in de macht van den mensch ligt, voor
zoover hij door God bewogen wordt.
3. Deze bedenking gaat uit van de heiligmaken e gena
waartoe eenige voorbereiding wordt vereischt, daar ie ere vorm
een voorbereide ontvankelijkheid vereischt. Maar dat e mensc
door God bewogen wordt, daartoe wordt geen andere ewegmg
vereischt, daar God de eerste beweger is. Dus moet men niet tot
in het oneindige doorgaan.
.
4. De mensch kan zich voorbereiden, want dat doet hij door
zijn vrijen wil; maar toch doet hij dit niet zonder e up van
God, die beweegt en tot Zich trekt, zooals (in de eers e mg
gezegd is.

Ad SECUNDUM dicendum, quod nihil homo potest facere, nisi a Deo moveatur, secundum illud Joan. 15 [v. 5] : « Sine me nihil potestis facere. »
Et ideo', cum dicitur homo facere quod in se est, dicitur hoc.esse in potestate
hominis, secundum quod est motus a Deo.
Ad TERTIUM dicendum, quod illa objectio procedit de gratia habituali,
ad quam requiritur aliqua praeparatio, quia omnis förma requirit suscepti- bile dispositum. Sed hoe quod homo moveatur a Deo* non praeexigit aliquam aliam molionem, cum Deus sit primum movens. Unde non oportet abire
in infinitum.
*
/
Ad QUARTUM dicendum, quod hominis est praeparare animum, quia hoe
facit per liberum arbitrium; sed tarnen hoe non facit sine auxilïo Dei moventis et ad se attrahentis, ut dictum est [in corp. art.].
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VIIe ARTIKEL.
Kan de mensch van de zonde opstaan zonder de hulp der genade?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de mensch zonder de
hulp der genade van de zonde kan opstaan. — 1. Datgene
immers, wat tot de genade vooraf vereischt wordt, gebeurt zon
der de genade. Welnu van de zonde opstaan wordt vooraf vereisdht tot de verlichting der genade, want in den Brief aan de
Ephesiërs (3, 14) wordt gezegd : « Sta op van de dooden, en
Christus zal u verlichten. » Dus kan de mensch van de zonde
opstaan zonder de genade.
2. De zonde is tegengesteld aan de deugd, zooals de ziekte
aan de gezondheid, gelijk hierboven (71° Kw., 1° Art.) gezegd
is. Welnu de mensch kan van de ziekte tot de gezondheid
opstaan, door de kracht van zijn natuur, zonder de hulp van een
uiterlijk geneesmiddel, omdat innerlijk het levensbeginsel blijft.* 2

ARTICULUS VII.
Utrum homo possit resurgere a peccato sine auxilio gratiae.
[Infr. q. 113. art. 2. et 2-2. q. 137. art. 3. ad 3.
et part. 3. q. 36. art. 3. corp. et 2. Dist. 20. q. 2. art. 3. ad 5. et lib. 3.
Contr. cap. 157. et lib. 4. cap. 72. et Veri. q. 24. art. 1.
ad 10. et 12. et q. 28. art. 2.].
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur, quod homo possit resurgere a pec
cato sine auxilio gratiae : illud enim, quod praeexigitur ad gratiam, fit sine
gratia. Sed resurgere a peccato praeexigitur ad illuminationem gratiae : dicitur enim ad Eph. 5 [v. 14] : « Exurge a mortuis, et illuminabit te
Christus. » Ergo homo potest resurgere a peccato sine gratia.
2. PlUETEREA, peccatum virtuti opponitur, sicut morbus samitati, ut supra dictum est [q. 7, art. 1.]. Sed homo per virtutem naturae potest resur
gere de aegritudine ad sanitatem, sine auxilio exterioris medicinae, propter
hoe quod intus manet principium vitae,, a quo procedit operatio naturalis.
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waarvan de natuurwerking uitgaat. Dus kan de mensc om e
zelfde reden zichzelf herstellen, door van den toestand van zon
tot den toestand der gerechtigheid op te staan, zonder e u p
van de uiterlijke genade.
, t
3. Ieder natuurding kan tot een natuurovereenkomstige aa
terugkeeren, zooals het verwarmd water uit zich zelf tot z jn
natuurlijke koude terugkeert, en een omhooggeworpen steen oor
zich zelf tot zijn natuurlijke beweging terugkeert.
e nu
zonde is een daad tegen de natuur, zooals uit Damascenus
blijkt (Over het ware Geloof, T B., 30“ H.). Dus kan de me"sc“
door zich zelf van de zonde tot den toestand van gerec tig
terugkeeren.
Maar daartegenover staat, dat de Apostel in zijn Brief aan
de Galaten (2. 21) zegt : « Als de Wei gegeven Was om recht
vaardig te maken, dan was Christus om niet gestorven )), •
zonder reden. ïndien dus de mensch een natuur hee t, 'waai oor
hij zich rechtvaardig maken kan, dan zou om eze e re. en
Christus om niet, d. i. zonder reden, gestorven zijn. e nu 1 js
niet aan te nemen. Dus kan de mensch zich niet oor zie z
rechtvaardigmaken, d. i. van den toestand van zon e to
toestand van gerechtigheid terugkeeren.3
Ergo videtur, quod homo simili ratione possit reparari per seipsum, redeundo
de stalu peccali ad statum justitiae, absque auxilio exterioris gratiae.
3. Pr^etrrea, quaelibet res naturalis potest redire ad actum convenientem
suae naturae, sicut aqua calefacta per seipsum redit ad naturalem frigiditatem, et lapis sursum projectus per seipsum redit ad suum motum naturalem.
Sed peccatum est quidam actus contra naturam, ut patet per Damascenum
in 2. lib. [Orth. Fid. cap. 30]. Ergo videtur, quod homo possit per seipsum
redire de peccato ad statum justitiae.
Sed contra est, quod Apostolus dicit ad Galatas 2. [v. 21] : « Si data
est lex, quae potest justificare, ergo Christus gratis mortuus est », id est sine
causa. Pari ergo ratione, si homo habet naturam, per quam potest justificari,
Christus gratis, idest sine causa, mortuus est. Sed hoe est inconvertiens dicere.
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LEERSTELLING. — De mensch kan door zich zelf op geen
enkele manier van de zonde opstaan, zonder de hulp van de
genade. Daar immers de schuld blijft, terwijl de daad voorbij
gaat, zooals hierboven (87G Kw., 6° Art.) gezegd is, is het niet
hetzelfde, van de zonde opstaan, en ophouden te zondigen.
Maar dat de mensch van de zonde opstaat is hetzelfde als dat
hij terug in het bezit gesteld wordt van die dingen, die hij door
te zondigen verloren had. Door te zondigen nu loopt de mensch
een drievoudig nadeel op, zooals uit het bovengezegde blijkt
(85°Kw., le Art.; 86e en 87° Kw., le Art.), nl. een smet, het
bederf van het natuurlijke goed, en de strafschuldigheid. De
smet toch loopt hij in, voor zoover hij door de afwijking der
zonde beroofd wordt van den glans der genade; het goed van de
natuur wordt bedorven, in zoover de natuur van den mensch
ongeordend wordt, doordat de wil van den mensch niet meer
aan God onderworpen is, want wanneer die orde •: en in aal
opgeheven is,' dan volgt ook, dat heel de natuur van den
zondigenden mensch ongeordend is. De strafschuldigheid bestaat
hierin, dat de mensch, door doodelijk te zondigen, de eeuwige
verdoemenis verdient.

Ergo non potest per seipsum justificari, idest redire de statu culpae ad statum
justitiae.
RESPONDEO dicendum, quod homo nullo modo potest resurgere a peccato per seipsum sine auxilio gratiae : cum enim peccatum transiens actu
remaneat reatu, ut supra dictum est [q. 87. art. 6.], non est idem resurgere
a peccato, quod cessare ab actu peccati, sed resurgere a peccato, est reparari hominem ad ea, quae peccando amisit. Incurrit autem homo trblex detrimentum peccando, ut ex supradictis patet [art. 1. q. 85. 86. et 87] scilicet maculam, corruptionem naturalis boni, et reatum poenae. Maculam
quidem incurrit, inquantum privatur decore gratiae ex deformitate peccati;
bonum autem naturae corrumpitür, inquantum siatura hominis deordinatur,
voluntate hominis Deo non subjecta : hoe enim ordine sublato, consequens
est ut tota natura hominis peccantis inordinata remaneat; reatus vero poenae
est, per quem homo peccando mortaliter meretur damnationem aetemam.
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Aangaande ieder van deze drie nu is het duidelijk, dat zij
niet hersteld kunnen worden dan door God. Want daar e
glans der genade voortkomt uit de verlichting van het go e ij
licht, kan hij niet in de ziel hersteld worden, tenzij God opnieuw
verlicht. Vandaar wor dt een blijvende gave vereischt, dat het
licht der genade is. Evenzoo kan de orde der natuur niet er
steld worden — dat nl. de wil van den mensch aan God on er
worpen is, — tenzij door God, die den wil van den mensc tot
zich trekt, zooals (in het vorig Artikel) gezegd is. Evenzoo oo
kan de eeuwige strafschuldigheid niet worden weggenomen, tenzij
door God, die beleedigd werd, en die de rechter van de menschen
Zoodus wordt de hulp der genade vereischt, opdat de mensch
van de zonde zou opstaan, én met betrekking tot e ei ïgma
kende genade, én met betrekking tot de innerlijke beweging
van God.
op de bedenkingen.
1- Datgene wordt
mensch opgelegd, wat valt onder de daad van en vrijen
welke vereischt wordt, opdat de mensch van e^f°.n 6
opstaan. Wanneer dus gezegd wordt : « Sta op, en
ris us
u verlichten », dan moet dit niet verstaan worden, alsof

Antwoord

den
wil,
zou
zal

'Manifestum est autem de singulis horum trium, quod non possunt reparari,
nisi per Deum : cum enim decor gratiae proveniat ex illustratione divini
luminis, .non polcst talis decor in anima reparari, nisi Deo denuo illustrante.
Unde requiritur habiluale donum, quod est gratiae Juinen. Similiter ordo
naturae reparari non potest, ut scilicet voluntas hominis Deo subjiciatur, nisi
Deo voluntalem hominis ad se trahente, sicut dictum est [art. praec.]. Si
militer etiam reatus poenae aeternae remitti non potest nisi a Deo, in quem
est offensa commissa, et qui est hominum judex.
Et idèo requiritur auxilium gratiae ad hoe, quod homo a peccato resurgat,
et quantum ad habituale donum, et quantum ad interiorem Dei modonem.
Ad PR 1MUM ergo dicendum, quod illud indicitur homini, quod perdnet ad
actum liberi arbitrii, qui requiritur in hoe, quod homo a peccato resurgat.
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geheel de opstanding uit de zonde aan de verlichting der genade
voorafging, maar zóó, dat de mensch, wanneer hij door zijn
vrijen wil — bewogen door God — tracht op te staan van de
zonde, het licht der heiligmakende genade ontvangt.
2. De natuurlijke rede is geen voldoende beginsel voor die ge
zondheid, welke in den mensch is door de heiligmakende genade,
maar het beginsel daarvan is de genade, welke door de zonde
wordt weggenomen. En daarom kan de mensch zich zelf niet
herstellen, maar moet hem opnieuw het licht der genade worden
ingestort, evenals wanneer in een lichaam, dat van den dood
moet opstaan, de ziel opnieuw zou worden ingestort.
3. Wanneer de natuur ongeschonden is, kan zij zich zelf her
stellen tot datgene, wat aan haar evenredig is en wat haar toe
komt, maar tot datgene wat haar verhouding te boven gaat
kan zij zich.niet zonder hulp van buiten herstellen. Zoodus kan
de menschelijke natuur, die door de zondedaad afwijkt, zich
zelf niet herstellen, noch tot het haar overeenkomstige goed,
noch veel minder tot het bovennatuurlijk goed der gerechtigheid,
omdat zij niet ongeschonden blijft, maar verdorven wordt, zooals
(in de Leerstelling) gezegd is.

Et ideo, cum dicitur : « Exurge, et illuminabit te Christus », non est intelligendum, quod tota exsurrectio a peccato praecedat illuminationem gratiae,
sed quia, cum homo per liberum arbitrium a Deo motum surgere conatur a
peccato, recipit lumen gratiae justificantis.
Ad SECUNDUM dicendum, quod naturalis ratio non est suffxicns principium hujus sanitatis, quae est in homine per gratiam justificantem, sed hujus
principium est gratia, quae tollitur per peccatum. Et ideo non potest homo
per seipsum reparari, sed indiget ut denuo ei lumen gratiae infundatur, sicut
si corpori mortuo resuscitando denuo infunderetur anima.
Ad TERTIUM dicendum, quod quando natura est Integra, per seipsam po
test reparari ad id, quod est sibi conveniens et proportionatum; sed ad id,
quod superexcedit suam proportionem, reparari non potest sine exteriori
auxilio. Sic igitur humana natura defluens per actum peccati, quia non manet
intfgra, sed corrumpitur, ut supra dictum est [in corp.], non potest per se
ipsam reparari, neque etiam ad bonum sibi connaturale, et multo minus ad
bonum supematurale justitiae.
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VIIIe ARTIKEL.
Kan de mensch, zonder de genade, niet-zondigen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de menseb, zonder de
genade, niet-zondigen kan. — 1. Augustinus immers zegt inzijn
Boek Over de Twee Zielen (10c en lle H.), en in zijn Boek
Over den Vrijen Wil (3* B., 18° H.) : « Niemand zondigt
door iets, Wat hij niet kan ontwijken. )> Indien dus de mensc
die in doodzonde is, die zonde niet zou kunnen ontwijken, an
zou bij niet-zondigen door te zondigen, wat niet aan te nemen is.
2. Hiertoe wordt de mensch berispt, opdat hij niet zou zon
digen. Indien dus de mensch, die in doodzonde is, niet zou
kunnen niet-zondigen, dan zou hij te vergeefs berispt worden, wat
niet aan te nemen is.
3. In het Boek Ecclesiasticus (13, 18) wordt gezegd : « Voor
den mensch het leven en de dood, het goede en het kW e*
hem behaagt, zal hem gegeven Worden )>. Welnu ïeman* 2 3

ARTICULUS VIII.
Ulrum homo sine gralia possit non peccare.
[Supr. q. 63. arl. 2. ad 2. et lib. 3, Contr. g. cap. 160. et Ven. q. 22,
arl. 5. ad 7. et 1. Cor. 12. et Hebr. 10. lect. 1.]
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur, quod homo sine gratia possit non
peccare : « Nullus enim p:ccat in eo, quod vitare non potest », ut Augusti
nus dicit in lib. de Duab. Anim. [cap. 10. et 11.], et de Lib. Arb. [lib.
3. cap. 18.]. Si ergo homo existens in peccato mortali non possit vitare
peccatum, videtur quod peccando non peccet, quod est inconveniens.
2. PfUETEREA, ad hoe corripitur homo, ut non peccet. Si igitur homo
in peccato mortali existens non potest non peccare, videtur quod frustra ei
correptio adhibeatur, quod est inconveniens.
3. PlUETEREA, Eccli. 15. [v. 18] dicitur : « Ante hominem yita et
mors, bonum et malum; quod placuerit ei, dabitur illi. » Sed aliquis pee-
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zondigt, houdt niet op mensch te zijn. Dus is het nog in zijn
macht, het goede te kiezen of het kwade, en zoo kan de mensch
zonder de genade de zonde vermijden.
Maar daartegenover staat wat Augustinus zegt in zijn Boek
Over de Volmaaktheid der Rechtvaardigen (21° H.) : (( Ik
twijfel er niet aan dat alwie ontkent, dat wij moeten bidden,
opdat wij niet in de bekoring vallen (en hij ontkent dit, die
aanneemt, dat de hulp van de genade Gods niet noodzakelijk
is om niet te zondigen, en beweert, dat de menschelijke wil na
hei uitvaardigen van de Wet voldoende is) van aller ooren
moet worden verwijderd en door aller mond moet worden ver
vloekt. »
LEERSTELLING. — Op twee manieren kunnen wij over den
mensch spreken. Ten eerste, overeenkomstig den toestand der
ongeschonden natuur; ten tweede, overeenkomstig den toestand
der verdorven natuur. In den toestand der ongeschonden natuur
kon de mensch ook zonder de heiligmakende genade niet-zondigen,
noch doodelijk, noch licht, omdat zondigen niets anders is, dan
afwijken van datgene wat volgens de natuur is, wat de mensch
in den toestand der ongeschonden natuur kon vermijden. Dit

cando non desinit esse homo. Ergo adhuc in ejus potestate est eligere bonum
vel malum, et ita potest homo sine gratia vitare peccatum.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Perf. Just. [cap. 21]:
« Quisquis negat nos orare debere, ne intremus in tentationem (negat autem
hoe, qui contendit ad non peccandum gratiae Dei adjutorium non esse homini necessarium, sed sola lege accepta humanam sufficere voluntatem) ab
auribus omnium removendum, et ore omnium anathematizandum esse non
dubito.' »
RESPONDEO dicendum, quod de homine dupliciter loqui possumus : uno
modo secundum statum naturae integrae; alio modo secundum statum naturae
corruptae. Secundum statum quidem naturae integrae etiam sine gratia ha-
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kon hij echter niet zonder de hulp van God, die het goede in em
instandhoudt, want zonder die hulp zou ook de natuur in
niet verzinken.
' ,
In den toestand echter van de verdorven natuur ee
®
mensch de heiligmakende genade noodig, die de natuur 8CZ®®
maakt, om zich geheel en al van de zonde te onthouden.
ie
gezondmaking begint op de eerste plaats in dit leven naar en
geest, terwijl de vleeschelijke begeerte nog niet ge ee en
hersteld is. Vandaar zegt de Apostel in zijn Brief aan,
Romeinen (7, 25) met betrekking tot den persoon van
stelden mensch : « Ik, niet den geest dien ik de
°,S’
het vleesch echter de Wet der zonde ». In 'dien toestan
an
mensch zich van alle doodzonden onthouden, we e in• ®\ #
stand zetelen, zooals hierboven gezegd is (74 Kw.,
• *
echter kan de mensch zich niet van alle dage ij sc e zo
onthouden, om de verdorvenheid van de lagere zinne ij e eg
Wel kan het verstand iedere opwelling daarvan atzonderlijK
onderdrukken, en daarom zijn ze zondig en ge euren ze W1 , *
maar toch kan het verstand ze niet alle onderdru en, om. *
terwijl het aan de éene tracht te weei staan, een an ere
opkomen, en ook omdat het verstand niet alti) waa zaam
bituali poterat homo non peccare, nee mortaliter, nee venialiter, quia peccare nih: 1 ahud est, quam recedere ab eo, quod est secundum naturam, quod
vitare homo poterat in statu naturae integrae. Non tarnen hoe poterat sine
auxilio Dei in bono conservantis, quo subtracto, etiam ipsa natura in nihilum
deeideret.
In statu autem naturae corruptae indiget homo gratia habituali sanante na
turam ad hoe quod omnino a peccato abstineat. Quae quidem sanatio primo
fit in praesenti vita secundum mentem, appetitu camali nondum omnino reparato; unde Apostolus ad Rom. 7 [v. 25] in persona hominis reparati
dicit : « Ego ipse mente servio legi Dei, carne autem legi peccati. » In quo
quidem statu potest homo abstinere ab omni peccato mortali, quod in ratione
consistit, ut supra habitum est [q. 74. art. 4], non autem potest homo abs
tinere ab omni peccato veniali propter corruptionem inferioris appetitus sensualitatis, cujus motus singulos quidem ratio reprimere potest, et ex hoe habent rationem peccati et voluntarii; non autem omnes, quia dum uni resistere

4

o

40

Kw. 109, A. 8.

zijn om zulke opwellingen te vermijden, zooals hierboven ge
zegd is (74° Kw., 3e Art.).
Evenzoo kan het verstand van den mensch, waarin de dood
zonde zetelt, voordat het door de heiligmakende genade hersteld
is, iedere doodzonde afzonderlijk vermijden, en voor een bepaal
den tijd, want hij zondigt niet noodzakelijk voortdurend daad
werkelijk. Het is echter onmogelijk, dat er lange tijd verloopt,
zonder dat hij doodelijk zondigt. Vandaar zegt Gregorius op
Ezechiel ( lle Homelie en 23° Boek zijner Zedekundige Ver
handelingen, 9° H.), dat de zonde, die niet terstond door de
boetvaardigheid wordt uitgewischt, met haar volle gewicht naar
een andere zonde treilt. De reden daarvan is, omdat evenals de
lagere begeerte aan het verstand moet onderworpen zijn, zoo
ook het verstand aan God onderworpen moet zijn, en in Hem
het doel van zijn willen moet stellen. Door het doel echter
moeten alle menschelijke daden geregeld worden, zooals door
het verstandsoordeel de opwellingen van het lager streefvermogen
geregeld moeten worden. Evenals het dus onmogelijk is, dat er
in het lager streefvermogen, dat niet geheel en al aan het verstand
onderworpen is, geen ongeordende opwellingen in de zinnelijke
begeerte voorkomen, zoo komen er ook veel ongeordende voor
in het verstand van den mensch, dat niet geheel en al aan God
nititur, fortassis alius insurgit, et etiam quia ratio non semper potest esse
pervigil ad hujusmodi motus vitandos, ut supra dictum est [q. 74. art. 3.].
Similiter etiam antequam. hominis ratio, in qua est peccatum mortale,
reparetur per gratiam justificantem, potest singula peccata mortalia vitare»
et secundum aliquod tempus, quia non est necesse, quod continuo peccet
in actu; sed quod diu maneat absque peccato mortali, esse non potest. Unde
et Gregorius dicit super Ezechiel. [hom. 1 1. et lib. 25. Moral. cap. 9.],
quod peccatum, quod mox per poenitentiam non deletur, suo pondere ad
aliud trahit. 'Et hu jus ratio est, quia sicut rationi subdi debet inferior appetitus, ita etiam ratio subdi debet Deo, et in ipso constituere finem suae volunatis. Per finem autem oportet quod regulentur omnes actus humani, sicut
per rationis judicium regulari debent motus inferioris appetitus. Sicut ergo
inferiori appetitu non totaliter subjecto rationi, non potest esse quin contingant inordinati motus in appetitu sensitivo, ita etiam ratione hominis non
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onderworpen is. Wanneer immers de mensch zijn hart niet op God
gevestigd heeft, zoodat het om geen enkel goed te verkrijgen o
kwaad te vermijden ervan zou willen afwijken,
vele dingen voor, waarom de mensch van God afwij t
zijn bevel te verachten, om dat te vermijden of te ver rijgen,
en aldus zondigt hij doodelijk, vooral omdat de mensc m
plotselinge gevallen handelt krachtens het vooropgeste e 0
en de te voren bestaande hebbelijkheid, zooals de
ijsgeer z
in zijn Ethica (3’ B., 8* H.), ofschoon de mensch door eet ^
te beredeneeren, iets kan doen tegen de orde van et voor p
gestelde doel en tegen de neiging der hebbelijkhei m, °m
echter de mensch niet altijd te voren kan beredeneeien,
onmogelijk, dat hij lang volhardt zonder te wet en overe,.
komstig zijn van God afgekeerden wil, wanneer hij niet spoe
door de genade tot het vereischte doel wordt teruggevoer
Antwoord

op de bedenkingen.

— 1. De mensch kan de

afzonderlijke zondedaden vermijden, echter met a e, enzij
de genade, zooals (in de Leerstelling) gezeg is.
.Kr::ffen
echter zijn schuld is, dat de mensch zich met tot het veik Jg
totaliter exislcnte subjecta Deo, consequens est ut contingant multae inordinationes in ipsis actibus rationis : cum enim homo non habet cor suum
firmatum in Deo, ut pro nullo bono consequendo vel malo vitando ab eo
separari vellet, occurunt multa, propter quae consequenda vel vitanda homo
recedit a Deo, contemnendo praecepla ipsius; et ita peccat mortaliter, praecipue quia in repentinis homo operatur secundum finem praeconceptum et
secundum habitum praeexistentem, ut Philosophus dicit in 3. Ethic. [cap.
ö] ; quamvis ex praemeditatione- rationis homo possit alrquid agere praeter
ordmem finis praeconcepti et praeter inclinationem habitus^ sed quia homo
non potest semper esse in tali praemeditatione, non potest .contmgere ut diu
permaneat, quin operetur secundum consequentiam voluntatis deordinatae
a Deo, nisi cito per gratiam ad debitum ordinem reparetur.
Ad PRlMUM ergo dicendum, quod homo potest vitare singulos actus peccati, non tarnen omnes, nisi per gratiam, ut dictum est [in corp.]. Et tarnen,
quia ex ejus defectu est, quod homo se ad gratiam habendam non praeparet.
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der genade voorbereidt, daarom is het ook zijn schuld, dat
hij de zonde zonder de genade niet kan vermijden.
2. De berisping is nuttig, opdat uit de smart der berisping de
wil naar de hergeboorte begint. Indien hij echter die berispt
Wordt, zoon is der belofte, dan heeft de berisping ook dit goed
gevolg, dat, terwijl de stem der berisping den mensch van
buiten uit aanspreekt en kwelt, God, door een verborgen ingeving,
in hem ook daadwerkelijk den wil beweegt, zooals Augustinus
zegt in zijn Boek Over de Berisping en de Genade (6 H.).
Zoodus is de berisping noodzakelijk, omdat de wil van den
mensch van de zonden moet afhouden. Toch is de berisping,
zonder de hulp van God, niet voldoende. Vandaar zegt de
Prediker (7, 14) : « Ovenveeg de werken Gods, dat niemand,
dien Hij versmaad heeft, /fan verbeteren. »
3. Gelijk Augustinus zegt in zijn Boek Hypognosticon (3e
B., 2C H.), worden die woorden verstaan van den mensch, volgens
den toestand van de ongeschonden natuur, toen hij nog geen slaaf
was van de zonde. Vandaar hon hij zondigen, en niet-zondigen;
maar dat hij het goede wil, komt van de hulp der genade.

propter hoe a peccato non excusatur, quod sine gratia peccatum vitare non
potest.
Ad SECUNDUM dicendum, quod correptio utilis est, « ut ex dolore correptionis voluntas regenerationis oriatur. Si tarnen qui corripitur, filius est promissionis, ut strepitu correptionis forinsecus insonante aut flagellante, Deus
in illo intrinsecus occulta inspiratione operetur et veile », ui Augustinus dicit
in lib. de Correp. et Gr. [cap. 6.], ideo ergo necessaria est correptio, quia
voluntas hominis requiritur ad hoe, quod a peccato abstineat. Sed tarnen
correptio non est sufficiens sine Dei auxilio; unde Eccle. 7 [v. 14] : « Considera opera Dei, quod nemo possit corrigere, quem ille despexerit. »
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in Hypognostic.
[lib. 3. cap. 2.], verbum illud intelligitur de homine secundum statum
naturae integrae, quando nondum erat servus peccati. Unde poteral peccare,
et non peccare; nunc etiam, quidcumque vult homo, datur ei; sed hoe quod
bonum velit, habet ex auxilio gratiae.
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IXe ARTIKEL.
Kan hij, die de genade reeds verkregen heeft, ui* zic/i zelf het
goede doen en de zonde vermijden, zonder een nieutVe u p
der genade?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat hij, die de genade reeds
verkregen heeft, uit zich zelf het goede kan doen en de zonde
vermijden zonder een nieuwe hulp der genade. - L *e cr
immers is ofwel te vergeefs, ofwel onvolmaakt, indien het niet
volbrengt, waartoe het gegeven wordt. Welnu de gena e wor t
ons gegeven, opdat wij het goede zouden kunnen doen en et
kwade vermijden. Indien dus de mensch dit door de gena e
niet kan, dan is de genade ofwel te vergeefs, ofwel onvo ma t.
2. Door de genade woont de H. Geest zelf in ons, v°
het woord van den Eersten Brief aan de Corinthiërs (3, lö) •
« Weet gij niet, dat gij een tempel Gods zijt, en de H. ees
in u woont? » Welnu daar de H. Geest almachtig is, is hij
voldoende om ons er toe te brengen, het goede te doen, en om
'ons voor het kwade te behoeden. Dus kan de mensc , ie

ARTICULUS IX.
Utrum ille, qui jam consecutus est gratiam, per seipsum possil
operari bonwn et vitare peccatum ahsque alio auxilio gratiae.
Ad NONUM sic proceditur. Videtur, quod ille, qui jam consecutus est
gratiam, per seipsum possit operari bonum et vitare peccatum absque alïo
auxilio gratiae : unumquodque enim aut frustra est, aut imperfectum, si non
implet illud, ad quod datur. Sed gratia ad hoe datur nobis, ut possimus
bonum facere et vitare peccatum. Si igitur per gratiam hoe homo non potest,
videtur, quod vel gratia sit frustra data, vel sit imperfecta.
2. Pr/eterea, per gratiam ipse Spiritus Sanctus in nobis habitat, secundum illud I. ad Cor. 3 [v. 16]: « Nescitis, quia templum Dei estis, et
spiritus Dei habitat in vobis? » Sed Spiritus-Sanctus, cum sit omnipotens.
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de genade reeds verkregen heeft, én het goede doen, én de zonde
vermijden, zonder een nieuwe hulp der genade.
3. Indien de mensch, die de genade reeds verkregen heeft,
nog eens nieuwe hulp der genade noodig heeft om goed te
leven en zich van de zonde te onthouden, dan zal hij om dezelfde
reden — ofschoon hij deze nieuwe hulp der genade zal ver
kregen hebben, — nog een andere hulp der genade noodig
hebben. Maar zoo loopt het tot in het oneindige, wat niet is
aan te nemen. Dus heeft hij, die in de genade is, geen nieuwe
hulp van de genade noodig om goed te doen en zich van de
zonde te onthouden.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus in zijn Boek Over
de'Natuur en de Genade (26c H.) zegt, dat evenals een volko
men gezond lichamelijk oog niet /pan zien, dan geholpen door de
schittering van het licht, zoo oo/p de evenzeer gerechtigde mensch
niet goed kan leven, tenzij hij geholpen Wordt door het eeuwig
licht der goddelijke gerechtigheid. Welnu de rechtvaardigmaking
geschiedt door de genade, volgens het woord van den Brief aan
de Romeinen (3, 24) : « Om niet gerechtvaardigd door de
genade van Hem ». Dus heeft de mensch, ook al heeft hij reeds

sufficiens est, ut nos inducat ad bene operandum, et ut nos a peccato custodiat. Ergo homo gratiam consecutus potest utrumque praedictorum absque
alio aulxilio gratiae.
3. Pr^ETEREA, si homo consecutus gratiam adhuc. alio auxiho gratiae
indiget ad hoe quod recte vivat et a peccato abstineat, pari ratione etsi illud
aliud auxilium gratiae consecutus fuerit, adhuc alio auxilio gratiae indigebit. Procedetur ergo in infinitum quod est inconveniens. Ergo ïlle qui est
in gratia, non indiget alio auxilio gratiae ad hoe, quod bene operetur et a
peccato abstineat.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Nat. et Gr. [cap. 26],
quod <( sicut oculus corporis plenissime sanus, nisi candore lucis adjutus, non
potest cemere, sic et homo perfectissime etiam justificatus, nisi aeterna luce
justitiae divinitus adjuvetur, recte non potest vivere. » Sed justificatio fit
per gratiam, secundum illud Rom. 3 [v. 24] : « Justificati gratis per
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de genade, nog een nieuwe hulp der genade noodig om goed te
leven.
Leerstelling. — Gelijk hierboven (2% 3e en 6l Art.)
gezegd is, heeft de mensch een dubbele hulp van God n°° ïg
om goed te leven. Ten eerste met betrekking tot de blijven e
gave, waardoor de verdorven menschel ij ke natuur wordt gezon
gemaakt en ook — gezond gemaakt — er toe geschikt gemaa t
wordt om werken te doen, die verdienstelijk zijn voor het eeuwig
leven, wat de verhouding der natuur te boven gaat. Ten twee e
heeft de mensch de hulp der genade noodig om door Go
bewogen te worden tot het werken.
.
Wat dus de eerste hulp betreft, heeft de mensch, die in e
genade is, geen nieuwe hulp der genade noodig als een nieuwe
ingestorte hebbelijkheid; wel heeft hij de hulp der genade noo ïg
met betrekking tot het tweede : hij moet nl. door God bewogen
worden om goed te doen, en dit om twee redenen . ten eerste,
om een algemeene reden, omdat, zooals hierboven (1
rL)
gezegd is, geen enkel geschapen wezen tot welke daad oo an
komen, tenzij krachtens de goddelijke beweging; ten twee e,
om een bijzondere reden, om den toestand van de mensc e

gratiam ipsius. )> Ergo etiam homo jam habens gratiam indiget alio auxilio
gratiae ad hoe, quod recte vivat.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. 2. 3 et 6.],
homo ad recte vivendum dupliciter auxilio Dei indiget : uno quidem modo
quantum ad aliquod habituale donum, per quod natura humana corrupta
sanetur, et etiam sanata elevetur ad operanda opera meritoria vitae aeternae
quae excedunt proportionem naturae; alio modo indiget homo auxilio gratiae,
ut a Deo moveatur ad agendum.
Quantum igitur ad primum auxilii modum, homo in gratia existens non
indiget alio auxilio gratiae, quasi aliquo alio habitu infuso! indiget tarnen
auxilio gratiae secundum alium modum, ut scilicet a Deo moveatur ad recte
agendum, et hoe propter duo : primo quidem ratione generali propter hoe,
quod, sicut supra dictum est [art. 1.], nulla res creata potest in quemcumque
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lijke natuur : want ofschoon zij met betrekking tot den geest
door de genade gezond gemaakt is, blijft in haar toch nog de
verdorvenheid en de besmetting met betrekking tot het vleesch,
waardoor zij de Wet der zonde dientt zooals in den Brief aan
de Romeinen (7, 25) gezegd wordt; ook blijft er een zekere
duisternis der onwetendheid in het verstand, volgens welke wij,
zooals ook in den Brief aan de Romeinen (8, 26) gezegd wordt,
niet 1veten hoe wij behoorlijk moeten bidden, want om de ver-^
schillende voorvallen en ook omdat wij onszelf niet volmaakt
kennen, kunnen wij niet ten volle weten, wat goed is voor ons,
volgens het woord van het Boek der Wijsheid (9, 14) : « De
gedachten der stervelingen zijn vreesachtig, en onzeker onze
uitzichten. »
Daarom is het voor ons dan ook noodzakelijk, dat wij door
God, die alles weet en alles vermag, geleid en beschermd worden,
en daarom ook moeten zij, die door de genade herboren zijn
tot kinderen Gods, bidden : « En leid ons niet in bekoring »,
en : « Uw wil geschiede, op aarde zooals in den hemel », en
het overige wat in het gebed des Heeren vervat staat en daarop
betrekking heeft.

actum prodire, nisi virtute motionis divinae; secundo ratione speciali propter
conditionem status huraanae naturae : quae quidem licet per gratiam sanetur
quantum ad mentem, remanet tarnen in ea corruptio et infectio quantum ad
carnem, per quam servit legi peccati, ut dicitur ad Rom. 7 [v. 25] ; remanet
etiam quaedam ignorantiae obscuritas in intellectu, secundum quam, ut etiam
dicitur Rom. 8 [v. 26], « quid oremus, sicut oportet, nescimus » : propter
varios enim rerum eventus, et quia etiam nosipsos non perfecte cognoscimus
non possumus ad plenum scire quid nobis expediat, secundum illud Sap. 9
[v. 14] : « Cogitationes mortalium timidae, et incertae providentiae
nostrae. »
'Et ideo necesse est nobis, ut a Deo dirigamur et protegamur, qui omnia
novit et omnia potest; et propter hoe etiam renatis in filios Dei per gratiam
convenit dicere : « Et ne nos inducas in tentationem », et : « Fiat voluntas
tua, sicut in coelo et in terra », et caetera, quae in oratione Dominica continentur ad hoe pertinentia.
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Antwoord op de bedenkingen. — 1. De gave der
makende genade wordt ons niet gegeven, opdat wij aar
geen verdere hulp van God zouden noodig hebben, want m
schepsel moet door God het goede, wat het van Hem ontvang
heeft, in stand gehouden worden. En daarom mag men n*
besluiten, dat, indien de mensch na het ontvangen der gena e e
goddelijke hulp nog noodig heeft, de genade te vergee s gegeve
is of dat zij onvolmaakt is, want ook in den toestan
er g or »
wanneer de genade volmaakt is, heeft de mensen e go e \)
hulp noodig; hier echter is de genade eenigszins onvo ma

in zoover zij den mensch niet volkomen gezond maa
(in de Leerstelling) gezegd is.
,
2. De werking van den H. Geest, die ons eV^eetG.en j
schermt, wordt niet beperkt tot het gevolg van e
,
gave, welke Hij in ons veroorzaakt, maar buiten 1 §
a er en
beweegt en beschermt Hij ons tegelijk met den
3. Uit die redeneering volgt, dat de mensch geen nieuw
makende genade noodig heeft.

*g

Ad PRimum ergo dicendum, quod donum habitualis gratiae non ad hoe
datur nobis, ut per ipsum non indigeamus ulterius divino auxilio : indiget
enim quaelibet creatura, ut a Deo conservetur in bono, quod ab eo accepit.
Et ideo, si post acceptam gratiam homo adhuc indiget divino auxilio, non
potest concludi, quod gratia sit in vanum data, vel quod sit imperfecta, quia
ctiam in statu glonae, quando gratia erit omnino perfecta, homo divino
auxilio indigebit; hic autem aliqualiter gratia imperfecta est, inquantum ho
minem non totaliter sanat, ut dictum est [in corp.art.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod operatio Spiritus Sancti, quae nos movet
et protegit, non circumscribitur per effectum habitualis doni, quod in nobis
causat; sed praeter hunc effectum nos movet et protegit simul cum Patre
et Filio.
Ad TERTIUM dicendum, quod ratio illa concludit, quod. homo non m<h'
geat alia habituali gratia.
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Xe ARTIKEL.
Heeft de mensch, die in de genade is,
de hulp der genade noodig om te volharden?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de mensch, die in de
genade is, de hulp der genade niet noodig heeft om te volharden.
— 1. De volharding is iets minder dan een deugd, gelijk ook
de onthouding, zooals blijkt uit de leer van den Wijsgeer in
het 7° Boek van zijn Ethica (7* en 91' H.) . Welnu de mensch
heeft geen nieuwe hulp der genade noodig om de deugden te
hebben, wanneer hij door de genade gerechtvaardigd is. Dus
heeft de mensch veel minder de hulp der genade noodig om te
volharden.
2. Alle deugden worden tegelijk ingestort. Welnu de volhar
ding wordt als deugd aanzien. Dus wordt de volharding tegelijk
met de genade gegeven bij de instorting der andere deugden.
3. Gelijk de Apostel zegt in zijn Brief aan de Romeinen

ARTICULUS X.
Utrum homo in gratia constiiutus indigeai auxilio gratiae ad perseverandum.
[Infr. q. 114. art. 2. et 2-2. q. 138. art. 4. et 2. Dist. 29. in exp. lit.
ad 2. et lib. 3. Contr. g. cap. 153. et Veri. q 24. art. 13.
et q. 27. art. 5. ad 3. et Ps. 31. et Joan. 7. Iect. 2.].
Ad DECIMUM sic proceditur. Videtur, quod homo in gratia constitutus non
indigeat auxilio gratiae ad perseverandum : perseverantia enim est aliquid
minus virtute, sicut et continentia, ut patet per Philosophum in 7. 'Ethic.
[cap. 7. et 9.]. Sed homo non indiget alio auxilio gratiae ad habendum
virtutes, ex quo est justificatus per gratiam. Ergo multo minus indiget auxilio
gratiae ad habendum perseverantiam.
2. Prj*ETEREA, omnes virtutes simul infunduntur; sed perseverantia ponitur quaedam virtus; ergo videtur, quod simul cum gratia infusis aliis virtutibus perseverantia detur.
3. PR/ETEREA, sicut Apostolus dicit Rom. 5 [v. 15 sqq.], plus resti-
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’ vv>)» ls aan den mensch door de gave van Christus meer
k^an ^ ^°or
zonde van Adam verloren had. Welnu
U^111,4^ a^es ontvangen wat hij noodig had om te kunnen
ar^Cn
meer dus is ons door de genade van Christus
veigoe , dat wij kunnen volharden, en bijgevolg heeft de mensch
aI?06

e genade niet noodig om te volharden.

Maar daartegenover staat, dat Augustinus in zijn Boek Over
e olharding (2' H.) zegt : « Waarom wordt de volharding
van God gevraagd, indien zij niet door God gegeven Wordt?
f is dit geen belachelijke vraag, wanneer wij aan Hem vragenf
waarvan wij weten, dat Hij het niet heeft, en dat het in onze
macht is zonder dat Hij het geeft? )> Welnu de volharding
Wor f °°k door diegenen gevraagd, die door de genade geheiligd
zijn, wat wordt bedoeld, wanneer wij zeggen : ((Uw naam
Worde geheiligd)), zooals Augustinus t. a. p. en Over de Berisping
<m de Genade, (ó' H.) bevestigt door de woorden van Cyprianus.
us moet de volharding ook door God gegeven worden aan den
mensch, die in de genade is.
Leerstelling. — Volharding wordt op drie manieren ge
zegd. Immers soms duidt zij een hebbelijkheid van den geest
tutum homini per donum Christi, quam amiserit per peccatum Adae. Sed
Adam id accepit. unde posset perseverare. Ergo multo magis nobis restituitur
per gratiam Christi, ut perseverare possimus, et ita homo non indiget gratia
ad perseverandum.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Persev. [cap. 2.] :
« Cur perseverantia poscitur a Deo, si non datur a Deo? An et ista irrisoria
pelilio est, cum id ab eo petitur, quod scitur non ipsum dare, sed ipso non
dante esse in hominis potestate? » Sed perseverantia petitur etiam ab illis,
qui sunt per gratiam sanctificati, quod intelhgitur, cum dicimus : « Sanctificetur nomen tuum », ut ibid. [et lib. de Corrept. et Gr. cap. 6.,] Augustinus
confirmat per verba Cypriani.Ergo homo etiam in gratia constitutus indiget,
ut ei perseverantia a Deo detur.
RESPONDEO dicendum, quod perseverantia tripliciter dicitur. Quandoque
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aan, waardoor de mensch vaststaat, zoodat hij door een zich
opdringende droefheid niet wordt afgedreven van datgene, wat
volgens de deugd is. Zóó toch verhoudt zich de volharding tot
de droefheid, als de onthouding tot de begeerte en het genot,
zooals de Wijsgeer zegt in zijn Boek Over de Ethica (7° B.,
7e H.). Ten tweede kan volharding een hebbelijkheid genoemd
worden, waardoor de mensch het voornemen heeft, om tot het
einde in het goede te volharden. Op die twee manieren wordt de
volharding tegelijk 'jnet de genade ingestort, zooals ook 1de
onthouding en de overige deugden. Ten derde wordt de volhar
ding een zekere voortduring genoemd van het goede tot het
einde van het leven. Om die volharding te hebben, heeft de
mensch, die in de genade is, niet een nieuwe heiligmakende
genade noodig, maar wel de hulp van God, die hem leidt en
beschermt tegen de aanvallen der bekoring, zooals uit de voor
gaande Kwestie blijkt. Zoodus moet iemand, nadat hij door de
genade rechtvaardig gemaakt is, van God bovengenoemde gave
van volharding vragen, om nl. tot het einde van zijn leven van
het kwaad bevrijd te worden. Aan velen immers wordt de
genade gegeven, aan wie het niet gegeven is in de genade te
volharden.

enim significat habitum mentis, per quem homo firmiter stal, ne removeatur
ab eo, quod est secundum virtutem, per tristitias irruentes, ut sic se habeat
perseverantia ad tristitias, sicut continentia ad concupiscenlias et delectationes, ut Philosophus dicit in 7. Ethic. [cap. 7.]. Alio modo potest dici
perseverantia habitus quidam, secundum quem homo habet propositum perseverandi in bono usque in finem; et utroque istorum .modorum perseverantia
simul cum gratia infunditur, sicut et continentia et caeterae virtutes. Alio
modo dicitur perseverantia continuatio quaedam boni usque ad finem vitae;
et ad talem perseverantiam habendam homo in gratia constitutus non quidem
indiget aliqua alia habituali gratia, sed divino auxilio ipsum dirigente et
protegente contra tentationum impulsus, sicut ex praecedenti quaestione apparet. Et ideo, postquam aliquis est justificatus per graliam, necesse habet a
Deo petere; praedictum perseverantiae donum, ut scilicet custódiatur a malo
usque ad finem vitae : multis enim datur gratia, quibus non datur perseverare
in gratia.
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Antwoord op de bedenkingen. — 1. Oezt bedenking
gaat uit van de eerste manier van volharding, zooals oo
e
tweede uitgaat van de tweede manier.
Vandaar blijkt het antwoordt op de tweede Bedenking.
3. Gelijk Augustinus zegt in zijn Boek Over de Natuur en
de Genade (Over de Berisping en de Genade, 12 H.), ontving
de mensch in den eersten toestand de gave, waardoor hij vo
harden kon, echter niet, dat hij volhardde. Nu echter ontvangen
velen door de genade van Christus de gave der gena e, waar
door zij kunnen volharden, en verder wordt hen ook gegeven,
dat zij volharden. ïn dien zin is de gave van Christus grooter,
dan het misdrijf van Adam. Toch had de mensch gema e 0 er
kunnen volharden door de gave der genade in den toestan
er
onschuld, waarin geen enkele opstand was van het vleesc tegen
den geest, dan wij het nu kunnen, na het herstel dooi e gena e.
van Christus dat wel begonnen is met betrekking tot den geest,
maar nog niet voleindigd is met betrekking tot het v eesc , wa
in het vaderhuis zal zijn, waar de mensch niet alleen za unnen
volharden, maar ook niet zal kunnen zondigen.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod objectio illa procedit de primo modo
perseverantiae, sicut et secunda objectio procedit de secundo.
Unde patel solutio AD SECUNDUM.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in lib. de Nat. et
Grat. [De Corrept. et Gratia, cap. 12], homo m primo statu accepit
donum, per quod perseverare posset, non autem accepit ut perseveraret. Nunc
autem per gratiam Christi multi accipiunt et donum gratiae, quo perseverare
possunt, et ulterius eis datur quod perseverent. Et sic donum Christi est
ma jus, quam delictum Adae. Et tarnen facilius homo per gratiae donum
perseverare poterat in statu innocentiae, in quo nulla erat rebellio camis ad
spiritum, quam nunc possimus, quando reparatio gratiae Christi, etsi sit mchoata quantum ad mentem, nondum tarnen est consummata quantum ad
camem, quod erit in patria, ubi homo non solum perseverare poterit, sed
etiam peccare non poterit.
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HONDERD EN TIENDE KWESTIE.
OVER HET WEZEN DER GENADE GODS.
(Vier Artikelen.)
Vervolgens moet er gehandeld worden over de genade van
God met betrekking tot haar wezen.
Hieromtrent worden vier vragen gesteld :
1. Werkt de genade iets in de ziel uit?
'2. Is de genade een hoedanigheid?
3. Verschilt de genade van de ingestorte deugd?
4. Over den drager der genade.
Ic ARTIKEL.
Werkt de genade iets in de ziel uit?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de mensch niet iets in
de ziel uitwerkt. — 1. Zooals immers van den mensch gezegd

QU/ESTIO CX.
DE GRATIA DEI.
Deinde considerandum est de gratia Dei quantum ad ejus essentiam.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: 1. Utrum gratia ponat aliquid in anima.
— 2. Utrum gratia sit qualitas. — 3. Utrum gratia differat a virtute infusa.
*— 4. De subjecto gratïae.
ARTICULUS I.
Utrum gratia ponal aliquid in anima.
[2. Dist. 26. art. 1. et lib. 3. Contr. g. cap. 155. et Veri. q. 27. art. 1.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod gratia non ponat aliquid in
anima ; sicut enim homo dicitur habere gratiam Dei, ita etiam gratiam ho-
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wordt, dat hij de genade van God heeft, zoo ook de
®
van een mensch. Vandaar wordt in het BoeJi Genesis (3 ,
/
gezegd dat <( de Heer aan Joseph genade gaf vóór het aansc tjn
van den overste der gevangenis. » Welnu doordat de mensc
de genade van een mensch heeft, daardoor wordt niets in em
uitgewerkt, die de genade van den ander heeft, maar wordt een
zekere aanname gesteld in hem, van wien hij de genade ee t.
Dus doordat de mensch de genade van God heeft, wor t ei
niets in de ziel uitgewerkt, maar alleen de goddelijke aanname
aangeduid.
,
2. Evenals de ziel het lichaam levend maakt, zoo ook maakt
God de ziel levend. Vandaar wordt er in het Boek Deuteronomium (30, 20) gezegd : « Hij is uw leven. » Welnu de
ziel maakt het lichaam onmiddellijk levend. Dus is ei oo geen
middel tusschen God en de ziel; dus werkt de gena e mets
geschapens uit in de ziel.
3. Op het woord van den Brief aan de Romeinen (1,7) :
(( De genade zij u, en de vrede )> teekent de
aanj
« De genade, d. i. de vergiffenis der zonden. _» Welnu de
vergiffenis der zonden werkt niets in de ziel uit, maar a een
in God, die de zonde niet aanrekent, volgens het woord uit

minis; unde dicitur Genes. 39 [v. 21], quod « Dominus dedit Joseph gratiam in conspectu principis carceris ». Sed per hoe quod homo dicitur
habere gratiam hominis, nihil ponitur in eo, qui gratiam alterius habet, sed
ün eo, cujus gratiam habet, ponitur acceptatio quaedam. Ergo per hoe
quod homo habere gratiam Dei dicitur, nihil ponitur in anima, sed solum
significatur acceptatio divina.
2. Pr/et.EREA, sicut anima vivificat corpus, ita Deus vivificat animam;
jünde dicitur Deut. 30 [v. 20] : « Ipse est vita tua ». Sed anima vivificat
corpus immediate. Ergo etiam nihil cadit medium inter Deum, et animam;
non 'ergo gratia ponit aliquid creatum in anima.
3. Pr/ETEREA, ad Rom. 1. [v. 7] super illud : Gratia vobis, et pax,
dicit Gloss. (interl.) : « Gratia, idest remissio peccatorum ». Sed remissao
peccatorum non ponit in anima aliquid, sed solum in Deo non imputante

Psalm 31,2 : « Zalig de man, wien de Heer de zonde niet
aanrekent. )) Dus werkt ook de genade niets in de ziel uit.
Maar daartegenover staat, dat het licht iets uitwerkt in het
verlichte voorwerp. Welnu de genade is als een licht voor de
ziel : vandaar zegt Augustinus in zijn Boek Over de Natuur
en de Genade (22e H.) : « Het licht der waarheid verlaat deri
overtreder der wet Gods, en door het licht verlaten wordt hij
onvermijdelijk blind. » Dus werkt de genade iets in de ziel uit.
LEERSTELLING. — Volgens de algemeene manier van zeggen
heeft het latijnsche woord graiia (genade) drie beteekenissen :
ten eerste beteekent het de liefde van iemand, zooals men ge
woonlijk zegt, dat een soldaat de genade van den koning heeft,
d. i. : de koning mag hem gaarne. Ten tweede beteekent het
een om niet gegeven gave, zooals met gewoon zegt : ik schenk
U dat; en ten derde, een vergoeding voor een om niet gegeven
weldaad, waarvoor men gezegd wordt dank te zeggen. Van deze
drie beteekenissen hangt de tweede van de eerste af, want uit
de liefde waardoor iemand een ander gaarne mag, komt voort,
dat men hem iets geeft om niets. Uit de tweede echter komt de

peccatum, secundum illud Psal. 31 [v. 2] : « Beatus vir, cui non imputavat Dominus peccatum ». Ergo nee gratia ponit aliquid in anima.
Sed CONTRA, lux ponit aliquid in illuminato. Sed gratia est quaedam
lux animae; unde Augustinus dicit in libro de Natura et Gratia [cap. 22.] :
« Praevaricatorem legis divinae lux deserit veritatis, qua desertus utique
fit caecus ». Ergo gratia ponit aliquid in anima.
RESPONDEO dicendum, quod secundum communem modum loquendi, *
tripliciter gratia accipi consuevit : uno modo pro dilectione alieujus, sicut
consuevimus dicere, quod iste miles habet gratiam regis, idest rex habet eum
gratum; secimdo sumiter pro aliquo dono gratis dato, sicut consuevimus di
cere : hanc gratiam facio tibi; tertio modo sumitur pro recompensatione
beneficii gratis dati, secundum quod dicimur agere gratias beneficiorum.
Quorum trium secundum dependet ex primo : ex amore enim, quo aliquis
habet alium gratum, procedit quod aliquid ei -gratis impendat; ex secundo
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derde voort, omdat de dankbetuiging voortspruit uit de om niet
ontvangen gunst.
i
betiekking dus tot de twee laatste beteekenissen is het
111 e Uk, dat de genade iets in hem uitwerkt, die de genade
ontvangt, en wel ten eerste de om niet gegeven gave zelf, en
jen tweede de erkenning van die gave. Maar met betrekking tot
et eerste moet er een onderscheid in acht genomen worden
usscien de genade van den mensch en de genade van God,
want omdat het goede van het schepsel voortkomt van den wil
Van
vloeit uit de liefde van God, waardoor hij voor het
sc epsel het goede wil, een goed voort in het schepsel. De wil
van en mensch echter wordt bewogen door het goede, dat
te voren in de dingen bestaat, en vandaar komt het, dat de
,le e van den mensch het goede in de ziel niet ‘heel en al voortrengt, maar het veronderstelt, ofwel gedeeltelijk, ofwel geheel
en al.
Het blijkt dus, dat op iedere liefde van God een goed
volgt, in het schepsel veroorzaakt, echter niet mede-eeuwig met
e eeuwige liefde. Naar het verschil van zulk goed beschouwt
men ook een verschillende liefde van God tot het schepsel; er is

tutem procedit tertium, quia ex beneficiis gratis exhibutis gratiarum actio
:onsurgit.
Quantum igitur ad duo ultima, manifestum est, quod gratia 'aliquid ponit
n eo, qui gratiam accipit: primo quidem ipsum donum gratis datum, secundo
ïujus doni recognitionem. Sed quantum ad primum est differentia attenienda circa gratiam Dei, et gratiam hominis : quia enim bonum creaturae
provenit ex voluntate divina, ideo ex dilectione Dei, qua vult creaturae
x>num, profluit aliiquod bonum in creatura. Voluntas autem hominis mozetur ex bono praeexistente in rebus et inde est, quod dilectio hominis non
-ausat totaliter rei bonitatem, sed praesupponit ipsam vel in parte, vel m
loto.
Patet igitur, quod quamlibet Dei dilectionem sequitur aliquod bonum in
creatura causatum quandoque tarnen (1) dilectioni aeternae coaetemum; et
secundum hujusmodi boni differentiam, differens consideratur dilectio Dei
(1) Non tarnen.
5
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nl. een algemeene liefde, voor zoover Hij alles, wat is, bemint,
gelijk er in het Boek der Wijsheid (11, 25) gezegd wordt,
volgens welke het natuurlijke zijn aan de geschapen dingen
gegeven wordt. Er is ten tweede een bijzondere liefde, voor
zoover God het redelijk schepsel boven de gesteltenis van de
natuur verheft tot de deelhebbing aan het goddelijk goed. Naar
die liefde wordt gezegd, dat God zonder meer iemand bemint,
omdat God overeenkomstig die liefde zonder meer voor het
schepsel het eeuwig goed wil, dat Hij zelf is.
Zoo dus wordt er, doordat de mensch gezegd wordt de
genade van God te hebben, iets bovennatuurlijks aangeduid, dat
door God aan den mensch wordt medegedeeld. Soms echter
wordt de genade van God de eeuwige liefde van God zelf
genoemd, voor zoover zij ook de genade der Voorbestemming
genoemd wordt, voor zoover God om niet en niet om hun
verdienste sommigen voorbestemd heeft of uitgekozen. Want
in den Brief aan de Ephesiërs (1, 5, w.) wordt gezegd :
« Hij heeft ons voorbestemd om kinderen van Hem te worden
tot lof van zijn glanzende genade. »
Antwoord op de bedenkingen. — 1. Ook wanneer
iemand gezegd wordt de genade van een mensch te hebben,
ad creaturam : una quidem communis, secundum quam diligit omnia, quae
sunt, ut dicitur Sap. 11 [v. 25], secundum quam esse naturale rebus creatis
largitur; alia autem dilectio est specialïs, secundum quam trahit creaturam
rationalem supra 'Conditionem naturae ad participationem divini boni. Et
secundum hanc dilectionem dicitur aliquem diligere simpliciter, quia secun
dum hanc dilectionem vult Deus simpliciter creaturae bonum aeternum,
quod est ipse.
è
Sic iigitur per hoe quod dicitur homo gratiam Dei habere, signiflcatur
quiddam supernaturale in homine a Deo proveniens. Quadoque tarnen gratia
Dei dicitur ipsa aetema Dei dilectio, secundum quod dicitur etiam gratia
praedestinationis, inquantum Deus graluito et non ex meritis aliquos praedestinavit, sive elegit : dicitur enim ad Ephes. 1 [v. 5 et sq.] t. « Praedesif.navit nos in adoptione filiorum, in laudem gloriae gratiae suae ».
Ad PR1MUM ergo dicendum, quod etiam in hoe quod dicitur aliquis ha
bere gratiam hominis, intelligitur in aliquo esse aliquid, quod sit homjm
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wordt verondersteld dat er iets in iemand is, dat aangenaam^
aan den mensch, zooals wanneer iemand gezegd wordt e ^®na
van God te hebben, maar op een andere manier, want a w
in den mensch aangenaam is aan een ander, wordt veron ers
aan zijn liefde, terwijl datgene, wat in den mensch aangena
is aan God, door de liefde van God wordt verooizaa t, zooa
(in de Leerstelling) gezegd is.
,
. i
2. God is het leven der ziel als werkoorzaak, maar de zie
ussc en
is het leven van het lichaam als vorm-oorzaak.
vorm-oorzaak cn de stof komt geen tusschending, daar de vorm
oorzaak aan de stof of den drager onmiddellijk wordt me e
gedeeld. De werkende oorzaak daarentegen werkt op het su
ject in, niet door haar zelfstandigheid, maar door een vorm ie
zij in de stof veroorzaakt.
^
• n^°
3. Augustinus zegt in het 1° Boek van zijn Retractaties (ZD
H.) : « Waar il( gezegd heb, dat de genade de vergiffenis
der zonde is, de vrede echter de verzoening met Go , moe
dal niet zóó verstaan Worden, alsof de vrede, zelf of de yerzoe
ning niet vielen onder de algemeene genade, maar zoo, a
de naam genade de vergiffenis der zonde op een
ijzon ere
wijze aanduidt. » Dus valt niet alleen de vergiffenis der zonden

gratum, sicut et in hoe quod dicilur aliquis gratiam Do’ habere, sed tarnen
differenler : nam illud, quod est homini gratum in alio homine, praesupponitur ejus dilection, causatur autem ex dilectione divina, quod est in homine
Deo gratum, ut dictum est [in corp. art.]
Ad SECUNDi'M dicendum, quod Deus est vita animae per modum causae
efficientjs, sed anima est vita corporis per modum causae formalis. Inter
formam autem et materiam non cadit aliquod medium, quia forma per se
ipsam informat materiam vel subjectum, sed agens informat subjectum, non
per suam substantiam, sed per formam, quam causat in materia.
Ad TERTIUM dicendum, quod Augustinus dicit fin lib. 1. Retr. [cap.
25] : « Ubi dixi, gratiam esse in remissionem peccatorum, pacem vero in
reconciliatfonem Dei, non sic accipiendum est, ac si pax ipsa et reconciliatio
non pertineant ad gratiam generalem, se;d quod specialiter gratiae nomine
remissionem significaverit peccatorum )). Non ergo sola remissio peccato-
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onder de genade, maar ook vele andere gaven van God, en
daarom gebeurt de vergiffenis der zonden niet zonder eenig
gevolg in ons, zooals verderop zal blijken (113° Kw., 2° Art.).
IIe ARTIKEL.
Is de genade een hoedanigheid der ziel?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de genade geen hoe
danigheid der ziel is. — 1. Geen enkele hoedanigheid immers
werkt in op haar drager, omdat de werking van een hoedanigheid
onmogelijk is zonder de werking van den drager, en zoo zou
de drager op zichzelf moeten inwerken. Welnu de genade werkt
op de ziel in, door haar rechtvaardig te maken. Dus is de
genade geen hoedanigheid.
2. Een zelfstandigheid staat hooger dan een hoedanigheid.
Welnu de genade staat hooger dan de natuur van de ziel, want
veel kunnen wij door de genade, waartoe de natuur niet voldoen

rum ad gratiam pertinet, sed elfam multa alia Oei dona, et ideo remissio
peccatorum non fit sine aliquo effectu divinitus in nobis causato, ut infra
patebit [q. 1 1 3. art. 2.].
ARTICULUS II.
Utrum gratia sit qualilas animae.
[2. Dist. 26. q . 1. art. 2.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod gratia non sit qualitas ani
mae : nulla enim qualitas agit in suunv subjectum, quia actio qualitatis non
est absque actione subjecti, et sic oporteret, quod subjectum ageret in
seipsum. Sed gratia agit in animam, justificando ipsam. Ergo gratia non est
qua^tas.
2. Pr/ETEREA, substantia est nobilior qualitate. Sed gratia est nobilior,
quam natura animae; multa enim possumus per gratiam, ad quae natura
non sufficit, ut supra dictura est [q. 109]. Ergo gratia non est qualitas.
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de is, zooals hierboven (109° Kw.) gezegd is. Dus is de genade
geen hoedanigheid.
3. Geen enkele hoedanigheid blijft, nadat zij opgéhouden
heeft in den drager te zijn. Welnu de genade blijft, want zij
wordt niet ontbonden, daar zij dan tot niets zou vergaan, zooals
zij uit het niet geschapen wordt; vandaar ook wordt zij in den
Brief aan de Galaten (6, 13) een nieuw schepsel genoemd.
Dus is de genade geen hoedanigheid.
Maar daartegenover staat, dat door de Glossa op de woorden
van Psalm 103, 1 5 : (( Opdat hij met zalf zijn gelaat vervroolijke » gezegd, wordt, dat de genade de glans der ziel is, welke
tot de heilige liefde leidt. Welnu de glans der ziel is een hoe
danigheid, zooals ook de schoonheid van bet lichaam. Dus is
de genade een hoedanigheid.
Leerstelling. — Gelijk reeds gezegd is (vorig Art.), duidt
men in hem, die gezegd werd de genade Gods te bezitten, een
gevolg aan van den geheel vrijen wil van God. Hierboven
echter (109" Kw., 1°, 2e en 5C Art.) is gezegd, dat de mensch
op twee manieren geholpen wordt door den geheel vrijen wi
van God. Ten eerste, voor zoover de ziel van den mensch door

3 Pr/ETEREA, nulla qualitas remanet, postquam desfnit esse in subjecto.
Sed gratia remanet : non enim corrumpitur, quia sic in nahilum redigeretur,
sicut ex ni’nilo creatur; unde et dicitur nova creatura ad Galat. uit. [v. 15].
'Ergo gratia non est qualitas.
Sed contra est, quod super illud Ps. 103 [v. 15] : « Ut exhilaret
faciem in oleo, d’cit Gloss. [ord. Aug.], quod gratia est nitor animae,
sanctum concilians amorem. Sed nitor animae est quaedam qualitas, sicut
et pulchritudo corporis. Ergo gratia est quaedam qualitas.
Respondeo d'cendum, quod, sicut jam dictum est [art. praec.], in eo,
qui d/’citur gratiam habere, significatur esse quidam effectus gratuitae Dei
voluntatis; dictum est autem supra [q. 109. art. 1, 2 et 5], quod dupliciter ex gratuita Dei voluntate homo adjuvatur : uno modo, inquantum
anima hominis movetur a Deo ad aliquid cognoscendum, vel volèndum, vel
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God bewogen wordt om iets te kennen of te willen of te
doen, en in die hulp is het geheel vrijwillig voortgebracht uit
werksel geen hoedanigheid, maar een zekere beweging van de
ziel : de daad immers van den beweger in het bewogene is de
beweging, zooals gezegd wordt in het 3° Boek Over de Physica
(3° H.). Ten tweede wordt de mensch geholpen door den geheel
vrijen wil van God, voor zoover door God een zekere blijvende
gave in de ziel wordt ingestort. En dit omdat het niet aan te
nemen is, dat God minder zorgt voor degenen, aan wie Hij uit
liefde het bovennatuurlijk goed wil schenken, dan voor die
schepselen, aan welke Hij het natuurlijk goed schenkt. Voor
de natuurdingen toch zorgt hij zóó, dat Hij ze niet alleen
beweegt tot de natuurlijke daden, maar ze ook vormen geeft
en zekere krachten, welke beginselen van handeling zijn, zoodat
zij uit zichzelf naar zulke bewegingen heenneigen. En zoo wor
den de bewegingen, waartoe zij door God bewogen worden,
voor de schepselen natuurovereenkomstig en gemakkelijk, volgens
het Boek der Wijsheid' (8, 1) : « Zacht heeft hij alles ver
zorgd. » Veel meer dus heeft Hij in hen, die Hij er toe beweegt,
dat zij het bovennatuurlijk eeuwig goed zouden bereiken, vormcorzaken of bovennatuurlijke hoedanigheden ingestort, volgens
welke zij zacht en gemakkelijk door Hem worden bewogen
agendum, et hoe modo ipse gratuitus effectus in hornine non est qualitas,
sed motus quidam animae : actus enim moventis in moto est motus, ut
dicitur in 3. Physic. [cap. 3] ; alio modo adjuvatur homo ex gratuita
Dei voluntate, secundum quod aliquod habituale donum a Deo animae
infunditur; et hoe ideo, quia non est conveniens, quod Deus minus provideat his, quos diligit, ad supernaturale bonum habendum, quam creaturis,
quas diligü ad bonum naturale habendum. Creaturis autem naturalibus sic
providet, ut non solum moveat eas ad actus naturales, sed eliam largiatur
eis formas et virtutes quasdam, quae sunt principia aetuum, ut secundum
seipsas inclinentur ad hujusmodi motus. Et sic motus, quibus a Deo moventur, fiunt creaturis connaturales et faciles, secundum illud Sap. 8 [v.
I J : « Et disponil ömnia suaviter ». Multo igitur magis his, quos movet
ad consequendum bonum supernaturale aeternum, infundit aliquas formas
seu qualitates supernaturales, secundum quas suaviter et prompte ab ip:o
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tot het verkrijgen van het eeuwig goed. En zoo is de gave der
genade een hoedanigheid.

Antwoord op de bedenkingen. — 1- Voor zóóver de
genade een hoedanigheid is, wordt zij gezegd op de zie in
te werken, niet bij wijze van werkoorzaak, maar bij wijze van
vorm-oorzaak, zooals de witheid wit maakt en de rechtvaar ïg
heid rechtvaardig.
.
2. Iedere zelfstandigheid is ofwel de natuur der zaa ze
waarvan zij de zelfstandigheid is, ofwel een deel der natuur,
zooals de slof of de vorm zelfstandigheid genoemd woi en.
Omdat nu de genade boven de menschelijke natuui uitgaat,
kan zij geen zelfstandigheid zijn, noch een zelfstandig ei svorm,
maar is zij een bijkomstige vorm van de ziel zelf.
ant wat
zelfstandig is in God, is iets bijkomstigs in de ziel, die aan e
goddelijke goedheid deelachtig is, zooals ook voor de u)eicnsc/1^
blijkt. Omdat dus de ziel onvolmaakt aan de goddelijke %ot
deelachtig is, kan de deelhebbing zelf in de goddelij e goe ei
wat de genade is, slechts op onvolmaakter wijze in e zie zijn»
dan de ziel in zich zelf bestaat. Zij staat echter hooger dan de
natuur van de ziel, voor zoover zij een uitdrukking o een

moveantur ad bonum aetemum consequendum. ‘Et sic donum gratiae qualitas
quaedam est.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod gratia, seeundum quod est qualitas,
dicitur agere in animam, non per modum causae efficientis, sed per modum
causae formalis, sicut albedo facit album, et justitia j’ustum.
Ad secundum dicendum, quod omnis substantia vel est ipsa natura rei,
cujus est substantia, vel est pars naturae; secundum quem modum materia'
vel forma substantia diqitur. Et quia gratia est supra naturam humanam,
non potest esse quod sit substantia, aut forma substantialis, sed est forma
accidentalis ipsius animae : id eniim, quod substantialiter est in Deo, acar
dentaliter fit in anima participante divinam bonitatem, ut de scientia patet.
Secundum boe ergo quia anima imperfecte participat divinam bonitatem,
ipsa participatio divinae bonitatis, quae est gratia, limperfectiori modo habet
esse in anima, quam anima in seipsa subsistat. Est tarnen nobilior quam
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deelhebbing is van de goddelijke goedheid, niet echter met betrek
king tot de wijze van zijn.
3. Zooals Boetius zegt ( Pseudo-Beda, De Leer der Wijsgeeren), bestaat het zijn van de bijkomstigheid hierin, dat ze
iets is. Vandaar wordt iedere bijkomstigheid een zijnde genoemd,
niet als 'had ze een eigen zijn, maar omdat daardoor iets is.
Vandaar wordt ze eerder een zijnde van een zijnde genoemd
dan een zijnde, zooals gezegd wordt in het T Boek der Metaphysica (6° B., 1° H.). En omdat het worden en vergaan
toekomt aan die wezens waaraan het zijn toekomt, daarom
wordt of vergaat eigenlijk gezegd de bijkomstigheid niet. Maar
zij wordt gezegd te Worden en te vergaan, voor zoover de drager
begint of ophoudt daadwerkelijk te zijn volgens die bijkomstig
heid. Hiermede overeenkomstig wordt ook de genade gezegd ge
schapen te worden, voor zoover de menschen volgens haar gescha
pen worden, d. i. uit niets tot een nieuw zijn worden gemaakt,
d. i. niet uit verdienste, volgens het woord uit den Briej aan
de Ephesiërs (2, 9) : « Geschapen in Jcsus Christus tot goede
Werken. »

natura animae, inquantum est expressio vel participatio divinae bonitatis,
non autem quantum ad modum essendi.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut dicit Boetius [Pseudo Beda, Sentent. Philos.] « accidentis esse est inesse »; unde omne accidens non
dicitur ens, quasi ipsum esse habeat, sed quia eo aliquid est; unde et magis
dicitur esse entis, quam ens, ut dicitur in 7. Metaphysic. [lit. 6, cap. 11.
Et quia ejus est fieifi vel corrumpi, cujus est esse, ideo proprie loquendo
nullum accidens neque fit neque corrumpitur, sed dicitur fieri vel corrumpi.
secundum quod subjectum incipiat vel desinit esse in actu secundum illud
accidens. Et secundum hoe etiam gratia dicitur creari ex eo, quod homtnes
secundum ipsam creantur, idest in novo esse constjituuntur ex nihilo idest
non ex meritis, secundum illud ad Ephes. 2. [v. 9] : <( Creati in Christo
Jesu in operibus bonis ».
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IIP ARTIKEL.
Is de genade hetzelfde als de deudg?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de genade hetzelfde
1S a Sj e deugd'
1- Augustinus immers zegt, dat de werkende
gena e net geloof is, dat door de liefde Werkt. (Over den Geest
eP ..e j c^er» ^ en 32c H.). Welnu het geloof, dat door
%\Y/ Wer^^*
een deu°d- ^us *s de êenade een deugd.
\y'^aaiaan
^epa^ng t°ekomt, komt ook het bepaalde
toe. Wdmi de bepalingen, gegeven van deugd, hetzij door de
enigen, hetzij door de wijsgeeren, komen toe aan de genade,
^ant zij maakt 'hem, in wien ze is, goed, alsook zijn Werft
(Aristoteles, Ethica, 2C B., 6e H.) ; ook is zij een goede hoe~
anigheid van den geest, waardoor men goed leeft, enz. «(Petrus
Lombardus, Sententies, 2C B., 27° D.; zie hierboven, 55e Kw.,
4 Art.). Dus is de genade een deugd.
3. De genade is een hoedanigheid. Welnu het is duidelijk,

ARTICULUS III.
Ulrum gratia sit idem quod virtus.
[Part. 3. q. 7. art. 1. corp. et q. 62. art. 2. corp. et 2. Djst. 26. art. 4.
et 6. et Veri. q. 27. art. 2.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod gratia sit adem quod virtus:
dicit enim Augustinus quod gratia operans est fides, quae per dilectionem
operatur, ut habetur in libro de Spir. et Lit. [cap. 14. et 32.]. Sed
fides, quae per dilectionem operatur, est virtus. Ergo gratia est virtus.
2. Pr^terea, cuicumque convenit dilj’nitio, convenit et difinitum. Sed
diifinitiones de virtute datae, sive a Sanctis, sive a philosophis, conveniunt
gratiae : £psa enim bonum facit habentem, et opus ejus bonum reddit
[Arist., Ethic., L. 2, cap. 6] ; ipsa etiam est bona qualitas mentis qua
recte vivitur, etc. [Magist., 2 Sent., D. 27; cf. supra Q. 55 a. 4]. Ergo
gratia est virtus.
3. PR/ETEREA, gratia est qualitas quaedam. Sed manifestum est, quod
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dat zij niet onder de vierde soort van hoedanigheid valt, welke
de uiterlijke vorm is en de vaste gedaante, want zij komt niet toe
aan het lichaam. Ook valt zij niet onder de derde soort, omdat zij
noch een duurzame, noch een voorbijgaande oorzaak van een
zintuiglijk-waameembare verandering is, noch een gevolg er van,
want die zijn in het zintuigelijk gedeelte van de ziel, zooals
in het 7° Boeit der Physica (3° H.) bewezen wordt; de genade
zelf echter is hoofdzakelijk in de ziel. Eveneens valt zij
-niet onder de tweede soort, welke het natuurlijk vermogen is of
het onvermogen, omdat de genade boven de natuur uitgaat en
zich niet verhoudt tot het goede en het kwade zooals een natuur
lijk vermogen. Dus valt zij onder de eerste soort, welke de
hebbelijkheid is of de gesteltenis. Welnu de hebbelijkheden
van den geest zijn de deugden, want ook de wetenschap zelf
is eenigzins een deugd, zooals vroeger gezegd is (57° Kw., 3e
Art.). Dus is de genade hetzelfde als de deugd.
Maar daartegenover staat, dat, indien de genade een deugd
is, het het meest waarschijnlijk is, dat zij een van de drie god
delijke deugden is. Welnu zij is noch het geloof noch de hoop,
want deze kunnen zonder de heiligmakende genade zijn; noch
ook de liefde want de genade gaat aan de liefde vooraf, zooals

non est in quarta specie qualitatis, quae est forma, et circa aliquid constans
figura, quia non pertinet ad corpus; neque etiam in tertia est, quia non est
passio vel passibilis qualitas, quae est in parte animae sensitiva, ut probatur
.in 7. Physf’c. cap. 3], ipsa autem gratia principaliter est in mente; neque
iterum est in secunda specie, quae est potentia vel impotentia naturalis,
quia gratia est supra naturam, et non s° habet ad bonum et malum, sicut po
tentia naturalis. 'Ergo relinquitur, quod sit in prima specie, quae est habitus
vel disposistio. Habitus autem mentis sunt virtutes quia etiam ipsa scientta
quodammodo est virtus, ut supra dictum est [q. 57. art. 3.]. Ergo gratia
est idem quod virtus.
Sed CONTRA, si gratia est virtus, maxfme videtur quod sit aliqua trium
theologicarum virtutem. Sed gratia non est fides vel spes, quia hae possunt
esse sine gratia gratum faciente; neque etiam charitas, quia gratia praevenit
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Augustinus zegt in zijn Boek Over de Voorbestemming der
Heiligen (2° B., 16' H.). Dus is de genade geen deugd.
Leerstelling. — Sommigen hebben beweerd, dat de genade
naar het wezen hetzelfde is als de deugd, en alleen verschillen is
naar het begrip, zoodat zij genade genoemd wordt, voor zoover
zij den mensch aan God aangenaam maakt, ofwel voor zoover zij
om niet gegeven wordt; deugd echter, voor zoover zij vervo
maakt om goed te werken. En dit schijnt de Magistei m e
2e Boek der Sententies (27° D.) gehouden te hebben. Maar
indien men het begrip deugd goed nagaat, kan dat geen stan
ou
den, omdat, gel ijk de Wijsgeer in het 7e Boek van zijn
ysica
(7CB., 17° H.) zegt, de deugd een geschiktheid is tot het vol
maakte; ik noem echter volmaakt., wat voorbeieid is vo
de natuur, waaruit blijkt, dat de deugd van ieder ding genoem
wordt in verhouding tot een te voren bestaande natuur, wan
neer. nl. wat dan ook zóó is voorbereid, als het met zijn
natuur overeenkomt. Nu is het duidelijk, dat e oor ?
menschelijke daden verworven deugden, waarover vroeger ge
sproken is (55° Kw. en w.), gesteltenissen zijn, waar oor
mensch goed geschikt gemaakt wordt in verhouding tot e na u* 7
charitatem, ut Augustinus d cit in libro de Praedest. Sanct. [L. II, C. 16],
Ergo gratia non est villus.
Respondeo dicendum, quod quidam posuerunt, idem esse gratiam et
yirtutem secundum essentiam, sed differre solum secundum rationem, ut gratia
dicatur, secundum quod facit hominem Deo gratum, vel secundum quod
gratis dalur; virtus autem, secundum quod perficit ad bene operandum. Et
hoe videtur sensisse Magister in 2. Sent. dist. 27. Sed si quis recte consideret rationem virtutis, hoe stare non potest; quia, ut Philosophus dicit in
7. Phylc. [cap. 17.], virtus est quaedam dispositio perfecti; dico autem
perfectum, quod est dispositum secundum naturam, ex quo patet, quod
virtus uniuseujusque rei dicitur in ordine ad aliquam naturam praeexistentem, quando scilicet unumquodqute sic est dispositum, secundum quod congruit suae naturae. Manjifestatum est autem, quod virtutes acquisitae per
actus humanos, de quibus supra dictum est [q. 55. et seq.], sunt dispositiones, quibus homo convenienter disponilur in ordine ad naturam, qua homo
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waardoor hij mensch is. De ingestorte deugden echter maken
den mensch op een hoogere wijze en met betrekking tot een
hooger doel geschikt. Vandaar ook moeten ze geschikt maken
in verhouding tot een hoogere natuur, nl. in verhouding tot
de medegedeelde goddelijke natuur, welke het licht der genade
genoemd wordt, volgens het woord uit den 2IC Brief van Petrus
(1,4) : « Kostbare en zeer groote beloften heeft Hij gegeven,
opdat gij daardoor deelachtig zoudt Worden aan de goddelijke
natuur. » Krachtens het aannemen van zulk een natuur worden
wij gezegd tot kinderen Gods herboren te worden.
Zooals dus het natuurlijk licht van het verstand iets is buiten
de verworven deugden, die in verhouding tot het natuurlijk licht
zelf genoemd worden, zoo ook is het licht zelf der genade,
dat een deelhebbing is aan de goddelijke natuur, iets buiten de
ingestorte deugden, die van dat licht worden afgeleid en zich
tot dat licht verhouden. Vandaar zegt de Apostel in zijn Brief
aan de Ephesïèrs (3, 5) : « Eertijds waart gij in duisternis,
nu echter zift gij licht in den Heer : wandelt als kinderen des
lichts. » Want evenals de verworven deugden den mensch
vervolmaken om te wandelen, overeenkomstig het natuurlijk licht
der rede, zoo ook vervolmaken de ingestorte deugden den mensch
om te wandelen, overeenkomstig het licht der genade.

est; virtutes autem infusae disponunt hominem altioïji modo, et ad altiorem
finem; unde etiam oportet, quod in ordine ad aliquam altiorem naturam,
hoe est in ordine - ad naturam divinam partiefpatam, quae dicitur lumen
gratiae, secundum quod dicitur 2. Petr. 1. [v. 4] : « Maxima et pretiosa
vobis promissa donavit, ut per hoe efficiamini divinae consortes naturae. )) Et
secundum acceptionem hujusmodi naturae dicimur regenerari in filios Dei.
Sicut igitur lumen naturale rationis est aliquid praeter virtutes acquisitas,
quae dicuntur in ordine ad ipsum lumen naturale, ita etiam ipsum lumen
gratiae, quod est partidipatio divinae nature, est aliquid praeter virtutes
infusas, quae a lumine illo derivantur, et ad illud lumen ordinantur; unde
Apostolus dicit ad Ephes. 5. [v. 3] : « Eratis aliquando tenebrae, nunc
autem lux in Domino ; ut filii lucis ambulate ». Sicut enim virtutes acquisitae perficiunt hominem ad ambulandum congruenter lumini naturali rationis,
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Antwoord

op de bedenkingen.

— 1. Augustinus noem

het geloof dat door de liefde Werkt genade, omdat de daa van
het door de liefde werkend geloof de eerste daad is, waar oor
de heiligmakende genade bekend gemaakt wordt.
2. Goed, dat in de bepaling van deugd staat, woidt in over
eenstemming gezegd met een te voren bestaande, ofwel wezen
lijke, ofwel gedeelde natuur. Zoo wordt goed niet aan e
genade toegeschreven, maar als aan de wortel van het goe
zijn in den mensch, zooals (in de Leerstelling) gezegd is.
3. De genade wordt tot de eerste soort van hoedanigheid
teruggebracht, en toch is zij niet hetzelfde als de deu'g , maa*
een hebbelijkheid, die aan de ingestorte deugden vei on erste
wordt als hun beginsel en wortel.

ita virtutes infusae perficiunt hominem ad ambulandum, secundum quod
congruit lumini gratiae.
Ad primum ergo dicendum, quod Augustinus nominat fidem per dilectionem operantem gratiam, quia aclus fidei per dilectionem operantis est
primus actus, in quo gratia gratum faciens manifestatur.
Ad SECUNDUM dicendum, quod bonum positum in difinitione virtutis
dicitur secundum convenientiam ad aliquam naturam praeexistentem, vel
essentialem, vel parüJcipatam. Sic autem bonum non attribuitur gratiae, sed
sicut radici bonitatis in homine, ut dictum est [in corpart.].
Ad TERTIUM dicendum, quod gratia reducitur ad primam speciem qualitis; nee tarnen est idem quod virtus, sed habitudo quaedam, quae praesupponitur virtutibus infusis, sicut earum principium, et radix.
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IV5 ARTIKEL.
Is de genade in het wezen der ziel
als in haar drager, of in een van de vermogens?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de genade niet in het
wezen der ziel is als in haar drager, maar in een van de vermo
gens. — 1. Augustinus immers zegt in zijn Boek Hypognosticon (3e B., 11° H.), dat de genade vergeleken wordt bij den
wil of den vrijen wil als de ruiter bij het paard. Welnu de wil
of de vrije wil is een vermogen, zooals in het Eerste Deel
(83° Kw., 2e Art.) gezegd is. Dus is de genade in een vermogen
der ziel als in haar drager.
2. Bij de genade beginnen de verdiensten van den mensch,
zooals Au'gustinus zegt (in zijn Boek Over de Genade en den
Vrijen Wil, 6e H.). Welnu de verdienste bestaat in de daad,
en de daad komt voort uit het vermogen. Dus is de genade de
vervolmaking van een vermogen der ziel.

ARTICULUS IV.
Utrum gratia sit in esseniia animae sicut in subjeclo, an in
aliqua poienliarum.
[Part. 3. q. 7. rt. 2. et q. 62. art. 2. et Dist. q. 26. art. 3. et Veri.
q. 27. art. 6.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, qucd gratia non sit in essentia
animae sicut in subjecto, sed in aliqua potentiarum : dicit enim Augustinus
sn Hypognostic. [lib. 3 cap. 11], quod gratia comparatur ad voluntatem
sive ad liberum arbitrium, sicut sessor ad equum. Sed voluntas sive liberum
arbitrium est potentia quaedam, ut in 1. dictum est [q. 83. art. 2.]. Ergo
gratia est in potentia animae afcut in subjecto.
2. Pr/ETEREA, ex gratia incipiunt merita hominis, ut Augustinus dicit
[lib. de Grat. et Lib. Arb. cap. 6.]. Sed meritum consfstit in actu, qui
ex aliqua potentia procedit. Ergo videtur, quod gratia sit perfectio alicujus
potentiae animae.
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• n len het wezen der ziel de eigen drager is van de
gna e,
an moet de ziel, voor zoover zij een wezen is,
oor e genade geschikt zijn. Welnu dit is valsch, omdat dan
zou vo gen, dat iedere ziel geschikt zou zijn voor de genade.
us is et wezen der ziel niet de eigen dra'ger van de genade,
i
,e* wezen der ziel is eerder dan haar vermogens. Welnu
e eei ere kan zonder het latere gedacht worden. Dus zou er
UI J°
^at
^enac^e zou kunnen gedacht worden in de ziel,
zon er dat een enkel deel of vermogen der ziel gedacht zou
^01 en, noch de wil, noch het verstand, noch wat ook, wat
niet aan te nemen is.
Maai daartegenover staat, dat wij door de genade herboren
wor en tot kinderen Gods. Welnu de term van de voortbrenging
is eeider in het wezen dan in de vermogens. Dus is de genade
eerder in het wezen dan in de vermogens der ziel.
Leerstelling. — Deze kwestie hangt van de vorige af.
ant indien de genade hetzelfde is als de deugd, dan moet zij
in een vermogen der ziel zijn als in haar drager, want het ver-

3. Pr/ETEREA, si essentia animae sit proprium subjectum 'gratiae, oportet
quod anima, inquanlum habet essentiam, sit capax gratiae. Sed hoe est
falsum, quia sic sequeretur, quod omnis anima esset gratiae capax. Non
ergo essentia animae est proprium subjectum gralfae.
4. pRy“ETEREA, essentia animae est prior potentiis ejus. Prius autem potest intelligi sine posteriori. Ergo sequetur, quod gratya possit intelligi in
anima, nulla parte vel potentia animae intellecta, scilicet neque voluntate,
neque intellectu, neque aliquo hujusmodi, quod est inconveniens.
Sed CONTRA est, quod gratia regeneramur in filios Dei. Sed generaho
per prius terminatur ad essentiam, quam ad potentias. Ergo gratia per pnus
est jn essentia animae, quam in potentiis.
Respondeo dicendum, quod ista quaestio ex praecedenti dependet.
Si enim gratia sit idem quod virtus, necesse est quod sit in potentia ammae,
sicut in subjecto, nam potentia animae est proprium subjectum virtutis, ut
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mogen der ziel is de eigen drager der deugd, zooals hierboven
(56e Kw., le Art.) gezegd is. Indien de genade echter van de
deugd verschilt, dan kan men niet zeggen, dat het vermogen der
ziel de drager is der genade, omdat iedere vervolmaking van de
vermogens der ziel een deugd is, zooals hierboven gezegd is
(55c Kw., le Art., en 56° Kw.). Dus moet de genade, evenals
zij eerder is dan de deugd, ook een drager hebben, die eerder is
dan de vermogens der ziel, en is zij in het wezen der ziel. Want
evenals de mensch door het verstandsvermogen deel achtig is aan
de goddelijke kennis door het geloof, en door het wilsvermogen
aan de goddelijke liefde door de liefde, zoo ook is hij door de
natuur der ziel deelachtig aan de goddelijke natuur door een
hergeboorte of herschepping.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. Evenals van het
wezen der ziel de vermogens voortkomen, welke beginsels van
handelen zijn, zoo ook komen van de genade de deugden in
de vermogens der ziel voort, waardoor de vermogens bewogen
worden tot de daad. Hiermede overeenkomstig wordt de genade
vergeleken met den wil als een beweger met het bewogene,

supra dictum est [q. 56. art. 1.]. Si autem gratia differt a virtute, non
potest dici, quod potentia animae sit gratiae subjectum, quia omnis perfectio potentiae animae habet rationem virtutis, ut supra dictum est [art. 1.
q. 55. et 56]. Unde relinquitur, quod gratia, sicut est prius virtute, ita
habeat -subjectum prius potentiis animae, dta scilicet quod sit in essentta
animae. Sicut enim per potentiam intellectivam homo particfpat cognitionem
divinam per virtutem fidei, et secundum potentiam voluntatis amorem diyinum per virtutem charitatis, ita etiam per naturam animae participat se
cundum quamdam similitudinem naturam divinam per quamdam regenerationem sive recreationem.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod sicut ab essentia animae effluunt ejus
potentiae, quae sunt operum principia, ita etiam ab ipsa gratia effluunt virtutes in potentias animae, per quas potentiae moventur ad actus; et secun-
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welke de verhouding is van den ruiter en het paard, en niet van
een bijkomstigheid tot haar drager.
2. Daaruit blijkt het antwoord
de genade is het beginsel van
middel van de deugden, zooals
is van handelen door middel van

op de tweede Bedenking, want
de verdienstelijke werken °01j
het wezen der ziel het eginse
de vermogens.

3. De ziel is de drager der genade, voor zoover zij een
verstandelijke of redelijke natuur is; de ziel echter wordt met
door een vermogen in een bepaalde soort geplaatst, daar ^e
vermogens natuurlijke eigenschappen zijn van de zie ,
ie
natuur volgen. Daarom verschilt onze ziel naar haai wezen
soortelijk van de andere zielen, nl. van de ziel van re e ooz
dieren en planten. Dus mag men niet besluiten, dat, m ien e
wezen der menschelijke ziel drager is der genade, ie ere zj
drager der genade kan zijn, want dit komt aan het wezen
ziel toe, voor zoover zij die bepaalde natuur heeft.
4. Daar de vermogens der ziel natuurlijke eigenschappen zij
die op de soort volgen, kan de ziel niet zonder vermogens zijn.
Verondersteld echter, dat zij zonder vermogens zou zijn,

dum hoe gratia comparatur ad voluntatem, ut movens ad motum, quae est
comparatio sessoris ad equum, non autem sicut accidens ad subjectum.
'El per hoe eliam palet solutio AD SECUNDUM: est enim gratia prUicipium
meritorii operis mediantibus virtutibus, sicut essentia anfmae est prmcipium
operum vilae mediantibus potentiis.
Ad TERTIUM dicendum, quod anima est subjectum gratiae, secundum
quod est in specie intellectualis vel rationalis naturae; non autem constiluitur anima in specie per aliquam potentiam, cum potentia? sint proprietates
naturales animae speciem consequentes. El ideo anima secundum suam e*
senliam dïffert specie ab aliis animabus, scilicet brutorum ammalium et
plantarum. El propter hoe non sequitur, si essentia humanae animae sit
subjectum gratiae, quod quaelibet anima possit esse gratiae su jectum
enim convenit essentiae animae, mquantum est talis sp>eciei.
,
Ad QUARTl-'M dicendum, quod cum potentiae animae sint na ura^e
proprietates speciem consequentes, anima non potest sme b esse.
6
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nog zou zij krachtens haar natuur verstandelijk en redelijk zijn,
niet omdat zij daadwerkelijk deze vermogens zou hebben, maar
om de natuur van haar wezen, waaruit die vermogens kunnen
voortvloeien.

aulera, quod sine Kis esset, adhuc tarnen anima dicerelur secundum speciem
suam intellectualis vel rationalis, non quia actu haberet has potentias, sed
propter speciem tabs essentiae, ex qua natae sunt hujusmodi potentiae effluere.

HONDERD EN ELFDE KWESTIE.
OVER DE VERDEELING DER GENADE.
(Vijf Artikelen.)
Vervolgens moet er gehandeld worden over de verdeeling der
genade.
Hieromtrent stellen we vijf vragen :
1. Is de verdeeling der genade in heiligmakende genade en
om niet gegeven genade een goede verdeeling?
2. Over de verdeeling der heiligmakende genade in werkende
genade en medewerkende genade.
3. Over de verdeeling er van in voorafgaande en volgende
genade.
4. Over de verdeeling der om niet gegeven genade.
5. Over de ver gelijking van de heiligmakende genade en
de om niet gegeven genade.

QU/ESTIO CXI.
DE DIVISIONE GRATIAE.
Deinde considerandum est de divisione gratiae.*
Et circa hoe quaeruntur quinque : 1. Utrum convenienter dividatur gratia
per gratiam gratis datam et gratiam gratum facientem. — 2. De divisione
gratiae gratum facientis per operantem et cooperantem. — 3. De divisione
ejusdem per gratiam praevenientem, et subsequentem. — 4. De divisione
gratiae gratis datae. — 3. De comparatione gratiae gratum facientis et gratis
datae.
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Ie ARTIKEL.
Is de verdeeling in heiligmafcende genade
en om niet gegeven genade een goede verdeeling?
— Men beweert, dat de verdeeling der
genade in heiligmakende genade en om niet gegeven genade
niet goed is. — 1. De genade is immers een gave Gods, zooals
blijkt uit wat hierboven gezegd is (110' Kw., 1° Art.). Welnu
de mensch is niet daarom aangenaam aan God, omdat hem iets
door God geschonken is, maar veeleer omgekeerd : daarom
immers wordt aan iemand iets om niet door God geschonken,
omdat de mensch Hem aangenaam is. Dus bestaat er geen hei
ligmakende genade.
2. Wat niet om voorafgaande verdiensten geschonken wordt,
wordt om niet geschonken. Welnu ook het natuurgoed wordt
den mensch geschonken zonder voorafgaande verdiensten, want
BEDENKINGEN.

ARTICULUS I.

Uirum gralia convenienter dividalur per gratiam
gralum fcicienlem et gratiam gratis datam.
[Part. 3. q. 7. art. 7. et q. 61. art. 1. et lib. 3. Contr. g. cap. 134. fm.
et Veri. q. 24. art. 1. et 7. et opusc. 3. cap. 221. et Ps. 24
et Rom. 1. lect. 3. et iEphes. 1. lect. 2.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod gratia non convenienter dividatur per gratiam gratum facientem et gratiam gratis datam : gratia enim
est quoddam donum Dei, ut ex supradictis patet [q. 1 10. art. 1.]. Homo
autem ideo non est Deo gratus, quia aliquid est ei datum a Deo, sed potius
e converso : ideo ertim aliquid datur alicui gratis a Deo, quia est homo
gratus ei. 'Ergo nulla est gratia gratum faciens.
2. Pr^ETEREA, quaecumque non dantur ex meritis praecedentibus, dantur
gratis. Sed etiam ipsum bonum naturae datur homini absque merito praece-.
denti, quia natura praesupponitur ad meritum. Ergo ipsarnatura est etiam

Kw. 111. A. 1.

nah

75

A 1Cn^e 'volc^ een natuur verondersteld. Dus is ook de

over cr^ °°! r\ °m n*et §esc^on^en- Natuur echter staat tegenis alc 113 C j nV°1e§zaam worc^t dus, dat wat om niet gegeven
’
. Cfr ondei*scheid der genade aangemerkt, omdat het ook
aangetroffen wordt buiten het geslacht genade.
ook je<^fle.. veic^ee^ln§ moet bestaan uit tegendeelen. Welnu
i 6 ei 'pnakende genade, waardoor we gerechtvaardigd
w jn’-U?1Ct °PS ^oor ^*°d om niet geschonken, volgens het
uit en Blief aan de Romeinen (3, 24) : « En zij worden
U{et gerechtvaardigd door zijn genade. » Dus moet de
,gma en e genade niet verdeeld worden tegen de om niet
gegeven genade.
Maai daai tegenover staal, dat de Apostel beide, nl. zoowel
ei igma en en om niet gegeven zijn toeschrijft aan de genade.
, ^ me.| betrekking tot het eerste zegt hij in zijn Brief aan
V Ia CS^rS
6) : u Hij heeft ons aangenaam gemaakt in zijn
ge lef en Zoon. » Met betrekking tot het tweede wordt in den
nef aan de Romeinen (II, 6) gezegd : <( Maar is het door
gena e, niet meer dan om werden; anders is de genade geen
gena e meer. » De genade kan dus onderscheiden worden naar
ge ang ze ofwel het ééne alleen heeft, ofwel beide.
gratis data a Deo. Natura autem dividitur contra gratiam. Inconvenienter
«gitur hoe quod est gratis datum, ponitur ut gratiae differentia. quia invenitur etiam extra gratiae genus.
3. Pr/eterea, omnis divisio debet esse per opposita. Sed etiam ipsa
gratia gratum faciens, per quam justificamur, gratis nobis a Deo conceditur,
secundum illud Rom. 3. [v. 24] : « Justificatr gratis per gratiam ipsius ».
Ergo gratia gratum faciens non debet dividi contra gratiam gratis datam.
Sed contra est, quod Apostolus utrumque attribuit gratiae. scilicet et
gratum facere, et esse gratis datum; dicit enim quantum ad primum a
'EpH. I. [v. 6] : (f Gratificavit nos in dilectq Filio suo
quantum vero
ad secundum dicitur ad Rom. 11. [v. 6] : « Si autem gratm. jam non «
operibus; alioquin gratia jam non est gratia. » Potest ergo distingut gratia.
quae vel habet unum tantum, vel utrumque.
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LEERSTELLING. — De Apostel zegt in zijn Brief aan de
Romeinen (13, 1) : « Wat van God l^omt is geordend. » De
orde der dingen nu bestaat hierin, dat sommige dingen door andere
tot God worden teruggebracht, zooals Dionysius zegt in zijn
Boek Over de Hemelsche Hiërarchieën (4e H.). Daar de genade
daarop gericht is, dat de mensch tot God wordt teruggébracht,
geschiedt dat in een bepaalde orde, en worden sommigen door
anderen tot God teruggebracht.
Zoo gezien, is er dus een tweevoudige genade : één waar
door de mensch zelf met God verbonden wordt, welke genoemd
wordt de heiligmal^ende genade; een andere daarentegen, waar
door de eene mensch met den andere daartoe medewerkt, dat
hij tot God wordt teruggebracht, en die gave wordt genoemd
een om niet gegeven genade, omdat zij aan de menschen ge
schonken wordt boven het natuurlijk vermogen en boven de
persoonlijke verdienste. Maar omdat ze daartoe niet geschonken
wordt, dat de mensch zelf er door gerechtvaardigd wordt, maar
veeleer, dat hij zou medewerken aan de rechtvaardigmaking van
een ander, daarom wordt ze geen heiligmakende genade genoemd.
En hiervan zegt de Apostel in zijn Eersten Brief aan de Corin-

RESPONDEO dicendum, quod, sicut Apostolus dicit ad Roman. 13 [v.
1 ] : « Q'uae a Deo sunt, ordinata sunt ». In hoe autem ordo rerum consistit,
quod quaedam par alia in Deum reducuntur, ut Dionysius dicit in lib. Coel.
Hier. [cap. 4.]. Cum igitur gratia ad hoe ordinetur, ut homo reducatur
in Deum, ordine quodam hoe agitur, ut scilicet quidam per alios in Deum
reducantur.
Secundum hoe igitur duplex est gratia : una quidem, per quam ipse
homo Deo conjungitur, quae vocatur gratia gratum faciens; aha vero, per
quam unus homo cooperalur alteri ad hoe, quod ad Deum reducatur. Hujusmodi autem domim vocatur gratia gratis data, quia supra facultatem naturae et supra meritum personae homini conceditur; sed quia non datur ad
hoe, ut homo ipse per eam justificetur, sed potdus ut ad jusitificationem
alterius cooperetur, ideo non vocatur gratum facièns; et de hac dicit
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thiërs (12, 7) : « Aan eenieder wordt de openbaring des Cees
tes gegeven ten nutte », nl. van anderen.

Antwoord op de bedenkingen. — 1 De genade wordt
niet gezegd daadwerkelijk heilig te maken, maar vorme ij
nl. omdat daardoor de mensch gerechtvaardigd en waar ïg ge
maakt wordt aangenaam aan God genoemd te worden, vo g«is
het woord uit den Brief aan de Colosenssers (1. 12) • ((
lb
heeft ons waardig gemaakt voor het aandeel aan de erfenis
heiligen door het licht. »
j
1 >
2. De genade, voor zoover ze om niet gegeven wordt, sluit
het begrip verschuldigd uit. Nu kan er een tweevoudige sc u
verstaan worden: ten eerste, één, die voortkomt uit verdienste, en
deze heeft betrekking op den persoon, die verdienste ij e a en
stelt, volgens het woord uit den Brief aan de Romeinen \ ,
•
(( Hem die roerat. Wordt het loon toegekend om ae sc u , ni
uit genade. » De tweede schuld komt vooit uit en aai ® .
natuur, zooals we zeggen, dat het den mensch verse u lo 1S^
dat hij verstand heeft en andere hoedanigheden, ie tot e m
schelijke natuur behooren. Op geen van bei e wijzen ec
wordt iets genoemd verschuldigd te zijn, als zou o verp
tingen hebben tegenover een schepsel, maai vee eei in
Apostolus 1. ad Cor. 12 [v. 7] : « Unicuique datur manifestatio Spiritus
ad utilitatem », scilicet aliorum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod gratia non dicitur facere gratum effectivé, sed formaliter, scilicet quia per hanc homo justificatur, et dignus efficitur vocari Deo gratus, secundum quod dicitur ad Coloss. 1. [v. 12] :
« Dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine ».
Ad secundum dicendum, quod-gratia, secundum quod gratis datur. excludit ralionem debiti. Potest autem intelligi duplex debitum : unum quidem
ex mer.to proveniens, quod refertur ad personam, cujus est agere meritoria
opera, secundum (illud ad Rom. 4 [v. 4]>: « Ei, qui operatur, merces imputatur secundum debitum, non secundum gratiam ». Aliud est debitum
secundum conditionem naturae : puta si dicamus, debitum esse homini, quod
habeat rationem, et alia, quae ad humanam pertinent naturam. Neutrp autem
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een schepsel aan God ondergeschikt moet zijn, opdat er de
goddelijke beschikking zou in vervuld worden, welke daarin
bestaat, dat een zoodanige natuur in een zoodanigen toestand
is of zoodanige eigenschappen heeft, en dat die werking dat
gevolg zou hebben. De natuurlijke gaven nu zijn niet verschuldigd
op de eerste manier, maar wel op de tweede. Maar de boven
natuurlijke gaven zijn op geen der beide manieren verschuldigd,
en daarom komt aan hen meer bijzonder de naam genade toe.
3. De heiligmakende genade voegt iets toe aan het wezen van
de om niet gegeven genade, wat ook toekoml aan hel begrip
genade, omdat ze nl. den mensch aangenaam maakt aan God.
Daarom behoudt de om niet gegeven genade, die dat niet doet,
voor zich den algemeenen naam, zooals in vele andere gevallen
geschiedt. Zoo staan de beide deelen der verdeeling tegenover
elkaar als aangenaam makend en als niet aangenaam makend.

modo dicitur debitum propter hoe, quod Deus creaturae obligetur, sed potius inquantum creatura debel subjici Deo, ut in ea divina ordinatio impleatur. Quae quidem est, ut talis natura tales conditiones'vel propnelalcs habeat, et quod talia operans talia consequatur. Dona igitur naturalia carent
primo debito, non autem carent secundo debito. Sed dona supematuralia
utroque debito carent, et ideo specialius srbi nomen gratiae vindicant.
Ad TERTIUM dicendum, quod gratia gratum faciens addit aliquid super
rationem gratiae gratis datae, quod etiam ad rationem gratiae pertinet, quia
scilicet hominem gratum facit Deo. Et ideo gratia gratis data. quae hoe
non facit, retinet sibi nomen commune, sjtcut in pluribus aliis contingit. Et
sic opponuntur duae partes divisionis, sicut gratum faciens, et non faciens
gratum.

i
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IIC ARTIKEL.
,
ler ee

.
^ 0Ydt de genade met recht
in Welkende genade en medewerkende genade?

Men beweert, dat de genade niet met
ree t verdeeld wordt in werkende genade en medewerkende
gena e.
1. De genade immers is een bijkomstigheid, zooals
hierboven gezegd is (vorige Kw., 2'* Art.). Welnu een bijkomsbg ei kan niet inwerken op haar drager. Dus mag geen genade
werkend genoemd worden.
.... *
c^e genade iets uitwerkte, dan zou ze toch voornameij' de rechtvaardigheid uitwerken. Welnu dit werkt niet alleen
e genade in ons uit, want Augustinus zegt in zijn Commentaar
op de woorden van Johannes (14, 12) : « De werken, die ik
oe, zal hij zeil doen » : « Die u zonder u geschapen heeft,
za/ u niet zonder u rechtvaardig maken. » Geen genade mag
us zonder meer werkend genoemd worden.
3. Mede te werken schijnt toe te komen aan een lageren* 2 3
Bedenkingen.

ARTICULUS II.

Utrum gratia convenienter dividatur per operanlem et coopcrcmtem.
[Infr. art. 3. el 2. D(’st. 26. q. 1. art. 3.
et Veri. q. 27. art. 3. ad l. et 2. Cor. lect. 6.].

-

Ad SECUNDUM sic proceditur. Vidctur, quod gratia inconvenienler divi
datur per operanlem el cooperantem : gratia enim accidens quoddam est,
ut supra dictum est [q. praec. art. 2.]. Sed accidens non potest agere in
subjectum. Ergo nulla gratia debel cj’ci operans.
2. Pr/eterea, si gratia aliquid operetur in nobis. maxime operatur m
nobis juslificationem. Sed hoe non sola gratia operatur in nobis : d/cit enim
Augustinus [Serm. 169] super illud Joan. 14. [v. 12] : Opera, quae
ego facio, et ipse faciet : « Qui creavit te sine te, non justificabit te sine.
te ». Ergo nulla gratia debet dici simpliciter operans.
3. Pr/eterea, cooperari alicui videtur pertinere ad inferius agens, non
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werker, en niet aan den hoogsten werker. Welnu de werking der
genade in ons staat hooger dan de werking van den vrijen wil,
volgens het woord uit den Brief aan de Romeinen (9, 16) :
(( Het hangt niet af van hem, die loopt, noch van hem, dia
wil, maar van God, die zich ontfermt. » Dus moei men niet
spreken over een medewerkende genade.
4. Een verdeeling moet bestaan uit tegendeelen. Welnu werken
en medewerken zijn geen tegendeelen, want hetzelfde kan wer
ken en medewerken. Dus is de verdeeling der genade in werkende
en medewerkende genade niet goed.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus in zijn Boek Over
de genade en den vrijen wil (17° H.) zegt : « Door mede te
Werken voltooit God in ons, Wat Hij door te Werden begonnen
is, want Hij zelf werkt beginnende, dat we willen, en bij de
voltooiing werkt Hij mede met hen, die willen. » Welnu Gods
werkingen, waardoor Hij ons tot het goede beweegt, behooren
tot de genade. Dus wordt de genade met recht verdeeld in wer
kende en medewerkende genade.
Leerstelling. — Zooals hierboven gezegd is (109e Kw.,
2e, 3e, 6°, 9n Art.; 110° Kw., 2e Art.), kan de genade op een4
autem ad principalius. Sed gratia principalius operatur in nobis, quam liberum arbitrium, secundum illud Rom. 9 [v. 16] : « Non est currenfeis,
neque volentis, sed miserentis Dei. » Ergo gratia non debet dici cooperans.
4. PRjETEREA, divisio debet dari per opposita. Sed operari et cooperad
non sunt opposita : idem enim potest operari et cooperari. Ergo inconvenienter dividitur gratia per operantem et cooperantem.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Grat. et Lib. Arb.
[cap. 17.] « Cooperando Deus in nobis perficit, quod operando incepit,
qifa ipse ut velimus operatur incipiens, qui volentibus cooperatur perficiens ». Sed operationes Dei, quibus movet nos ad bonum, ad gratiam
pertinent. Ergo convenienter gratia dividitur per operantem et cooperantem.
RespondeO dicendum, quod, sicut supra dictum est [q. 109. Art. 2,
3, 6, 9; Q. 110, Art. 2], gratia dupliceer potest intelligi : uno modo
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liilce K, 1/ge WIJZ? veistaan worden : ten eerste, als de goddete handp|P Waai<^°01
ons beweegt om goed te willen en
:n . f T/ i°n tW,ee^e’ a^s een blijvende gave, ons door God
r ' i ?|fens ^e,c^e beteekenissen wordt de genade voeg•
-VC1 66 C m Wer^en<^e en medewerkende. Het voortbrengen
l
C1S Van eej11» gevolg wordt niet toegeschreven aan dat,vwat
ogen woict, maar aan den beweger. In dat gevolg dus,
aaun onze ziel bewogen is, en niet bewegend, doch alleen God
ev/egen is, wordt de werking aan God toegeschreven; en hier
01
e genade Werkende genoemd. In dat geval 'echter,
waann onze zie] én beweegt, én bewogen wordt, wordt de wer
ing met alleen aan God toegeschreven, maar ook aan de ziel, en
ïeiom woidl de genade medewerkende genade genoemd.
! ls ecbter in ons een tweevoudige werking, ten eerste,
een innei lijke wilsdaad, en met betrekking tot die daad verhoudt
^lc e wil als bewogen, doch God als beweger, vooral wanneer
e wil, die eerst het kwade wilde, begint het goede te willen,
aai om wordt de genade in zoover God de menschelijke ziel
eweegt tot die daad, werkende genade genoemd. De tweede
aad is oe uiterlijke, die, daar zij door den wil wordt opgelegd,
zooals hierboven gezegd is (1T Kw., 9° Art.), aan den wil
wordt toegeschreven. En omdat God ons ook met betrekking

divinum auxilium, quo nos movet ad bene volendum, et agendum; alio modo
Habituale donum nebis divinitus inditum. 'Utroque autrm modo gratia
dicta convenjenter dividitur per operantem et cooperantem. Operatio enim
alieujus effectus non attribuitur mobili, sed moventi. In illo ergo effectu,
in quo mens noslra est mota et non movens, solus autem Deus movens, ope
ratio Deo attribuitur, et secundum hoe dicitur gratia opèrans. In illo autem
effectu, in quo mens nostra et movet, et movetur, operatjio non solum attnbuitur Deo, sed etiam animae, et secundum hoe dicitur gratia cooperans.
Est autem in nobis duplex actus : primus quidem interior voluntatis, et
quantum ad ïstum actum voluntas se habet ut mota. Deus autem ut movens,
et praesertim cum voluntas inc(’pit bonum veile, quae prius malum. volebat;
et ideo, secundum quod Deus movet humanam mentem ad hunc actum, di
citur gratia operans. Alius autem actus est exteriór, qui cum a voluntate
imperetur, ut supra dictum est [q. 1 7. art. 9.], cohsequens est, quod ad hunc
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tot die daad helpt, zoowel door innerlijk den wil te versterken,
opdat hij tot de daad zou komen, als door uiterlijk het vermogen
om te werken te geven, wordt met betrekking tot die daad de
genade medewerkende genoemd. Vandaar laat Auguslinus na de
aangehaalde woorden volgen (t. a. p.) : <( Hij werkt, opdat
wij ’ïzouden willen; Wanneer wij echter willen, werkt hij mede,
opdat wij zouden voleindigen. »
Indien dus de genade genomen wordt voor de om niet
geschonken beweging van God, waardoor Hij ons beweegt tot
het verdienstelijk goed, dan wordt de genade gevoegelijk ver
deeld in werkende en medewerkende genade. Indien echter de
genade genomen wordt voor de blijvende gave, dan is er een
tweevoudig gevolg van de genade, zooals ook van iedere andere
vorm-oorzaak, nl. ten eerste het zijn, en ten tweede de werking,
evenals door de werking van de warmte iets zelf warm wordt
en iets anders warm maakt.
Zoo wordt dus de blijvende genade, in zoover zij de ziel
gezond maakt of rechtvaardig, of aan God welgevallig maakt,
Werkende genade genoemd; in zoover zij echter het beginsel is
van een verdienstelijk werk, dat voortkomt uit den vrijen wil,
wordt ze medewerkende genade genoemd.
actum operatio attribuatur voluntati. Et quia etiam ad hunc actum Deus nos
adjuvat, et interius confirmando voluntatem ut ad actum perveniat, el exterius
facultatem cperandi praebendo, respectu hujusmodi actus dicitur gratia
cooperans. Unde post praemissa verba subdit Augustinus (ibid) : « Ut
autem velimus, operatur; cum autem volumus, ut perficiamus, nobis cooperatur ».
Si igitur gratia accipiatur pro gratuita Dei motione, qua movet nos ad
bonum meritorium, copvenienter dividitur gratia per operantem et cooperantem. Si vero acö'piatur gratia pro habituali dono, sic est duplex gratiae
effectus, sicut et cujuslibet alterius formae. Quorum primus est esse, se
cundus est operatio, sicut caloris operatio est facere calidum, et exterior
calefactio.
Sic igitur habitualis gratia, inquantum animam sanat vel justificat, sive
gratam Deo facit, dicitur gratia operans; inquantum vero est principium
operis meritorii, quod ex libero arbitrio procedit, dicitur cooperans.
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NTWoord op de BEDENKINGEN. — 1. In zooverre de
0ena e een zekere bijkomstige hoedanigheid is, werkt ze op de
met aadwerkelijk in, maar vormelijk, gelijk de witheid
gezegd wordt de oppervlakte wit te maken.
• od rechtvaardigt ons niet zonder ons, omdat wij door
, C. , evvJeSlng van den vrijen wil instemmen met Gods gerechtig• 61 , as wij rechtvaardig gemaakt worden. Die beweging echter
is niet de oorzaak van de genade, maar het gevolg, en vandaar
'omt e geheele werking aan de genade toe.
• Iemand wordt gezegd met iemand mede te werken, niet
a een zooals een ondergeschikte werker met den hoofdwerker,
maai ook als iemand die medewerkt om een vooropgesteld doel te
ei ei'en. De mensch wordt echter door God door middel van
e werkende genade geholpen, opdat hij het goed zou willen,
en aai uit volgt, dat de genade met ons medewerkt, wanneer het
doel vooropgesteld is.
4. De werkende en de medewerkende genade is dezelfde
genade, maar ze worden onderscheiden naar de verschillende
gevolgen, zooals blijkt uit wat hierboven (in de Leerstelling)
gezegd is.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod secundum quod gratia est quaedam
qualitas accidentalis, non agit in animam effective, sed formaliter, sicut albedo diotur facere albam superficiem.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Deus non sine nobis nos justificat, quia
per motum Iiberi arbitrii, dum justificamur, Dei justitiae consentimus; ille
tarnen motu.s non est causa gratiae, sed effectus. Unde tota operatio pertinet
ad gratiam.
Ad TERTIUM dicendum, quod cooperari dicitur aliquis alicui, non solum
sicut s cundarium agens principali agenti, sed sicut adjuvans ad praesuppositum finem. Homo autem per gratiam operantem adjuvatur a Deo, ut bonum
velit. Et ideo, praesupposito jam fine, consequens-est ut gratia nobis cooperetur.
Ad QUARTUM dicendum, quod gratia operans.et cooperans est ea,dem
gratia, sed distinguitur secundum diversos effectus, ut ex supra. dictis patet
(in corp. art.).

■
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IIIC ARTIKEL.
Wordt de genade gevoegelijk verdeeld in
voorafgaande en volgende genade?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de genade niet gevoe
gelijk verdeeld wordt in voorafgaande en volgende genade. —
1. De genade is immers een gevolg der goddelijke liefde. Welnu
de liefde Gods volgt nooit, maar gaat altijd vooraf, volgens
het woord uit den 1 “ Brief van Joannes (4, 10) : (( Niet
alsof wij God hebben liefgehad, maar omdat Hij ons eerst heeft
liefgehad. » Dus moet de genade niet verdeeld worden in voor
afgaande en volgende genade.
2. Er is maar één heiligmakende genade in den mensch, daar
ze voldoende is, volgens het woord uit den Txveeden Brief aan
de Corinthïèrs (12, 9) : « Mijn genade is u voldoende. » Welnu
hetzelfde kan niet voorafgaan en volgen. Dus wordt de genade
niet gevoegelijk verdeeld in voorafgaande en volgende genade.

ARTICULUS III.
Uirum gratia convenienler dmdatur in praevenientem, et subsequentem.
(2. Dist. 26. art. 3. et Veri. q. 27. art. 3. ad 6.
et Psalm. 22. fin. et 2. Cor. 6.).
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod gratia inconvenienter dividatur
in praevenientem et subsequentem : gratia enim est divinae dilectionis effectus. Sed Dei dilectio nunquam est subsequens, sed semper praeveniens, secundum illud I. Joan. 4 [v. 10] : « Non quasi nos dilexerimus Deum, sed quia
ipse prior dilexit nos. » -Ergo gratia non debet poni pra veniens et subsequens.
2. Pr/ETEREA, gratia gratum faciens est una tantum in homine, cum sit
sufficiens, secundum illud 2. ad Cor. 12 [v.9] : « Sufficit tibi gratia mea. »
Sed idem non potest esse prius et posterius. Ergo gratia inconvenienter dividitur in praevenientem et subsequentem.
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g ’i e ?ena(^e wordt gekend door de gevolgen. Welnu de
anrlA-gen .Cei rgenac^e Z^n oneindig, en het een gevolg gaat het
i16 V001a '
^us de genade daarnaar verdeeld moest
_ . ^ m X001a%aande en volgende, dan zou er een oneindig
sooiten van genade zijn. Wat echter oneindig is, wordt
vnTa ri^ iUn^f vool'bij gezien. Dus wordt de genade niet gee U veideeld in voorafgaande en volgende genade.
aai aauegenover staat, dat de genade Gods voortkomt
nit
ijn baimliartigheid. Welnu omtrent beide leest men in
C.. sa mei.1 :
58, 2 : « Zijn barmhartigheid voorkomt
», en in Psalm 22, 6 : « Zijn barmhartigheid volgt mij. »
us woidt de genade gevoegelijk verdeeld in voorafgaande en
volgende.
Leerstelling. — Gelijk de genade verdeeld wordt in
werkende en medewerkende, naar de verschillende gevo gen, zoo
ook in voorafgaande en volgende, hoe de genade dan oo woi
opgevat. Nu zijn er vijf gevolgen der genade in ons, ten eerste,
dat de ziel gezond gemaakt wordt; ten tweede, dat ze et g°e ®
wil; ten derde, dat het goede, dat ze wil, ook werken) wor
uitgevoerd; ten vierde, dat ze in het goede volhardt; ten vij e.3
3. Pr/eterea, gratia cognoscitur per effectus. Sed infiniti sunt effectus
gratiae, quorum unus praecedit alium. ‘Ergo si penes hos gratia. deberet dividi in praevementem et subsequentem, videtur quod infinitae essent species
gratiae. Infinita aulem relinquunlur a qualibet arte. Non ergo gratia cönvenienter d.ividitur in praevenientem et subsequentem.
Sed contra est, quod gratia Dei ex ejus misercordia provenit. Sed
utrumque in Psalmo [Ps. 58, v. 2] legitur : « Misericordia ejus praevenit
me », et iterum (Psal. 22. v. 6] : « Misericordia ejus subsequetur me. )>
Ergo gratia convenienter dividitur in praevenientem et subsequentem.
Respondeo dicendum, quod, sicut gratia dividitur in operantem et cooperantem, secundum diversos effectus, ita etiam m praevementem et subse
quentem, qualitercumque gratia accipiatur. Sunt autem quinque e ectus
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dat ze tot de glorie komt. Zoo wordt de genade, voor zoover
?ij het eerste gevolg in ons veroorzaakt, voorafgaand genoemd,
met betrekking tot het tweede gevolg; en naar gelang ze in ons
het tweede gevolg veroorzaakt, wordt ze volgend genoemd, met
betrekking tot het eerste gevolg. En gelijk het ééne gevolg later
is dan het ander, en eerder dan weer een ander, zoo kan de
genade voorafgaand en volgend genoemd worden, met betrekking
tot verschillende gevolgen. Dit nu zegt Augustinus in het Boek
Over de Natuur en de Genade (31 ** H.) : (( Zij gaat
vooraf, opdat rvij zouden genezen; zij volgt, opdat wij, genezen
zijnde, zouden levend gemaakt worden; zij gaat vooraf, opdat
wij zouden geroepen Worden; zij volgt, opdat wij zouden ver
heerlijkt ivordén. »
Antwoord op de BEDENKINGEN. — 1. Gods liefde duidt
iets eeuwigs aan, en daarom kan ze met anders dan voorafgaande
genoemd worden. De genade echter duidt een tij del 13 k gevolg
aan, dat aan iets kan voorafgaan en op iets volgen, en daarom
kan de genade voorafgaand en volgend genoemd worden.
2. De genade wordt niet naar haaf wezen onderscheiden, voor

gratiae in nobis : quorum primus est, ut anima sanetur; 'secundus, ut bonum
velit; tertius est, ut bonum, quod vult, efficaciter operetur; quartus est, ut
in bono perseveret; quintus est, ut ad gloriam perveniat. Et ideo gratia, secundum quod causat in nobis primum effectum, vocatur praeveniens respectu
secundi effectus; et prout causat in nobis secundum, vocatur subsequens re
spectu primi effectus. Et sicut unus effectus est posterior uno effectu, et prior
alio, ita gratia potest dici praeveniens et subsequens secundum eumdem ef
fectum respectu diversorum. El hoe est, quod Augustinus dicit in lib. de
Nat. et Grat. [cap. 31] : « Praevenit, ut sanemur; subsequilur, ut sanati
vegelemur; praevenit ut vocemur; subsequitur ut glorificemur )>.
Ad PRIMUM ergo d’cendum, quod dilectio Dei nominat aliquid aeternum;
et ideo nunquam potest dici nisi praeveniens. Sed gratia signficat effectum
temporalem, qui potest praecedere aliqü'd, et ad aliquid subsequi; et ideo
gratia potest dici praeveniens et subsequens.
Ad SECUNDUM dicendum, quod gratia non diversificatur per hoe, quod
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over ze vooi afgaand en volgend is, maar alleen naar de gevolzooa s oo.. over de werkende en medewerkende genade
TV ^Vong Art., 4<; Antw.), omdat ook, voor zoover de
vo gen e genade op de verheerlijking gericht is, ze numerisch geen
C^e jS 3 S
voorafgaande genade, waardoor wij nu gerechtaai ig worden. Want evenals de liefde van dit leven niet
vei wijnt, maar in het Vaderhuis tot volkomenheid komt, zoo
m0C l °°i Van
^c^lt ^er §enade gezegd worden, daar geen
van eiden in haar aard een onvolmaaktheid insluit.
■
scioon het aantal gevolgen der genade oneindig kan zijn,
zooa s ook het aantal menschelijke daden oneindig is, worden
oc a e tot enkele in-soort-bepaalde herleid, en daarenboven
°men a e daarin overeen, dat het een het ander voorafgaat.
IV* ARTIKEL.
Geeft de Apostel een juiste verdeeling der genade om niet?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de genade om niet on
juist door den Apostel onderscheiden wordt. — 1 • Iedere gave
est praevemens et subsequens, secundum essentiam, sed solum secundum
effectum, sicut et de operante et cooperante dictum est [art. praec., ad 4m],
quia etiam secundum quod gratia subsequens ad gloriam pertinet, non est
alia numero a gratia praeveniente, per quam nunc justificamur. Sicut enim
charitas viae non evacuatur, sed perficitur in patria, ita etiam et de lumine
gratiae est dicendum, quia neutrum in sui ratione imperfectionem importat.
Ad TERTIUM dicendum, quod quamvis effectus gratiae possint esse infiniti numero, sicut sunt infiniti actus humani, tarnen omnes reducuntur ad aliqua determinata in specie; et praeterea omnes conveniunt in hoe, quod unus
ahum praecedit.
ARTICULUS IV.
Ulrum gratia gratis data convenienler ab apostolo dividatur.
[Lib. 3. Contr. g. cap. 154. et I. Cor. 12. lect. 2.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod gratia gratis data inconve-
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immers, die ons door God om niet gegeven wordt, kan een om
niet gegeven genade genoemd worden. Welnu de gaven, die ons
om niet door God gegeven worden, zijn oneindig, zoowel in de
goederen der ziel als in de goederen van het lichaam, die ons
evenwel niet welgevallig aan God maken. Dus kunnen de om niet
gegeven genade-gaven niet samengevat worden in een bepaalde
verdeeling.
2. De om niet geschonken genade is tegengesteld aan de heiligmakende genade. Welnu het geloof behoort tot de heiligmakende
genade, omdat wij er door gerechtvaardigd worden, volgens het
woord in den Brief aan de Romeinen (5, I) : <( Wij dan uit
het geloof gerechtvaardigd zijnde », enz. Dus wordt het geloof
onjuist onder de om niet . gegeven genade-gaven geplaatst, vooral
omdat andere deugden, zooals de hoop en de liefde, er niet onder
gerekend worden.
3. Genezingen-werking en talen spreken zijn wonderen; ver
tolking van talen behoort tot de wijsheid of wetenschap, vol
gens het woord uit het boek Daniël (1, 1 7) : « God schonk n
die jongelingen wetenschap en geleerdheid in allerlei boeken en
rvijsheid. » Dus is het onjuist, de gave van genezingen en de
gave der talen te stellen tegenover de uitwerking van krachten,
en de vertolking van talen tegenover het woord van wijsheid en
wetenschap.* 2 3

nienter ab Apostolo distinguatur : omne enim donum, quod nobis a Deo
gratis datur, potest dici gratia gratis data. Sed infinita sunt dona, quae nobis
gratis a Deo conceduntur, tam in bonis animae, quam in bonis corporis,
quae tarnen nos Deo gratos non faciunt. Ergo gratiae gratis datae non possunt
comprehendi sub aliqua certa divisione.
2. PlUETEREA, gratia gratis data distinguitur contra graliam gratum facientem. Sed fides pertinet ad gratiam gratum facientem, quia per ipsam
justificamur, secundum illud Rom. 5 [v. 1] : « Justificati igitur ex fide »,
etc. 'Ergo inconvenienter ponitur fides inter gratias gratis datas, praesertim
cum aliae virtutes ibi nom ponantur, ut spes et charitas.
3. Pr/ETEREA, operatio sanitatum, et loqui diversa genera linguarum miracula quaedam sunt; interpretatio etiam sermonum ad sapientiam vel
scientiam pertinet, secundum illud Dan. [1 v. 17]: « Pueris his dedit
Deus scientiam et disciplinam in omni libro et sapientia. » Ergo inconvenien-
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.Venc's
Wijsheid en wetenschap gaven van den H.(
eest zijn, zoo ook verstand, raad, eerbied, sterkte en vrees, zoouei o\en gezegd is (68' Kw., 4° Art.). Dus moeten ook deze
geplaatst worden onder de genade-gaven.
Maar daai tegenover staat, dat de Apostel zegt in den Eersten
ne/aan de Corinthiërs (12, 8, en w ) : « Aan den een Wordt
001 en Geest gegeven de leer der ivijsheid; aan een ander de
eer ei l(ennis naar denzelfden Geest; aan een ander het geloof
°or enzelfden Geest; aan een ander de gave der genezing;
oan een ander uitwerking van mirakelen; aan een ander de projetie, aan een ander de verkenning van geesten; aan een ander
verse eidene talen, en aan anderen de vertolking van talen. )>
. Leerstelling. — Zooals hierboven gezegd is (le Artikel),
is e om niet gegeven genade daarop gericht, dat de eene mensch
roet den ander medewerkt, opdat hij tot God worde teruggeleid.
e mensch nu kan hiertoe niet werken door innerlijk te bewegen (dat komt immers aan God alleen toe), maar alleen door
uiteilijk te leeren of te overreden. Daarom bevat de om niet4

ter dividuntur gratia samtatum et genera linguarum contra operationem virtutum, et interprelatio sermonum contra sermonem sapientiae et scientiae.
4. Pr/eterea, sicut sapientia et scientia sunt quaedam dona Spiritus
Sancti, :ta eliam intelleclus, consilium, pietas, et fortitudo, et timor, ut supra
dictum est [q. 68. art. 4.]. Ergo haec etiam debent poni inter gratias gratis
datas.
Sed CONTRA est, quod. Aposlolus dicit 1. ad Cor. 12 [v. 8 sqq.] :
<( Alii per spiritum datur sermo sapientiae, alii autem sermo scientiae secundum eumdem spiritum, akeri fides in eodem spiritu, alii gratia sanitatum,
alii operatio virtiuum; alii prophetia, alii discretio spirituum, alii genera lin
guarum, alii interpretatio sermonum. »
Respondeo dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. 1.], gratia
gratis data ord.natur ad hoe, quod homo alten coopeiretur, ut reducatur ad
Deum. Homo autem ad hoe operari non potest interius movendo (hoe enim
solius Dei est), sed solum exterius docendo vel persuadendo; et ideo gratia
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gegeven genade die dingen onder zich, welke een mensch noodig
heeft om een ander te onderrichten omtrent de goddelijke dingen,
die boven het verstand uitgaan.
Hiertoe nu worden drie dingen vereischt, en wel ten eerste,
dat de mensch in het bezit is van de volheid der kennis der godde
lijke dingen, zoodat zij daaruit anderen kan onderrichter; ten
tweede, dat hij kan staven of bewijzen wat hij zegt; anders
toch zou zijn onderricht geen uitwerking hebben; ten derde, dat
hij, wat hij ontvangen heeft, op de juiste manier voor de toehoor
ders kan kenbaar maken.
Met betrekking tot het eerste zijn drie dingen noodig, gelijk
ook blijkt uit de menschelijke onderrichting, want voor hem, die
een ander in een bepaalde wetenschap moet onderrichten, moeten
ten eerste, de beginselen van die wetenschap allerzekerst zijn, en
hieromtrent wordt het geloof aangegeven, d. i. de zekerheid om
trent de onzichtbare dingen, welke als beginselen worden ver
ondersteld in de katholieke leer. Ten tweede moet de leeraar
goed de voornaamste gevolgtrekkingen der wetenschap kennen,
en daarvoor wordt de leer der wijsheid aangegeven, d. ï. de
kennis der goddelijke zaken. Ten derde moet hij ook een over
vloed van voorbeelden bezitten en de kennis der gevolgen, waar
door soms de oorzaken verduidelijkt worden, en hiervoor wordt
de leer der kennis aangegeven, d. i. de kennis der menschelijke

gratis data illa sub se continet, quibus homo indiget ad hoe, quod alterum
ïnstruat in rebus divinis, quae sunt supra rationem.
Ad hoe autem tria requiruntur : primo quidem, quod homo sit sortitus
plenitudinem cognitionis divinorum, ut ex hoe instruere alios possit’, cecundo,
ut possit confirmare vel probare ea, quae dicit; alias non esset efficax ejus
doctrina; tertio, ut ea quae concipit, possit convenienter auditoribus proferre.
Quantum igitur ad primum, tria sunt necessaria, sicut etiam apparet m
magisterio humano : oportet enim, quod qui debet alium instruere in aliqua
scientia, primo quidem ut principia illius scientiae sint ei certissima, et quantum ad hoe ponitur fides, quae est certitudo de rebus invisibilibus, quae supponuntur ut principia in Catholica doctrina. Secundo oportet, quod doctor
recte se habeat circa principales conclusrones scientiae, et sic ponitur sermo
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dingen, omdat de onzichtbare dingen Gods door die dingen,
die gemaakt zijn, begrepen worden. (Brief aan de Romeinen,
1, 20). De bevestiging nu van die dingen, die aan
et
verstand onderworpen zijn, geschiedt door bewijsvoeringen,
van die dingen echter, die boven het verstand door
0
geopenbaard zijn, geschiedt de bevestiging door die ingen,
die eigen zijn aan de goddelijke kracht. Dit nu kan op twee
manieren : ten eerste zoo, dat de leeraar der heilige leer a^en^
doet, wat alleen God door wonderwerken doen kan, e^zl3
het heil van het lichaam, en hieromtrent wordt de gave
zing aangegeven, hetzi] ter openbaarmaking van de go e ij
macht, bv. dar de zon stilstaat of verduistert, dat de zee vei
deeld wordt, en hieromtrent wordt de uitwerking van won eren
aangegeven. Ten tweede, dat hij openbaar kan maken wat a een
God kan weten, nl. de toekomstige gebeurlijkheden, en ïerom
trent wordt de profetie aangegeven; en ook de ge eimen 'an
het hart, en hieromtrent wordt de verkenning van geesten aan0e
geven. De bevoegdheid om te sprelcen kan beschouw woi en,
ofwel met betrekking tot de taal, waarin iemand egiepen an
worden, en hieromtrent wordt de verscheidenheid van talen aansapientiae, quae est cognitio divinorum. Tertio oportet, ut etiam abundet
exemplis et cognitione effectuum, per quos in.erdum oportet manifertare
causas; quanlum ad hoe pon-itur sermo scientiae, quae est cognitio rerum
humanarum quia « ïnvisibiha Dei per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur. » [ad Rom., cap. 1, v. 20]. Confirmatio autem in his, quae
subduntur rationi, est per argumenta; in his autem, quae sunt supra rationem
divinitus revelata, confirmatio est per ea, quae sunt divinae virtuti propria,
et hoe duphciter : uno quidem modo, ut doctor sacrae doctrinae faciat, quae
solus Deus facere potest in operibus miraculosis, sive sint ad salutem corporum, et quanlum ad hoe ponitur gratia sanitatum, sive ordinentur ad
solam divinae potestatis mamfestationem sicut quod sol stet, aut tenebrescat,
quod mare dividatur, et quantum ad hoe ponitur operatio virtutum. Secundo,
ut possit manifestare ea, quae solius Dei est scire, et haec sunt contingentia
futura, et quantum ad hoe ponitur prophetia, et etiam occulta cordium, et
quantum ad hoe ponitur discretio spintuum. Facultas autem prommtiandi
potest attendi vel quantum ad idioma, in quo aliquis possit intelligi, et
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gegeven, ofwel met betrekking tot den zin van datgene wat ken
baar gemaakt moet worden, en hieromtrent wordt de vertolking
der talen aangegeven.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. Gelijk hierboven
(le Art.) gezegd is, worden niet alle weldaden, welke ons van
God geschonken worden, om niet gegeven genade-gaven ge
noemd, maar alleen die, welke de kracht der natuur te boven
gaan, zooals dat een visscher de leer der wijsheid en der kennis
overvloedig bezit, en dergelijke. Dat wordt hier als om niet ge
geven genade-gave aangeduid.
2. Het geloof wordt hier niet onder de om niet gegeven genade
gaven opgenoemd, voor zoover het een deugd is, die den mensch
in zich zelf rechtvaardig maakt, maar voor zoover het een hoog
verheven geloofszekerheid met zich medebrengt, waardoor de
mensch geschikt wordt om anderen in die dingen te onderrichten,
die tot het geloof be'hooren. De hoop echter en de liefde hebben
betrekking op het streefvermogen, voor zoover de mensch er door
op Göd gericht wordt.
3. De gave der genezingen wordt van de algemeene uitwerking
der wonderen onderscheiden, omdat zij op een bizondere wijze

secundum hoe ponuntur genera Iinguarum, vel quantum ad sensum eorum,
quae sunt proferenda, et quantum ad hoe ponitur interpretatio sermonum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. 1.], non
omnia beneficia, quae nobis divinitus conceduntur, gratiae gratis datae dicuntur, sed solum illa, quae excedunt facultatem naturae, sicut quod piscator abundet sermone sapientiae et scientiae et aliis hujusmodi; et talia po
nuntur hic sub gratia gratis data.
Ad SECUNDUM dicendum, quod fides nan numeratur hic inter gratias
gratis datas, secundum quod est quaedam virtus justificans hominem m
seipso, sed secundum hoe quod importat quamdam supereminentem certitudinem fidei, ex .qua homo fit idoneus ad instruendum alios de his, quae
ad fidem pertinent. Spes autem et charitas pertinefnt ad vim appetitivam.
secundum quod per eam homo in 'Deum ordinatur.
?
Ad TERTIUM dicendum, quod gratia sanitahim distinguitur a generali

tot het geloof leidt, waartoe iemand gemakkelijker overgaat oor
de weldaad der lichamelijke genezing, die hij door de rac
van het geloof bekomt. Evenzoo hebben ook het spreken van
verscheidene talen en de vertolking er van bizondere krac t om
tot het geloof te voeren. En daarom worden zij als bizon ere
om niet geschonken genade-gaven aangegeven4. De wijsheid en de kennis worden niet onder de om me
gegeven genade-gaven gerekend, zooals zij ondei de gaven
van den H. Geest gerekend worden, voor zoover nl. e gees
van den mensch goed door den H. Geest bewogen kan w°r en
tot die dingen, die overeenkomstig de kennis en de wijs ei zijn*
— zóó immers vallen zij onder de gaven van den
•
ees »
zooals vroeger gezegd is (68 Kw., 1° en 4° Art.) — maar zij
worden onder de om niet gegeven genade-gaven gereken , voor
zoover zij een overvloed van kennis en wijsheid bevatten, zoo a
de mensch niet alleen voor zich zelf de goddelijke mgen goe
kan smaken, maar ook anderen kan onderrichten, en tegenspre
kan weerleggen, in dien zin worden ondei de om niet gegeven
genade-gaven het eerst de leer der wijsheid en de eei
enI\1
gerekend omdat, /ooals Augustinus zegt in zijn oe
ver
Drievuldigheid (14' B., 1° H.), het iets anders is, alleen te Weten,
operatione virtutum, quia habel specialem rationem inducendi ad fidem, ad
quam aliquis magis promplus redditur per beneficium corporalis sanitatis,
quam per fidei virtulem assequitur. Similiter etiam loqui variis Iinguis et
interpretari sermones, habent speciales quasdam rationes movendi ad fidem.
Et ideo ponuntur speciales gratiae gratis datae.
Ad QUARTUM dicendum, quod sap:entia et scientia non computantur
inter gratias gratis datas, secundum quod enumerantur inter dona Spiritus
Sancti, prout scilicet mens hominis est bene mobilis per Spiritum Sanctum
ad ea, quae sunt sapientiae et scientiae : sic enim sunt dona Spiritus Sancti,
ut supra dictum est [q. 68. art. 1. et 4.], sed computantur itnter gratias
gratis datas, secundum quod important quamdam abundantiam scientiae et
sipientiae, ut homo possit non solum in seipso recte sapere de divinis, sedetiam alios instruere et contradicentes revincere. 'Et ideo inter gratias gratis
datas sigmificantur primo sermo sapientiae, et sermo scientiae, quia, ut
Augustinus dicit 14. de Trinit. [cap. 1.], « aliud est scire tantummodo
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Wat de mensch moet gelooven om hei eeuwige leven te verkrijgen,
en iets anders, te Weten hoe het aan braven uoorgehouden en
tegen goddeloozen verdedigd kan worden.
Ve ARTIKEL.
Staal de om niet gegeven genade hooger
dan de heiligmakende genade?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de om met gegeven
genade hooger staat dan de heiligmakende genade. — 1. Het
goed immers van een volk is beter dan dat van een eenling,
zooals de Wijsgeer zegt in zijn Ethica (1° B., 2' H.)- Welnu de
heiligmakende genade is alleen gericht op het goed van één per
soon, terwijl de om niet gegeven genade op het algemeen welzijn
van heel de Kerk gericht is, zooals hierboven gezegd is (le en
4e Art.). Dus staat de om niet gegeven genade hooger dan de
heiligmakende genade.
2. Het is het teeken van een grootere kracht, dat iets op iets
anders kan inwerken, dan dat het alleen in zich zelf vervolmaakt

quid homo credere debeat propler adipiscendam vitam beatam, aliud est
scire, quemadmodum hoe ipsum et piis opituletur, et contra impios defendatur. »
ARTICULUS V.
Utrum gralia gratis data sii dignior, quam gralia gralum faciens.
[Part. 3. q. 7. art. 7. ad 1.]
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod gratia gratis data 6it dignior,
quam gratia gralum faciens : « Bonum enim gentis melius, quam bonum
unius », ut Philosophus dicit i,n I. Ethic. [cap. 2.]. Sed gratia gratum
faciens ordinatur solum ad bonum unius hominis; gratia autem gratis data
ordinatur ad bonum commune totius Ecclesiae, ut supra dictum est [art.
1. et 4.]. Ergo gratia gratis data est dignior, quam gratia gratum faciens.
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woidt, zooals de helderheid van een lichaam, dat ook andere
amen an verlichten, grooter is dan die van een lichaam, wat
ve ze schittert, maar geen ander lichaam kan verlichten, waar
om ook de Wijsgeer zegt in zijn Ethica (5" B., 1° H.), dat
e ree tvaai igheid de hoogste is van alle deugden, waardoor
e mensc ook tot anderen zich recht verhoudt. Welnu
00r e eihgmakende genade wordt de mensch in zich zelf
vervo maa t, terwijl door de om niet gegeven genade de mensch
e vo maaktheid van anderen bewerkt. Dus staat de om niet
gegeven genade hooger dan de heiligmakende genade.
o ’ a*8ene wal eigen is aan de besten, staat hooger dan dat0ene, wat gemeen is aan allen, zooals redeneeren, wat aan den
mensc eigen is, hooger staat dan voelen, wat aan alle dieren
gemeen is. Welnu de heiligmakende genade is aan alle leden
ei eik gemeen, terwijl de om niet gegeven genade een eigen
Qave is voor de waardigste leden der Kerk. Dus staat de om niet
gegeven genade nooger dan de heiligmakende genade.
Maar daartegenover staat, dat de Apostel in zijn Eersten
nef aan de Corintki'érs (12, 31), na de omniet gegeven genade-2 3
2. Pr^eterea, majoris virtutis est, quod aliquid possit agere in aliud,
quam quod solum in seipso perficiatur, sicut major est claritas corporis,
quod potest etiam aha corpora illuminare, quam ejus, quod ita in se Jucet,
quod alia illuminare non potest, propter quod etiam Philosophus dicit in 5.
Ethic. [cap. 1.]. quod « justitia est praeclarissima virtutum )>, per quam
homo recte se habet etiam ad alios. Sed per gratiam gratum facientem homo
perficitur in seipso, per gratiam autem gratis datam homo operatur ad perfectionem aliorum. 'Ergo gratia gratis data est digmor, quam gratia gratum
faciens.
3. Pr/ETEREA, id quod est proprium meliorum, dignius est quam id
quod est commune omnium, sicut ratiocinari, quod est proprium hominis,
dignius est quam sentire, quod est commune omnibus animalibus. Sed
gratia gratum faciens est communis omnibus membris Ecclesiae, gratia au
tem gratis data est proprium domum digniorum membrorum Ecclesiae.
Ergo gratia gratis data est dignior quam gratia gratum faciens.
Sed

contra

est, quod Apostolus 1. ad Cor. 12 [v. 31], enumeratis
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gaven opgesomd te hebben, laat volgen : <( N og een verhevener
Weg toon ik U. » En zooals blijkt uit hetgeen volgt, spreekt
hij van de liefde, die onder de heiligmakende genade valt. Dus
staat de heiligmakende genade hooger dan de om niet gegeven
genade-gave.
LEERSTELLING. — Iedere kracht is des te hooger, naarmate zij
op een hooger goed gericht is. Welnu het doel staai altijd hooger
dan de middelen. De heiligmakende genade nu licht den mensch
onmiddellijk op vereeniging met het laatste doel, terwijl de om
niet gegeven genade-gaven den mensch richten op enkele voorbe
reidingen tot het laatste doel, zooals de menschen door cle profe
tie en de wonderen en dergelijke hiertoe geleid worden, dat zij
met het laatste doel vereenigd worden. Dus staat de heiligma
kende genade veel hooger dan de om niet gegeven genade.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. Zooals de Wijs
geer zegt in het 12° Boek van zijn Metaphysica (11° B., 10° H.),
is er voor een menigte, zooals het leger, een dubbel doel, en wel
ten eerste, een doel dat in de menigte zelf is, b. v. de orde van
gratiis gratis
et, sicut per
bam gratum
gratia gratis

datis, subdit: « Adhuc excellentiorem viam vobis demonstro »,
subsequentia patet, loquitur de charitate, quae pertinet ad grafacientum. Ergo gratia gratum faciens excellentior est, quam
data.

RESPONDEO dicendum, quod unaquaeque virtus tanto excellentior est
quanlo ad altius bonum ord’natur. Semper autem finis potior est bis, quae
sunt ad finem;: gratia autem gratum faciens ordinat hominem immediate ad
conjunctionem ultimi finis, gratiae autem gratis datae ordinant hominem ad
quaedam praeparatoria finis ultimi, sicut per prophetiam et miracula et alia
hujusmodi hommes inducuntur ad hoe, quod ultimo fini conjungantur. Et
ideo gratia gratum faciens est multo excellentior, quam gratia gratis data.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut Philosophus dicit in 1 2. Metaph.
[1. 11, cap. 10], bonum multitud'nis, sicut exercitus, est duplex : unum
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het leger; ten tweede, een doel dat buiten de menigte ligt, b. v.
het goed van den veldheer. Dit tweede doel staat hooger, omdat

31 ,°e 00 }et anc^ere geordend is. Welnu de om niet gegeven
V T Y'i* ger|C . °P ^et a^gemeen welzijn van de Kerk, wat de
er e i) e oide is; maar de heiligmakende genade ordent den
nensc op et algemeen welzijn, dat buiten de gemeenschap ligt,
ger 3
° zc“ IS’ en zo° staat de heiligmakende genade hoo• ndien de om niet gegeven genade datgene in een ander
on intwerken, wat de mensch door de heiligmakende genade
rei t, dan zou volgen, dat de om niet gegeven genade hooger
staat, zooals de helderheid van de zon, die verlicht, hooger staat
an ie van een lichaam, dat verlicht wordt. Maar door de om
niet gegeven genade kan iemand in een ander de vereeniging met
° , welke hij zei; heeft door de heiligmakende genade, niet
jeroorzaken; hij veroorzaakt slechts enkele geschiktheden er toe.
aarom moet cie om niet gegeven genade niet hooger staan, zooa s ook in het vuur de warmte, die de soort van het vuur kenaai maakt, en waardoor het vuur werkt om warmte in andere
mgen voort te brengen, niet hooger staat dan zijn zelfstandig
heidsvorm.
quidem, quod est in ïpsa multitudine, puta ordo exercitus; aliud autejn est,
quod est separatum a multitudine, sicut bonum ducis; et hoe melius est,
quia ad hoe et:am illud aliud ordinatur. Gratia autem gratis data ordinatur
ad bonum commune Ecclesiae, quod est ordo ecclesiasticus, sed gratia gratum faciens ordinatur ad bonum commune separatum, quod est ipse Deus,
Et ideo gratia gratum faciens est nobilior.
Ad SECUNDUM diccndum, quod si gratia gratis data posset hoe agere
in altero, quod homo per gratiam gratum facietntem consequitur, sequeretur
quod gratia gratis data esset nobilior, sicut excellentior est claritas solis ilIuminantis, quam corporis illuminati. Sed per gratiam gratis datam homo
non potest causare in aiio conjunctionem ad 'Deurn, quam ipse habet per
gratiam gratum facientem, sed causat quasdam dispositiones ad iioc. Et ideo
.non oportet, quod gratia gratis data sit excellentior, sicut nee in igne calor
manifestativus speciei ejus, per quam agit ad inducendum calorem in alia,
est nobilior, quam forma substantialis ipsius.
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3. Gevoelen is geordend tot redeneeren als tot het doel, en
daarom staat het redeneeren hooger.Hier echter is het het tegen
overgestelde, omdat dat, wat eigen is, geordend is tot datgene
wat algemeen is, als tot het doel. Vandaar is het niet hetzelfde.

Ad T.ERTIUM dicendum, quod sentire ordinatur ad ral'iocinari sicut ad
finem, et ideo ratiocinari est nobilius Hic autem est e converso, quia id quod
est proprium, ordinatur ad id quod est commune, sicut ad finem. Unde
non est simile.
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HONDERD EN TWAALFDE KWESTIE.
OVER DE OORZAAK DER GENADE.
(Vijf Artikelen.)
Vervolgens moet gehandeld worden over de oorzaak der ge
nade.
Hieromtrent stellen we vijf wagen :
1. Is alleen God werköorzaak der genade?

2. Wordt van den kant van dengene, die de genade ont
vangt, een bepaalde gesteltenis tot de genade vereischt door een
vrije wilsdaad?
3. Kan deze gesteltenis een noodzakelijkheid tot de genade
zijn?
4- Is de genade in allen gelijk?
5. Kan iemand weten of hij de genade heeft?

QU/ESTIO CXII.
DE CAUSA GRATIAE.
Deinde considerandum est de causa gratiae.
Et circa hoe quaeruntur quinque : 1. Utrum solus Deus sit causa 'efficiens gratiae. — 2. Utrum requiratur aliqua dispositio ad gratiam ex
parte recipientis ipsam per actum liberi arbitrii. — 3. Utrum talis dispositio
possit .esse necessitas ad gratiam. — 4. Utrum gratia sit aequalis in omni
bus. ■— 5. Utrum aliquis possit scire se habere gratiam.

Ie ARTIKEL.
Is God alleen oorzaak der genade?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat niet alleen God oor
zaak is der genade. — 1. In het Evangelie van Johannes (1, 17)
immers wordt gezegd : « De genade en de waarheid is door
]ezus-Christus gemaakt. » Welnu onder den naam van JezusChristus wordt niet alleen de aannemende goddelijke natuur ver
staan, maar ook de aangenomen menschelijke natuur. Dus kan
een schepsel oorzaak der genade zijn.
2. Dit onderscheid wordt er tusschen de sacramenten der
Nieuwe Wet en die der Oude Wet aangenomen, dat de sacra
menten der Nieuwe Wet de genade veroorzaken, welke de sa
cramenten der Oude Wet slechts beduidden. Welnu de sacramen
ten der Nieuwe Wet zijn zichtbare elementen. Dus is met alleen
God oorzaak der genade.
3. Volgens Dionysius (Over de Hemelsche Hiërarchieën,
3e, 4C, T en 8° H.), zuiveren, verlichten en vervolmaken de

ARTICULUS I.
Utrum solus Deus sil causa gratiae.
[Supr. q. 109. art. 7..et part. 3. q. 62. art. 1. et 2. Dist. 16. art. 4.
et Veri. q. 72. art. 3. et Ephes. 5. lect. 3.]
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod non solus Deus sit causa gra
tiae : dicitur enim Joan. 1 [v. 1 7] : « Gratia et veritas per Jesum Christum
facta est. » Sed in nomine Jesu Christi intelligitur non solum natura divina
assumeais, sed etiam natura creata assumpta. Ergo aliqua creatura potest
esse causa gratiae.
2. Pr/ETEREA, ista. differentia ponitur inter sacramenta novae legis et
veteris, quod sacramenta novae legis causant gratiam, quam sacramenta ve
teris legis solum significant. Sed sacramenta novae legis sunt quaedam visibilia elementa. Ergo non solus Deus est causa gratiae.
3. Pr/ETEREA, secundum Dionysium in lib. Coel. Hier. [cap. 3. 4.
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Engelen zoowel de lagere Engelen als ook de menschen. Welnu
iet redelijk schepsel wordt gezuiverd, verlicht en vervolmaakt
oor e genade. Dus is niet alleen God oorzaak der genade.
Maai daartegenover staat, dat er in Psalm 83,12 gezegd
wordt : « Cenadc en glorie zal de Heer geven. ))
Leerstelling — Geen enkel ding kan boven zijn soort
wei en, omdat de oorzaak altijd machtiger moet zijn dan het
gevolg. Welnu de genade-gave gaat de kracht van iedere geschapen natuur te boven, daar zij niets anders is, dan een deelebbing aan de goddelijke natuur, welke iedere andere natuur te
oven gaat. Daarom is het onmogelijk, dat een schepsel de genade
veroorzaakt. Want hei is even noodzakelijk, dat alleen God ver
goddelijkt, door het deelgenootschap aan de goddelijke natuur
mede te deelen door een deelhebbing van gelijkenis, als het on
mogelijk is, dat iets anders verwarmt dan alleen het vuur.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. De menschheid van
Christus is als een werktuig van zijn godheid, zooals Damascenus
7. 8.], Angeli purgant, et illuminant. et perficiunt, et Angelos inferiores,
et etiara hommes. Sed rationalis creatura purgatur, iiluminatur, et perficitur per gratiam. Ergo non solus Deus est causa gratiae.
Sed CONTRA est, quod in Psal. 83 [v. 12] dicitur : « Gratiam et gloriam dabit Dominus. »
RESPONDEO dicendum, quod nulla res potest agere ultra suam speciem,
quia semper oportet, quod causa potior sit effectu. Donum autem gratiae
exced;t omnem facullalem naturae creatae, cum nihil aliud sit, quam quaedam participatio divinae naturae, quae excedit omnem aliam naturam. Et
ideo impossibile est, quod aliqua creatura gratiam causet. Sic enim necesse
est quod solus Deus dc-ificet, communicando. consortium divinae naturae
per quamdam simllitudinis participationera, sicut impossibile est, quod ali—
quid igniat, nisi solus ignis.
AP PrimuM ergo dicendum, quod humanitas Christi est sicut quoddana
organum divinitatis ejus, ut Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap.
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zegt in zijn Boek Over het ware Geloof (3° B., 19° H.). Welnu
een werktuig brengt de werking van den hoofdwerker niet uit
eigen kracht voort, maar door de kracht van den hoofdwerker.
Dus brengt de menschheid van Christus de genade niet voort uit
eigen kracht, maar door de kracht van de verbonden Godheid,
waardoor de da'den van Christus* menschheid heilzaam zijn.
2. Gelijk in den persoon van Christus de menschheid ons heil
veroorzaakt door de genade, terwijl de goddelijke kracht als
hoofdwerker werkt, zoo ook wordt in de sacramenten van de
Nieuwe Wet, die door Christus ingesteld zijn, de genade veroor
zaakt, en wel door de sacramenten als door een werktuig, maar
door de kracht van den H. Geest die in de sacramenten werkt,
als door de hoofdoorzaak, volgens het woord van Johannes '
3) : « Tenzij iemand herboren wordt door hei water van den
H. Geest », enz.
3. De engel reinigt, verlicht en vervolmaakt een engel of een
mensch door onderrichting, en niet door rechtvaardig te maken
door genade. Vandaar zegt Dionysius in zijn Boek Over de
Namen van God (7° H) dat zulk een zuivering, verlichting en
vervolmaking niets anders is, dan de aanname van de goddelijke
kennis.

19] ; instrumentum autem non agit actionem agentis principalis propria
virtute, sed virtute principalis agentis; et ideo humanitas Christi non causat
gratiam propria virtute, sed virtute divinitatis adjunctae, ex qua actiones
humanitatis Christi sunt salutares.
Ad SECUNDUM dicendum, quod, sicut in ipsa persona Christi humanitas
causat salutem nostram per gratiam, virtute divina principaliter operante,
ïta etiam in sacramentis novae legis, quae derivantur a Christo, causatur
gratia, instrumentaliter quidem per ipsa sacramenta, sed principaliter per
virtutem Spiritus Sancti in sacramdntis operantis, secundum illud Joan. 3
[v. 5] : « Nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu Sancto », etc.
Ad TERTIUM dicendum, quod angelus purgat, illuminat, et perficit angelum, vel hominem, per modum instructionis cujusdam, non autem jusbficando per gratiam; unde Dionysius dicit 7. cap. De Div. Nom., quod
hujusmodi purgatio, illuminatio,. et perfectio nihil est aliud, quam divinae
scientiae assumptio.
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IP ARTIKEL.
Wordt er van den kant van den mensch een zekere
voorbereiding en gesteltenis tot de genade oereiscnt?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er van den kant van
den mensch geen bepaalde voorbereiding of gesteltenis tot e
genade vereischt wordt. — 1. De Apostel immers zegt in zijn

Brief aan de Romeinen (4, 4) : (( Aan iemand, die werfat, ivor t
het loon niet toegekend uil genade, maar uit recht. » Welnu e
voorbereiding van den mensch door den vrijen wil geschiedt a
leen door een werking. Dus valt het begrip van genade weg.

2. Hij die in de zonde volhardt, bereidt zich niet op het ver;
krijgen van de genade voor. Welnu aan sommigen, die m e
zonden volhardden, is de genade gegeven, zooals bij Paulus ij t,
®
die de genade verwierf, terwijl hij bedreiging en moord
leerlingen des Heer en ademde, zooals in de Handelingen (9, )

ARTICULUS II.
Utrum requiratur aliqua praeparatio et dispositio ad gratiam ex parte hominis.
[Infr. q. 113. art. 3. et 2-2. q. 24. art. 10,, ad 3. et 4.
Dist. 17. art. 2. et Hebr. 12. lect. 3.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod non requiratur aliqua prae
paratio sive dispositio ad gratiam ex parte hominis quia, ut Apostolus dicit
Rom. 4 [v. 4] : « Ei qui operatur, merces non imputatur secundum gra
tiam, sed secundum debitum. » Sed praeparatio hominis per liberum arbitrium non est nisi per aliquam operationem. Ergo tolleretur ratio gloriae (1).
2. PrjETEREA, ille qui in peccato progreditur, nooi se praeparat ad gra
tiam habendam. Sed aliquibus in peccato progredientibus data est gratia,
sicut patet de Paulo, qui gratiam consectus est, dum esset « spirans mina-

(1) gratiae.
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gezegd wordt. Dus wordt er van den kant van den mensch geen
voorbereiding tot de genade vereischt.
3. Een werker met oneindige kracht heeft geen gesteltenis in
de stof noodig, daar hij zelfs de stof niet noodig heeft, zooals
bij de schepping blijkt, waarmee het toedienen der genade, welke
een nieuwe schepping genoemd wordt (Brief aan de Galaten,
6, 15), vergeleken wordt. Welnu alleen God, die over een on
eindige kracht beschikt, veroorzaakt de genade, zooals (in het
vorig Artikel) gezegd is. Dus wordt er van den kant van den
mensch geen voorbereiding vereischt om de genade te verkrijgen.
Maar daartegenover staat het gezegde van Amos (4, 12) :
« Bereidt u voor op de komst van Urv God, Israël », en in het
lc Boek der Koningen (7, 3) wordt gezegd : « Bereidt un> hart
voor op den Heer• »
LEERSTELLING. — Zooals hierboven gezegd is (111° Kw.,
2C Art.), wordt er op twee manieren van genade gesproken : ten
eerste als over een blijvende gave Gods, ten tweede als over een
hulp van God, die de ziel tot het goede drijft. Indien men de* 3

rum et coedis in discipulos Domini », ut dicitur Act. 9 [v. 1 ]. Ergo nulla
praeparatio a.i gratiam requiritur ex parte hominis.
3. PlUETEREA, agens infinitae virtutis non requirit disposilionem in materia, cum nee ipsam matenam requirat, sicut in creatione apparet, cui collatio gratiae comparatur, quae dicitur « nova creatura » [ad Gal. uit.,
v. 15]. Sed solus Deus, qui est infinitae virtutis, gratiam causat. ut dictum
est [art. praec.]. Ergo nulla praeparatio requiritur ex parte hominis ad
gratiam consequendam.
Sed CONTRA est, quod dicitur Amos 4 [v. 12] : « Praeparate in occursum Dei tui Israël », et 1. Reg [v. 3] dicitur : « Praeparate corda vestra
Domino. »
RespondeÓ dicendum, quod, sicut supra dictum est [q. 111. art 2.],
gratia dicitur dupliciter : quandoque quidem ipsum habiluale donum Dei,
quandeque autem auxilium Dei moventis animam ad bonum. Primo igitur

^ena. e !j.^en eersten zin neemt, wordt er voor de genade een
voor erei mg vereischt, omdat iedere vorm-oorzaak alleen kan
zijn m een voorbereide stof. Maar indien men over de genade
spree t, m zoover zij de hulp Gods is, die tot de genade drijft,
an wor t er van den kant van den mensch geen enkele voorerei lnS vereischt, welke als het ware aan de hulp van God zou
voora gaan. Veeleer komt iedere voorbereiding, welke in den
mensc -kan zijn, van de hulp van God, die de ziel drijft tot hel
goe e. Hiermede overeenkomstig is de goede beweging zelf van
en viijen wil, waardoor iemand wordt voorbereid om de gave
er genade te ontvangen, een daad van den vrijen wil, bewogen
ooi God. En in dien zin zegt men, dat de mensch zich voor
bereidt, volgens het woord uit het Boek der Spreuken (16,1) :
(( igen aan den mensch is het, de ziel voor te bereiden. » En
korot ook, als van de hoofdoorzaak, van God, die den vrijen
wil beweegt; en overeenkomstig hiermede zegt men (Boek der
preufyen 8, 35, vertaling der Zeventigen), dat de wil van den
mensch wordt voorbereid door God, en dat de stappen van den
mensch door den Heer geleid worden. ( Psalm 36, 23.)
Antwoord op de bedenkingen. — 1. De voorbereiding
van den mensch om de genade te verkrijgen is soms tegelijk met
modo accipiendo gratiam. praeexigitur ad gratiam aliqua gratiae praeparatio,
quia nulia forma polest esse nisi in materia disposita. Sed si loquamur de
gratia, secundum quod significal auxilium Dei moventis ad bonum, sic nulia
praeparatio requiritur ex parte hominis, quasi praeveiniens divinum auxilium,
sed potius quaecumque praeparatio in homilie esse potest, est ex auxilio Dei
moventis ammam ad bonum. Et secundum hoe ipse bonus motus liberi arbitrii, quo quis praeparatur ad donum gratiae suscipiendum, est actus liberi
arbitrii moti a Deo. Et quantum ad hoe dicitur homo se praeparare, secun
dum illud Prov. 16. [v. 1] : « Hominis est praeparare animum»; et est
principaliter a Deo movente liberum arbitrium, et secundum hoe dicitur. a
Deo voluntas hominis praeparari [Prov. c. 8. v. 35, juxta vers. LXX] et
a Domino gressus hominis dirigi [Ps. 36, v. 23].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod praeparatio hominis ad gratiam habendam quaedam est simul cum ipsa infusione gratiae, et talis operatio est

de instorting der genade zelf. Zulk een werking is verdienstelijk,
maar niet voor de genade, welke reeds in het bezit is, maar voor
de glorie, welke nog niet in het bezit is. Echter is er een andere
onvolmaakte voorbereiding tot de genade, welke soms aan de
gave der heiligmakende genade voorafgaat, maar die van God
als beweger komt- Deze echter is niet voldoende voor de ver
dienste, wanneer de mensch nog niet door de genade rechtvaardig
gemaakt is, omdat er geen verdienste is tenzij door de genade,
zooals verderop zal bewezen worden. (114° Kw., 2° Art.).
2. Daar de mensch zich niet tot de genade kan voorbereiden,
tenzij God hem voorkomt en tot het goede beweegt, doet het er
niets aan af, of iemand plotseling, of langzaam tot de volmaakte
•voorbereiding komt, want in het Boek Ecclesiasticus (II, 23)
wordt gezegd : « Gemakkelijk is het in de oogen van God den
arme plotseling in eere te plaatsen. » Soms toch gebeurt het, dat
God den mensch tot iets goeds beweegt, maar niet tot een vol
maakt goed, en die voorbereiding gaat aan de genade vooraf.
Maar soms beweegt Hij hem terstond volmaakt tot het goede,
en dan ontvangt de mensch terstond de genade, volgens het woord
uiit het Evangelie van Johannes (6, 45) : a Ahüie naar den
Vader luistert en door Hem onderwezen Wordt, komt tot Mij. ))
En zoo gebeurde het met Paulus, omdat zijn hart terstond, terwijl
quidem meritoria, sed non gratiae, quae jam habetur, sed gloriae, quae nondum habetur. Est autem alia praeparatio gratiae imperfecta, quae aliquando
praecedit donum gratiae gratum facientis, quae tarnen est a Dei movente;
sed ista non sufficit ad meritum nondum homi'ne per gratiam justificato,
quia nullum meritum potest esse nisi ex gratia, ut infra dicetur [q. 114.
art. 2.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod, cum homo ad gratiam se praeparare
non possit, nisi Deo eum praeveniente et movente ad bonum, non refert
utrum subito vel paulatim aliquis ad perfectam praeparation m perveniat :
dicitur enim Eccli. 11 [v. 23] : « Facile est in oculis Dei subito honestare
pauperem. » Contingit autem qüandoque, quod Deus movet hominem ad
aliquod bonum, non tarnen perfectum, et talis praeparatio praecedit gratiam;
sed quandoque statim perfecte movet ipsum ad bonum, et subito gratiam
homo accipit, secundum illud Joan. 6 [v. 45] : « Omnis, qui audit a Patre,
et didicit, venit ad me. » Et ita contigit Paulo, quia subito cum esset in
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liij voort ging in de zonde, volmaakt bewogen werd door God,
de^genad °°r^e en ^eerc^e en kwam, en aldus kreeg hij terstond
3. Een welker met oneindige kracht heeft geen stof of geen
ges e tenis der stof noodig, als vooraf voortgebracht door de wer
ing van een andere oorzaak, maar hij moet, overeenkomstig den
aar van het te veroorzaken ding, in de zaak zelf én de stof,
en e vereischte gesteltenis tot de vorm-oorzaak voortbrengen. En
evenzoo wordt er hiertoe, dat God zelf de genade instort in de
Zie , geen voorbereiding vereischt, die hij zelf niet veroorzaakt.
III ARTIKEL.
Wordt aan hem, die zich tot de genade vooi bereidt of ^
die doet wat in zijne macht is, de genade noodzakelijk gegeven.

Bedenkingen. - Men beweert, dat de genade noodzakelijk
gegeven wordt aan hem, die zich tot de genade voorbereidt of
progressu peccati, perfecte motum est cor ejus a Deo, audiendo et a ïsceoi
do, et veniendo, et ideo subilo est gratiam consecutus.
Ad TERTIUM dicendum, quod agens infinitae virtutis non exigit matenam
vel dispositionem materiae, quasi praesuppositam ex alterius causae actione,
sed tarnen oporlet, quod secundum conditidnem rei causan ae in ïpsa
causet et materiam, et dispositionem debitam ad formam. Et simi iter a
hoe quod Deus gratiam infundat animae, nulla praeparatio exigitur, quam
ipse non faciat.
ARTICULUS III.
Utrum necessario detur gratia se praeparanti ad gratiam,
vel facienti quod in se est.
[4. Dist. 17. q. 1. art. 2. et Dist. 20. q. 1. art. 1. corp.].. .
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod ex necessitate detur 8raha se
praeparanti ad gratiam, vel facienti quod in se est, quia super ï u
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die doet wat in zijn macht is. — 1. Op het woord immers uit
den Brief aan de Romeinen, (3, 1) : « Laten wij, die door
het geloof gerechtvaardigd zijn, in vrede blijven », zegt de Glos
sa (Hrabanus, 2° Boek van zijn Commentaar) : « God ontvangt
hem, die zich tot Hem keert; anders zou er in Hem ongerechtig
heid zijn. » Welnu het is onmogelijk, dat er in God ongerechtig
heid is- Dus is het onmogelijk, dat God hém niet ontvangt, die
tot Hem zijn toevlucht neemt. Dus ontvangt hij noodzakelijk de
genade.
2. In zijn Boek Over den Val van den Duivel (3' H.) zegt
Anselmus, dat de reden, waarom God aan den duivel de genade
niet geeft, is omdat hij haar niet wilde ontvangen, noch voorbe
reid was. Welnu als de oorzaak weggenomen is, moet ook het
gevolg weggenomen worden. Indien iemand dus de genade wil
ontvangen, moet zij hem noodzakelijk gegeven worden.
3. Het goede is mededeelzaam, zooals blijkt uit de woorden
van Dionysius in zijn Boek Over de Namen van God (4e H.)Welnu het goede der genade is beter dan het goede der natuur.
Daar dus de natuurvorm noodzakelijk toevalt aan de geschikte
stof, moet veel eerder de genade noodzakelijk gegeven worden
aan die zich tot de genade voorbereidt.* 2 3

5- [v. IJ : Justificati ex fide, pacem habeamus, etc. dicit Glos. [Rabani
lib. 2. Comment. in hunc locum] : « Deus recipit eum, qui ad se confugitp
aliter esset in eo iniquitas. » Sed impossibile est in Deo iniquitatem esse.
Ergo est impossibile, quod Deus non recipial cum, qui ad se confugit. Ex
necessitate igitur gratiam assequitur.
2. Pr/ETEREA, Anselmus dicit in libro de Casu Diaboli [cap. 3.], quod
ista est causa, quare Deus non concedit diabolo gratiam, quia ïpse non vo
luit accipere, nee paratus fuit. Sed remota causa, necesse est removeri effectum. Ergo si aliquis velit accipere gratiam, necesse est quod ei detur.
3. Pr^ETEREA, banum est communicativum sui, ut patel per Dionysium
in 4. cap. de Div. Nom. Sed bonum gratiae est melius, quam bonum naturae. Cum igitur forma naturalis ex necessitate adveniat materiae dispositae, videtur quod multo magis gratia ex necessitate detur praeparanti se ad
gratiam.

109

Kw. 112, A. 3.

i

^aai] aait®§enover staat, dat de mensch zich tot God ver°u a s^ et klei tot den pottenbakker, volgens het woord van
eremms ( ,,6) : « Gelijk het klei in de hand des pottenbakkers,
Zll fl\ll\mtin ^and- )} Welnu het klei ontvangt zijn vorm niet
noodzakelijk van den pottenbakker, hoe het ook bereid is- Dus
ontvangt ook de mensch van God niet noodzakelijk de genade,
noe hij zich ook voorbereidt.
Leerstelling. — Gelijk hierboven (vorig Art.) gezegd IS,
komt de voorbereiding van den mensch tot de genade van o
als beweger; van den vrijen wil echter als bewogen. Bijgevo g
kan men de voorbereiding dubbel beschouwen : ten eeiste voor
mensch op het algemeen welzijn, dat buiten de gemeenschap ligt»
zoover zij van den vrijen wil komt, en overeenkomstig hierm--heeft zij geen enkele noodzakelijkheid tot het verkrijgen van e
genade, want de gave der genade gaat iedere voorbereiding w
menschelijke deugd te boven. Ten tweede kan de voorberei
beschouwd worden, voor zoover zij van God komt als beweger,
en in dit geval heeft zij een noodzakelijkheid tot dat, waartoe zij
door God geordend is, niet echter uit dwang, maar uit onfei aar
heid, omdat nl. de bedoeling van God niet kan falen, overeen

Sed contra est,
lum, secundum illud
vos in manu mea. »
quantumcumque sit

quod homo comparatur ad Deum, sicut lutum ad figuJerem. 18 [v. 6] : « Sicut lutum in manu figuh, sic
Sed lutum non ex necessitate accipit formam a ïgu o,
praeparatum. Ergo neque homo recipit ex necessitate

gratiam a Deo, quanlumcumque se praeparet.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. praec.], praeparatio hominis ad gratiam est a Deo, sicut a movente; a libero autem arbitrio, sicut a moto. Potest igitur praeparatio dupliciter considerari : uno
quidem modo, secundum quod est a libero arbitno, et secundum hoe nul
lam necessitatem habet ad gratiae consecutionem, quia donum gratiae excedit omnem praeparationem virtutis humanae. Alio modo potest conside
rari, secundum quod est a Deo movente, et tune habet necessitatem ad id,
ad quod ordinatur a Deo, non quidem coactionis, sed mfallibilitatis, quia
•intentio Dei deficere non potest, secundum quod Augustmus dicit in libro de
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w Ut woord van Augustinus in zijn Boek Over de V00r
komstig het woora van
|
__
uorbestemming der Heiligen (2 B B H.
/Cie Uvet de gaüe
der volharding, 14' H.), dat alwie door de Weldaden van Cod
wordt bevrijd, allerzekerst wordt bevrijd. indien het dus overeen
komstig de bedoeling van God als beweger is, dat de mensch,
wiens 'hart hij beweegt, de genade verkrijgt, dan verkrijgt hij 2e
onfeilbaar, volgens het woord uit het Evangelie van Johannes
(6, 45) : « Alwie naar den Vader luistert en door Hem onder
wezen is, komt tot Mij. ))
Antwoord op de bedenkingen.
1. Die Glos spreekt
van hem, die tot God zijn toevlucht neemt door een verdienste
lijke daad van den vrijen wil, waarin reeds de genade is. Indien
God hem niet ontvangen zou, dan zou het tegen de rechtvaardig
heid zijn, die God zelf ingesteld heeft. Of indien de beweging van
den vrijen wil voor de genade bedoeld wordt, dan moet zij
verklaard worden in dien zin, dat de toevlucht tot God door de
goddelijke beweging is, die niet rechtmatig kan afwijken2. De eerste oorzaak van het ontbreken der genade ligt in
ons, maar de eerste oorzaak van het geven der genade is God,
volgens het woord uit Osee (13,9) : « Urv verderf, Israël; in Mij
alleen uw hulp. »
Praedest. Sanct. [1. II, c. 14, cf. de dono Persev., cap. 14.] quod « per
beneficia Dei certissime liberantur, quicumque liberantur. » Unde si ex intentione Dei moventis est, quod homo, cujus cor movet, gratiam consequatur, infallibihter ipsam consequitur, secimdum illud Joan. 6 [v. 45] :
« Omnis, qui audit a Patre, et didicit, vemt ad me. »
Ad PRIMUM ergo .dicendum, quod Glossa lila loquitur de illo, qui confugit ad Deum per actum meritorium liberi arbitrii, jam per gratiam informab, quem $i non reciperet, esset contra justitiam, quam ipse statuit. Vel
si deferatur ad motum liberi arbitrii ante gratiam, loquitur secundum quod
ïpsum con gium hominis ad Deum est per motionem divinam quam justum
est non dehcere.
^*c^nclum» quod defectus gratiae prima causa est ex nor * o-. .C° ?J10^1S Sr^ae prhna causa est a Deo, secundum illud Oseae 13• « er ïtio tua Israël, tantummodo in me auxilium tuum. »
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3. Ook in
vorm-oorzaak

de natuurdingen volgt hef
,
met noodzakelijk de
mededeelen Van 4,
um J»or d. krach. v,„ é£
«
steltenis veroorzaakt.
,
°°rzaak, welke die ge-’
IVe ARTIKEL.
h Je gemje g,oo,e, m J,„ „ Jm m Ja
Bedenkingen. - M™ b=„« da. * genade nia 'g

is in den een dan in den ander. — 1. De genade
7
» 7 «'fff
so^lpe liefde, zooafc ,„4”" !
zegd 's (1 10 kw. I Art) We nu in het Boek der Wijsheid
(6, 8) wordt gezegd : « Het melige en hel groote heefl Hij ge
maakt, en een gelijke zorg oefent hij over alles uit. » Dus ver
krijgen allen gelijkelijk de genade van Hem.
2. Voor die dingen, die als het hoogste worden aangeduid
is er geen meerdere en mindere graad. Welnu de genade wordt
als het hoogste aangeduid, omdat zij met het laatste doel ven-

drAdj

Ad TERTIUM dicendum, quod etiam in rebus naturalibus dispositio materiae non ex necessitate consequitur formam, misi per virtutem agentis, qui
dispositionem c.ausat.
“■

ARTICULUS IV.
Uirum graiia sil major in uno, quam m alfo.
[Supr. q. 66. art. 2. ad 1. et 2-2. q. 4. art. 4. ad 3.].
Ad quartum sic proceditur. Videtur, quod ^aüa non sit majOT
quam in alio : gratia enim causatur in nobis ex dilectione
, magnum
est [q. 1,0. art
Sed Sap. 6 [v. 8] dic.tur : «
«pse fecit, et aequaliter est ilü cura de omnibus. » 8
«ratiam ab eo consequuntur.
• • int mams* et minus.
2. PRitTEREA, ea quae in summo dicuntur, non re
r^o hon recipit
^ gratia in summo dicitur, quia conjungit u timo
ma8is et minus. Non est ergo major in uno, quf111 ln
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bindt. Dus is er voor haar geen meerdere en mindere graad, en
is zij niet grooter in den een dan in den ander.
3. De genade is het leven der ziel, zooals hierboven gezegd is
(110° Kw., 1e Art-, 2° Art.). Welnu leven wordt niet meer en
minder gezegd. Dus ook de genade niet.
Maar daartegenover staat, dat er in den Brief aan de Ephesiërs (4, 7) gezegd wordt : « Aan eenieder is de genade gegeven
volgens de maal der vrijgevigheid van Christus. » Welnu wat
met maat gegeven wordt, wordt niet aan allen gelijkelijk gegeven.
Dus hebben niet allen gelijke genade.
LEERSTELLING. — Zooals hierboven gezegd is (52° Kw, 1e
en 2° Art., en 66° Kw., le.en 2C Art.), kan een hebbelijkheid
een tweevoudige grootte hebben : één van den kant van het doel
of het voorwerp, zooals de eene deugd verhevener wordt ge
noemd dan de andere, voor zoover zij op een hooger goed gericht
is; en één van den kant van den drager, die meer of minder aan
de hebbelijkheid deelachtig is. Naar de eerste grootte kan de
heiligmakende genade niet grooter en kleiner zijn, omdat de genade
uitteraard den mensch verbindt met het hoogste goed, wat God

3. Pr/ETEREA, gratia est vita animae, ut supra dictum est [q. 1 10. art.
1. ad 2.]'. Sed vivere non dicitur secundum magis et minus. Ergo etiam
neque gratia.
Sed CONTRA est, quod dicitur ad Ephes. 4 [v. 7] : « U'nicuique data
est gratia secundum mensuram donationis Christi. » Quod autem mensurate
datur, non omnibus aequaliter datur. Ergo non omnes aequalem gratiam
habent.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [q. 32. art. 1. et
2. q. 66. art. 1. et 2.], habitus duplicem magnitudinem habere potest :
unam ex parte finis vel objecti, secundum quod dicitur una virtus alia nobilioiy inquantum ad majus bonum ordinatur; aliam vero ex parte subjecti,
quod magis vel minus participat habitum inhaerentem. Sectfndum igitur primam magnitudinem gratia gratum faciens non potest esse major et minor,
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is. Maar van den kant van den drager kan er voor de gena e
een meerdere of mindere graad zijn, voor zoover de eene meer
door het genadelicht bestraald wordt dan de andere. De oorzaa
van dit verschil komt eenigszms van den kant van dengene, ie
zich tot de genade voorbereidt, want wie zich meer op de gena e
voorbereidt, ontvangt een vollere genade. Dit kan echter de eerste
oorzaak van dit verschil niet zijn, daar de voorbereiding
van den mensch komt, tenzij voor zoover zijn vrije wil oor o
wordt voorbereid. Vandaar moet de eerste oorzaak van 1
verschil God zelf zijn, die hierom de gaven van zijn £>ena ,e
verschillend verleent, opdat door de verschillende gra en
schoonheid en volmaaktheid der Kerk grooter zouden wor en,
zooals hij ook verschillende graden in de dingen gemaa t ee j
opdat het heelal volmaakt zou zijn. Vandaar
®
in zijn Brief aan de Ephesïérs (4), nadat hij gezegd a
« Aan eenieder is de genade gegeven, overeenkomstig e ma
van de vrijgevigheid van Christus », en de verschillen e gena
had opgesomd, volgen : « om de heiligen te vo tooien, om
lichaam van Christus op te "bouwen. »

quia gratia secundum sui rationem conjungit hominem summo bono, quo
est Deus. Sed ex parte subjeeti gratia potest suscipere magis vel minus, prout
scilicet unus perfectius illustratur a lumine gratiae, quam alius. ujus i
versitatis ratio quidem est aliqua ex parte praeparantis se ad gratiam, qui
enim magis se ad gratiam praeparat, plemiorem gratiam accipit, se ex
c
parte non potest accipi prima ratio hujus diversitatis, quia prepara ï
gratiam non est hominis, nisi inquantum liberum arbitrium ejus pra®pa/ . _
a Deo. Unde prima causa hujus diversitatis accipienda est « parle lp
Dei, qui diversimodo suae gratiae dona dispensat ad oc, quo ex
gradibus pulchritudo et perfectio Ecclesiae consurgat, sicut e ïam
gradus rerum instituit, ut esset universum perfectunj(. u'n e
pos
Ephes. 4., postquam dixerat [v. 7]: cc Unicuique data
dus mensuram donationis Chnst, ,). enumeratis d.vers.s gratig
J» «
tv. 12]: « Ad consummationem sanctorum m aed,f.cat,onem corpor.s
Christi. »
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Antwoord op DE BEDENKINGEN. — 1. De goddelijke zorg
kan dubbel verstaan worden. Ten eerste, met betrekking tot de
goddelijke daad zelf, die eenvoudig is en gelijk. In dien zin ver
houdt zich zijn zorg gelijkelijk tot alles, omdat hij nl. in één
enkelvoudige daad én het groote én het kleine bedeelt. Ten twee
de kan ze beschouwd worden van den kant van die dingen, die
in de schepselen uitgewerkt worden door de goddelijke zorg.
Hieromtrent bestaat er een ongelijkheid, voor zoover nl. God
door zijn zorg voor sommigen grootere gaven, en voor anderen
kleinere gaven voorziet.
2. Die redeneering gaat uit van de eerste grootte der genade,
want de genade kan niet grooter zijn, in dien zin, dat ze op een
grooter goed gericht is, maar wel in dien zin, dat zij er meer
of minder op gericht is, dat hetzelfde goed meer of minder ge
deeld wordt. Want er kan een verscheidenheid zijn in den meer
deren of minderen graad, volgens de deelhebbing van den drager,
én in de genade zelf, en ook in de glorie.
3. Het natuurlijk leven behoort tot de zelfstandigheid van
den mensch, en daarom is er geen meerdere of mindere graad
in- Maar aan het leven der genade wordt de mensch bijkomstig
deelachtig, en daarom kan hij het meer of minder bezitten.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod cura divina dupliciter considerari potest : uno modo quantum ad ipsum divinum actum, qui est simplex et uniformis, et secundum hoe aequaliter se habet ejus cura ad omnes, quia
scilicet uno actu simplici et majora et minora dispensat; alio modo potest
considerari ex parte eorum, quae in creaturis ex divina cura proveniiiïit, et
secundum hoe invenitur inaequalitas, inquantum scilicet Deus sua cura quibusdam majora, quibusdam minora providet dona.
Ad SECUNDUM dicendum, quod ratio illa procedit secundum primum modum magnitudinis gratiae : non enim potest gratia secundum hoe major esse,
quod ad majus banum ordinet, sed ex eo, quod magis vel minus ordinet ad
idem bonum magis vel minus participandum. Potest enim esse diversitas
intensionis et remissionis, secundum participationem subjecti, et in ipsa
gratia, et in finali gloria.
Ad TERTlUM dicendum, quod vita naturalis pertinet ad substantiam hominis, et ideo non recipit magis et minus. Sed vitam gratiae participat homo
accidentaliter, et ideo eam potest homo magis vel minus habere.
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Ve ARTIKEL.
Kan de mensch weten, dat hij de genade heeft?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de mensch kan weten,
dat hij de genade heeft. — 1. De genade immers is naar a^r
wezen in de ziel. Welnu de allerzekerste kennis van de ziel ee t
tot voorwerp die dingen, die naar hun wezen in de zie zijn,
zooals blijkt uit de leer van Augustinus in zijn Letterlijke e*
klaring üan het Doek der Schepping (12,31). Dus kan de gena e
allerzekerst gekend worden, door hem, die de genade hee t.
2. Evenals de wetenschap een gave Gods is, zoo ook de gena e.
Welnu wie van God de wetenschap ontvangt, weet, dat ij
wetenschap heeft, volgens het woord uit het Boek dei Wijs ei
(7, 17) : « De Meer heeft mij van die dingen, die zijn, de ware
Wetenschap gegeven. » Iemand die de genade Gods ontvang ,
weet dus om dezelfde reden, dat hij de genade heeft.
3. Het licht is meer kenbaar dan de duisternis, omdat volgens
den Apostel (Brief aan de Ephesiërs, 3, 13), alles wat ken

ARTICULUS V.
Utrum homo possil scire se habere gratiam.
[3. Dist. 16. q. 1. art. I. ad 5. et 4. Dist. 21. q. 2. art. corp.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod homo possit scire se habere
grat.am : gratia enim est in anima per sui essentiam. Sed certissima cognitio
animae est eorum, quae sunt i;n anima per sui essentiam, ut patet per Augustinum 12. super Gen. ad lit. [cap. 31]. Ergo gratia certissime potest
cognosci ab eo qui gratiam habet.
2. Pr/ETEREA, sjeut scientia est donum Dei, ita et gratia. Sed qui a Deo
scientiam accipit, scit se scientiam habere, secundum illud Sap. 7 [v. 17] :
« Dominus dedit mihi horum, quae sunt, veram scientiam. )) Ergo pari ratione qui accipit gratiam a Deo, scit se gratiam habere.
3. Pr/eterea, lumen est magis cognoscibile, quam tenebra, quia secun-

wordt, licht is. Welnu de zonde, welke geestelijke duisternis is,
kan met zekerheid gekend worden door hem, die de zonde heeft.
Dus veel meer de genade, die het geestelijk licht is.
4. In zijn Eersten Brief aan de Corinthiërs (2, 12) zegt de
Apostel : « IVij echter hebben den geest der Wereld niet ontvan
gen, maar den geest, die uit God is, opdat wij de genade zouden
kennen, die God ons gaf■ » Welnu de genade is de eerste gave
van God. Dus weet de mensch, die de genade van den H. Geest
ontvangt, door denzelfden Geest, dat hem de genade gegeven
is.
5. In het Boek der Schepping (22, 12) wordt in Gods naam
tot Abraham gezegd : « Nu Weet ik, dat gij den Heer vreest )),
d. i. nu heb ik het U doen weten. Welnu, er is daar spraak
van de heilige vrees, die niet zonder de genade is Dus kan de
mensch weten, dat hij de genade heeft.
Maar daartegenover staat, dat in het Boek Prediker (9, 1)
gezegd wordt, dat niemand weet, of hij liefde dan wel haat
Waardig is. Welnu de heiligmakende genade maakt den mensch
dum Apostolum ad Ephes. 5 [v. 13] « Omne quod manifestatur, lumen
est. » Sed peccatum, quod est spirilualis tenebra, per certitudinem potest sciri
ab eo, qui habet peccatum. Ergo multo magis gratia, quae est spirituale
lumen.
4. pR/ETEREA, Aposolus dicit 1. ad Cor. 2 [v. 12] : <( Nos autem non
spiritum hujus mundi accepimus, sed spiritum qui a (Deo est, ut sciamus quae
a Deo donata sunt nobis. » Sed gratia est primum donum Dei. Ergo homo,
qui accipit gratiam per Spiritum Sanctum, per eumdem Spiritum scit gratiam esse sibi datam.
5. Pr/ETEREA, Genes. 22 [v. 12] ex persona Domini dicitur ad
Abraham : « Nunc cognovi, quod timeas Dominum )), idest cognoscere
te feci. Loquitur autem ibi de timore casto, qui non est sine gratia. Ergo
homo potest cognoscere se habere gratiam.
Sed CONTRA est, quod dicitur Eccle. 9 [v. 1 ] quod « nemo scit, utrum
sit dignus odio vel amore. » Sed gratia gratum faciens facit hominem
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de liefde Gods waardig. Dus kan niemand weten of hij de he.
ligmakende genade heeft.
LEERSTELLING. — Op drie manieren kan iets gekend worden.
Ten eerste dooi openbaring, en op die manier kan iemand weten
of hij de genade heeft, want soms openbaart God dit aan som
mige menschen krachtens een bijzonder voorrecht, opdat oo
e
vreugde der zekerheid reeds in dit leven in hen zou beginnen,
en zij met meer vertrouwen en meer kracht groote wer en tot
stand zouden brengen en het kwade van dit leven dragen, zoo
als aan Paulus gezegd werd (Brief aan de Corinthiérs, 1 » ) •
(( Mijn genade is u voldoende. »
Ten tweede kent de mensch iets door zich zelf, en met ze er
heid. Op die manier kan niemand weten of hij de gena e ee t,
want men kan niet zeker zijn van iets, tenzij wanneei men et
kan beoordeelen door het eigen beginsel er van. Zco im™ers
bekomt men zekerheid omtrent bewijsbare gevolgtiekkingen oo
onbewijsbare algemeene beginselen. Niemand echter kanweten
of hij de kennis van een gevolgtrekking heeft, indien hij et e
ginsel niet kent. Welnu het beginsel en het voorwerp der genade
is God zelf, die om Zijn verhevenheid ons onbekend is, vo gens
het woord van Job (36, 26) : <( Zie de groote Cod, die onze

dignum Dei amore. Ergo nullus potest scire, utrum habeat gratiam gratum
facientem.

Respondeo dicendum, quod tripliciter aliquid cognosci potest. Uno
modo per revelationem, et hoe modo potest aüquis scire se habere gratiam :
revelat enim Deus hoe aliquando aliquibus ex speciali privilegio, ut securitatis gaudium etiam in hac vita in eis incipiat, et confidentius et fortius
magnifica opera prosequantur et mala praesentis vitae substmeant, sicut Paulo
dictum est 2. ad Cor. 12 [v. 9] : « Sufficit tibi gratia mea. »
Alio modo homo cognoscil aliquid per seipsum et hoe certitudinaliter, et
sic nullus potest scire se habere gratiam : certitudo enim non potest haberi
de aliquo, nisi possit dijudicari per proprium principium : sic enim certitudo
habetur de conclusionibus demonstratiyis per indemonstrabilia universalia
principia; nullus autem posset scire se habere scientiam alieujus conclusionis»

118

Kw. 112, A. 5.

kennis overwint. » Zoo kan Zijn inwonen in ons en Zijn afwe
zigheid niet met zekerheid gekend Worden, volgens het woord
van Job (9, II) : « Indien Hij tot mij bomt, zal ik Hem niet
zien; indien Hij echter heengaat, zal ik het niet weten. » Daar
om kan de mensch niet met zekerheid oordeelen of hij de genade
heeft, volgens het woord van den Eersten Brief aan de Corinthiërs, (4, 3, w-) : « Maar ik oordeel mijzelf niet, wie mij echter
beoordeelt is de Heer. »
Ten derde kan iets door vermoeden gekend worden door be
paalde teekenen, en op die manier kan iemand weten of hij de
genade heeft, voor zoover hij nl. gevoelt of hij zijn genot vindt
in God en de wereldsche zaken veracht, en voor zoover de
mensch zich niet van een doodzonde bewust is. Op die manier
kan verstaan Worden wat in het Boek der Openbaring (2, 17)
staat : « Aan den overwinnaar zal ik van het verborgen manna
geven, dat niemand k£rit dan die het ontvangt », omdat nl. hij,
die het ontvangt, het door een zekere gewaarwording van zoet
heid kent, die hij niet gewaar wordt, die het niet ontvangt. Deze
kennis echter is onvolmaakt. Vandaar zegt de Apostel in zijn
Eersten Brief aan de Corinthiërs (4, 4) : « Ik ben mij. niets

si principium ignoraret. Principium autem gratiae et objeclum ejus est Deus,
qui propter sui excellentiam est nobis ignotus, secundum illud Job 36
[v. 26] : « (Ecce Deus magnus vincens scientiam nostram », et ideo ejus
praesentia in nobis et absentia per certitudinem cognosci non potest, secun
dum illud Job 9. [v.. 11]: «Si venerit ad me, non video eum; si autem
abierit, non intelligam. » Et ideo homo nan potest per certitudinem dijudicare, utrum ipse habeat gratiam, secundum illud 1. ad Cor. 4 [v. 3 sq.] :
« Sed neque me ipsum judiccu: qui autem judicat me, Dominus est. »
Tertio modo cognoscitur aliquid conjecturaliter per aliqua signa, et
hoe modo aliquis cognoscere potest se habere gratiam, inquantum scilicet
percipit se delectari in Deo et contemnere res mundanas, et inquantum homo
non est conscius sibi alieujus peccati mortalis. Secundum quem modum potest
intelligi quod habetur Apocal. 2 [v. 17]: « Vincenti dabo manna absconditum, quod nemo novit, nisi qui accipit », quia scilicet ille, qui accipit, per
quamdam experientiam dulcedinis novit, quam non experitur ille, qui non
accipit . Ista tarnen cognitio imperfecta est; unde Apostolus dicit 1. ad Cor.
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bewust, maar daarom ben ik nog niet gerechtvaardigd », pmdat,
zooals in Psalm 18, 13 gezegd wordt : « Wie keT}l zÜn mls“
drijven? Van verborgen )) enz.
Antwoord

op de bedenkingen.

— 1. Die dingen, die

naar hun wezen in de ziel zijn, worden door een ondervinde i) e
kennis gekend, in zoover de mensch door de daden de innei ij e
beginselen gewaarwordt, zooals wij den wil door te willen, en
het leven door de levensdaden gewaarworden.
2. Het valt onder het begrip van wetenschap, dat de mensch
zekerheid heeft omtrent die dingen, waarvan hij wetenschap hee t.
Evenzoo valt hel onder het begrip van het geloof, dat de mensc
zeker is omtrent die dingen, waaromtrent hij het geloof heeft. Ln
dit daarom, omdat de zekerheid onder de volmaaktheid van et
verstand valt, waarin de bovengenoemde gaven bestaan. Z,oo us
is eenieder, die de wetenschap of het geloof heeft, zeker, at
hij ze bezit. Dezelfde reden gaat echter niet op voor de genade
en de liefde en dergelijke, die het streefvermogen vervöma en3. De zonde heeft als beginsel en als voorwerp het verander
lijk goed, wat ons bekend is; het voorwerp of het doel der genade
4 [v. 4] : « Nihil mihi conscius sum, sed nan in hoe justificatus sum »,
quia, ut dicitur in Ps. 18 [v. 13] : « Delicta quis intelligit? ab occultis »
etc.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod illa quae sunt per essentiam sui in
anima, cognoscuntur experimentali cognitione, inquantum homo experitur
per actus principia intrinseca, sicut voluntatem percipimus volendo, et vitam
m operibus vitae.
Ad SECUNDUM dicendum, quod de ratione scientiae est, quod homo certitudinem habeat de his, quorum habet scientiam; et similiter de ratione f:dei
est, quod homo sit certus de his, quorum habet fidem; et hoe ideo, quia
certitudo pertinet ad perfectionem intellectus, in quo praedicta dona existunt.
Et ideo quicumque habet scientiam, vel fidem, certus est se habere. Non
est autem similis ratio de gratia et charitate, et aliis hujusmodi, qüae perficiunt vim appetitivam.
Ad TERTIUM dicendum, quod peccatum habet pro principio et pro objecto banum commutabile, quod nobis est notum; objectum autem vel finis
9
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echter is ons onbekend om de onmetelijkheid van zijn licht, vol
gens het woord uit den Eersten Brief aan Timotheus (6, 16) :
« Hij woont in een ontoegankelijk licht. »
4. De Apostel spreekt daar (t. a. pl., 9) over de gaven der
glorie, die wij reeds bezitten door de hoop en die wij allerzekerst
kennen door het geloof, ofschoon wij niet met zekerheid weten of
wij de genade hebben, waardoor wij ze kunnen verdienen. Ook
kan men zeggen, dat hij spreekt van de kennis door voorrecht,
door Openbaring geschonken; vandaar laat hij volgen (10) :
(( Ons echter heeft God geopenbaard door den H. Geest. »
5. Dit woord ,tot Abraham gesproken, kan tot de ondervindelijke kennis worden teruggebracht, welke door de aanwending
van werken is, want in dat werk, wat Abraham deed, kon hii
ondervindelijk weten, dat hij de vreeze Gods had; ook kan het
tot de Openbaring teruggebracht worden.
gratiae est nobis ignotum propter sui luminis immensitatem, secundum illud
1. ad Tim. uit. [v. 16] : « Lucem habitat inacessibilem. »
Ad QUARTUM dicendum, quod Apostolus ibi [v. 9] loquitur de donis
glonae, quae sunt nobis data in spe; quae certissime cognoscimus per fidem,
licet non cognoscamus per certitudinem nos habere gratiam, per quam nos
possimus ea promereri. Vel potest dici, quod loquitur de notitia privilegiata,
quae est per revelationem; unde subdit [v. 10] : « Nobis autem revelavit
Deus per Spiritum Sanctum. »
Ad QUINTUM dicendum, quod illud verbum Abrahae dictum potest referri ad notitiam experimentalem, quae est per exhibitionem operis : in opere
enim illo, quod fecerat Abraham, cognoscere potuit experimentaliter se Dei
timorem habere; vel potest hoe etiam ad revelationem referri.
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HONDERD EN DERTIENDE KWESTIE.
OVER DE GEVOLGEN DER GENADE.
(Tien Artikelen.)
Vervolgens moet er gehandeld worden over de gevolgen der
genade- En ten eerste, over de rechtvaardigmaking van den zon
daar, wat een gevolg is van de werkende genade; ten tweede,
over de verdienste, wat een gevolg is van de medewerkende ge
nade.
Met betrekking tot het eerste stellen we tien vragen :
1. Wat is de rechtvaardigmaking van den zondaar?
2. Wordt daartoe de instorting der genade vereischt?
3. Wordt daartoe een daad van den vrijen wil vereischt?
4. Wordt tot de rechtvaardigmaking van een zondaar een ge
loofsdaad vereischt?
5. Wordt daartoe eene daad van den vrijen wil vereischt
tegen de zonde?
6. Moet de vergiffenis der zonde bij het bovengenoemde wor
den bij geteld?

QU/ESTIO CXIII.
DE EFFECTIBUS GRATIAE.
Deinde considerandum est de effectibus gratiae. Et primo de justificatione impii, quae est effectus gratiae operantis; secundo de merito, quod
est effectus gratiae cooperantis.
Circa pr^mum quaerunturr decem.
1. Quid sit justificatio impii. — 2. Utrum ad eam requiratur gratiae
infusio. — 3. Utrum ad eam requiratur aüquis motus liberi arbitrii. —
4. Utrum ad jusbificationem impii requiratur motus fidei. — 5. Utrum ad
eam requiratur motus liberi arbitrii contra peccatum.— 6. Utrum praemis-
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7. Is er in de rechtvaardigmaking van den zondaar een tijds
orde, of is zij plotseling?
8. Over de natuurlijke orde van die dingen, die tot de rechtvaardigmaking bijdragen.
9. Is de rechtvaardigmaking van den zondaar het grootste
werk van God?
10. Is de rechtvaardigmaking van den zondaar een wonder
werk?
T ARTIKEL.
Is de rechtvaardigmaking van den zondaar
hetzelfde als de vergiffenis der zonden?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de rechtvaardigmaking
van den zondaar niet hetzelfde is als de vergiffenis der zonden.
— 1. De zonde is immers niet alleen tegengesteld aan de recht
vaardigheid maar aan alle deugden, zooals uit het vroeger ge
zegde blijkt (71® Kw, 1® Art.). Welnu de rechtvaardigmaking
is een beweging naar de rechtvaardigheid. Dus is niet iedere ver
giffenis der zonde hetzelfde als de rechtvaardigmaking, daar
iedere beweging gaat van het tegendeel naar het tegendeel.

sis sit connumeranda remissio peccatorum. — 7. Utrum in juslificatione impii sit orido temporis, aut sit subito. — 8. De naturali ordine eorum, quae
ad justificationem concurrunt. .— 9. Utrum justificatie impii sit maximum
opus Dei. — 10. Utrum justificatio impii sit miraculosa.
ARTICULUS I.
Utrum justificatio impii sit remissio peccatorum.
[Infr. art. 6. ad 1. et 4. Dist. 1 7. q. 1. art. 1. et Veri.’q, 28. art. 1.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod justificatio impii non sit
remissio peccatorum: peccatum enim non solum justitiae opponitur, sed omni
bus virtutibus, ut ex supradictis patet [q. 71. art. 1.]. Sed justificatio si-
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2. Ieder ding moet benoemd worden naar datgene wat er het
voornaamste in is, zooals gezegd wordt in het Tweede
oe
Over de Ziel (4C H.; vgl. Ethica, 9° B., 8C H.). Welnu de ver
giffenis der zonden geschiedt hoofdzakelijk door het geloo , vo
gens het woord uit de Handelingen (15, 9) : « Hun hart rei
nigend door hel geloof », en door de liefde, volgens het woor
uit het Boek der Spreuken (10, 12) : (( Al de misdrijven bedekt
de liefde. » Dus moet de vergiffenis der zonde eeider
worden naar het geloof of de liefde dan naar de rechtvaar ïg ei
3. De vergiffenis der zonden is hetzelfde als de roeping, want
hij, die verwijderd is, wordt geroepen, en iemand is van o ver
wijderd door de zonde. Welnu de roeping gaat aan de ree tvaai
digmaking vooraf, volgens het woord uit den Brief aan e o
meinen (8, 30) : « Die hij geroepen heeft, heeft hij ook recht
vaardig gemaakt■ >> Dus is de rechtvaardigmaking niet ge ij aan
dé vergiffenis der zonde.
Maar daartegenover staat dat de Glossa op het woord uit den
Brief aan de Romeinen (8, 30) <( Wié hij geroepen hee t. «
hij ook gerechtvaardigd » aanteekent : « door de vergiffenis
der zonden ». Dus is de vergiffenis der zonden gelijk aan de
rechtvaardigmakmg.* 2 3
gnificat motum quemdam ad justiliam. Non ergo omnis peccati remissio
est justificatio, cum omnis motus sit de contrar o in contrarium.
2. Pr/eterea, unumquodque debet nominari ab eo, quod est potissimum
in ipso, ut dicitur in 2. de Anima [cap. 4; cf. 9 Ethic., cap. 8.]. Sed
remissio peccatorum praecipue fit per fidem, secundum illud Act. 15
[v. 9.] : « Fide purificans corda eorum », et per charitatem, secundum illud
Ptov. 10 [v. 12] : « Universa delicta opeit charitas ». Magis ergo rentssio peccatorum debuit denominari a fide, vel a charitatë, quam a justitia.
3. Pr^ETEREA, remissio peccatorum idem esse videtur. quod vocatio :
vocatiir enim qui distat, distat autem aliquis a Deo per peccatum. Sed vocatio justificalionem praecedit, secundum illud Rom. 8 [v. 30] : « Quos
vocavit, hos et justificavil ». Ergo justificatio non est remissio peccatorum.
Sed CONTRA est, quod Rom. 8 super illud [v. 30] : « Quos vocavit.
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LEERSTELLING. — De rechtvaardigmaking, passief genomen,
brengt een zekere beweging tot de rechtvaardigheid met zich mee,
zooals ook de verwarming een beweging tot de warmte. Daar
echter de rechtvaardigheid uiteraard een zekere rechtgeordendheid
met zich meebrengt, kan zij tweevoudig genomen worden. Ten
eerste, voor zoover zij de rechte orde in de daad zelf van den
mensch met zich meebrengt, en zóó wordt de rechtvaardigheid
een deugd genoemd, hetzij zij de bizondere rechtvaardigheid is,
die de daad van den mensch ordent volgens de rechtgeordend
heid in verhouding tot een anderen individueelen mensch, hetzij
zij de wettelijke rechtvaardigheid is, die de daden van den mensch
ordent volgens de rechtgeordendheid in verhouding tot het alge
meen welzijn van de menigte, zooals blijkt uit het 5'' Boek der
Ethica (le H.). Ten tweede wordt de rechtvaardigheid genoemd
voor zoover zij een rechtgeordendheid in de innerlijke gesteltenis
van den mensch met zich medebrengt, in zoover het hoogste van
den mensch aan God onderworpen is, en de lagere krachten der
ziel onderworpen zijn aan de hoogste, nl. het verstand. Ook
deze gesteltenis noemt de Wijsgeer in het 5C Boek van zijn
Ethica (2° H.) rechtvaardigheid in figuurlijken zinhos et justificavit, » dicit Glos. (interl.) : « remissiane peccatorum. » Ergo
remissio peccatorum est justificatio.
RESPONDEO dicendum, quod justificatio passive accepta importat motum
ad justitiam, s:cut et calefactio motum ad calorem. Cum autem justitia de
sui ratione importet quamdam rectitudinem ordlnis, dupliciter acc.pi potest.
Uno modo secundum quod importat o~dinem rectum in ipso actu hominis;
et secundum hoe justitia ponitur virtus quaedam, sive sit part cularis justi
tia, quae ordinat actum hominis secundum rectitudinem in comparalione ad
alium singularem hominem, sive sit justitia legalis, quae ordinat secundum
rectitudinem actus hominis in comparatione ad bonum commune multitud;nis, ut patel in 5. Eth [cap. 1.]. Alio modo d citur justitia, prout im
portat rectitudinem quamdam ordinis in ipsa interiori disposibone hominis,
prout scil.cet supremum hom nis subd tur Deo, et inferiores vires animae
subduntur supremae, scilicet rationi; et hanc etiam dispositionem vocat
Philosophus in 5. Ethic. [cap. 1 1 ] justitiam metaphorice dictam.
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Die rechtvaardigheid echter kan op twee manieren in en
mensch ontstaan. Ten eerste door eenvoudige voortbrenging, ie
van het gemis tot den vorm gaat, en op die manier kan de ree t
vaardigmaking ook aan hem toekomen, die niet in zonde was,
toen hij die rechtvaardigheid van God ontving, zooals men zegt,
dat Adam de oorspronkelijke rechtvaardigheid ontvangen iee
Ten tweede kan die rechtvaardigmaking in den mensch ontstaan
door een beweging, die van tegendeel tot tegendeel gaat. Zoo
brengt de rechtvaardigheid een overgang met zich mede van en
toestand van onrechtvaardigheid naar den toestand van oven
genoemde rechtvaardigheid. Op die manier spreken we ier vairechtvaardigmaking van den zondaar, volgens het woord van en
Apostel in zijn Brief aan de Romeinen (4,-5) : « Aan leman
die niet toerist, doch gelooft in Hem, die den zondaar ree tvaar
dig maalil » enz. Omdat nu de beweging eerder benoem wor t
naar den term waarheen dan naar den term, u)aar van aan, aar
om ontvangt zult een verandering, waardoor ieman
vergiffenis der zonde van den toestand van onrechtvaar ïg ei
overgaat, haar naam van den term waarheen, en wor t zij iec
vaardigmaking van den zondaar genoemd.

Haec aulem justilia in homine potest fieri dupliciter. Uno quidem modo
per motum sunplicis generationis, qui est ex prjvatione ad formam; et hoe
modo justificatio posset competere etiam ei, qui non esset in peccato, dum
hujusmodi justitiam a Dqo acciperet, sicut Adam d:citur accep:sse origmalem justitiam. Alio modo potest fieri hujusmodi justrtia in homine secundum
rationem motus, qui est de contrario ni contrarium; et secundum hoe justi
ficatio importat transmutationem quamdam de statu injustitiae ad statum
justitia; praedictae, et hoe modo loquimur hic de justificatione impii, secun
dum iüud Apoet. ad Rom. 4 [v. 5]: « Ei, qui non operatur, credenti
autem in eum, qui justificat impium » etc. Et quia motus denominatur magis a termino ad quem, quam a termino a quo, ideo hujusmodi transmutatio,
qua aliquis transmutatur a statu injustitiae per remissionem peccati, sortitur
nomen a termino ad quem, et vocatur jusificatio impii.
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Antwoord op DE BEDENKINGEN. — 1. Voor zoover iedere
zonde een zekere wanordening van den geest, die niet aan God
onderworpen is, met zich mede brengt, kan zij een onrechtvaardig
heid genoemd worden, tegengesteld aan de te voren genoemde
rechtvaardigheid, volgens het woord van Johannes in zijn Eersten
Brief (3, 4) : (( Alwie zonde doet, doet een ongerechtigheid, en
de zonde is ongerechtigheid. » Hiermede overeenkomstig wordt
de verwijdering van iedere zonde rechtvaardiging genoemd.
2. Het geloof en de liefde zeggen een bizondere verhouding
van den menschelijken geest tot God naar het versland of naar
het gevoel. Maar de rechtvaardigheid brengt in het algemeen
heel de rechtgeordendheid met zich mede, en daarom wordt zulk
een verandering meer naar de rechtvaardigheid benoemd dan nr.
de liefde of het geloof.
3. De roeping wordt teruggebracht tot de hulp van God, die
den geest innerlijk beweegt en opwekt om de zonde te vluchten;
die beweging van God is echter niet de vergiffenis der zonde,
maar de oorzaak er van.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod omne peccatum, sccundum quod importat quamdam inordinationem mentis non subditae Deo, injustitia potest
dici praedictae justitiae contraria, Sccundum illud 1. Joan. [v. 4] : « Omnis; qui facit peccatum, et iniquitatem facit, et peccatum est imquitas )).
Et secundum hoe remotio cujuslibet peccati dicitur justif.catio.
Ad SECUNDUM dicendum, quod fides et charitas deunt ord.nem specialem mentis humanae ad Deum secundum intellectum vel affectum. Sed
justitia importat generaliter totam rectitüdinem ordinis; et ideo magis denonrinatur hüjusrriodi transmutatio a justitia, quam a charitate vel fide.
Ad TERTIUM dicendum quod vocatio refertur ad auxilium Dei inter:us
moventis, et excitantis men tem ad deserendum peccatum, quae quidem motio
Dei non est ipsa renvssio peccati, sed causa ejus.

Kw. 113, A. 2.

127

11° ARTIKEL.
Wordt voor de vergeving der zondeschuld,
— waarin de rechtvaardiging van den zondaar bestaat
de instorting der genade vereischt?

Bedenkingen. — Men beweert, dat voor de vergiffenis der
zonde — waarin de rechtvaardigmaking van den zondaar e
staat, — niet de instorting der genade vereischt wordt. —
1. Iemand immers kan van het ééne tegendeel verwijdeid woi en,
zonder dat hij tot het andere wordt geleid, indien er een mi en
is tusschen de tegendeelen. Welnu de toestand van zon e en e
toestand van glorie zijn tegendeelen tusschen welke een mi en
is : die middentoestand is de onschuld, waarin de mensc noc
genade heeft, ncch schuld. Dus kan de zonde van ieman weg
genomen worden, zonder dat hij tot de genade geleid woi t.
2. De vergiffenis der zonde bestaat in de godde ij e toere
kening, volgens het woord uit Psalm 31, 2 : (( Zalig e man,
rvien de Heer de zonde niet toerekent. )) Welnu de instorting

ARTICULUS II.
Utrum ad remissionem culpae, qucte est justificatio impii,
requiriiur gratiae infusio.
[4. Dist. 1 7. q. 1. art. 3. et Ven. q. 18. art. 8].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod ad remirsionem culpae,
quae est justificatio impii, non requiratur gratiae infusio : potest enim aliquis
rémoveri ab uno contrano srae hoe quod perducatur ad alterum, si contraria
sint mediata. Sed status culpae et status gratiae simt contraria mediata : est
cJiiin medius status mnocenti'ae in quo homo necgratiam habet, nee culpam.
Ergo potest alicui remitti culpa sine hoe quod perducatur ad gratiam.
2. Pr^eterea, remissio culpae consistit in reputatione diyina, secundum
illud Psal. 31 [v. 2] : « Beatus vir, cüi non imputavit Dominus peccatum )>. Sed infusio gratiae ponit eti:am abquid in nobis, ut supra habitum est
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der genade werkt ook iets uit in ons, zooals hierboven gezegd is
(90e Kw., lc Art.). Dus wordt de instorting der genade niet
vereischt voor de vergiffenis der zonde.
3. Niemand is tegelijk slaaf van twee tegendeelen. Welnu som
mige zonden zijn tegendeelen, zooals de verkwisting en de on
vrij gevigheid. Wie dus slaaf is van de zonde van verkwisting,
is niet tegelijk slaaf van de zonde van onvrijgevigheid. Het kan
echter gebeuren, dat hij er vroeger slaaf van geweest is. Door
dus te zondigen door de ondeugd van verkwisting, wordt hij
bevrijd van de zonde van onvrijgevigheid, en in dien zin wordt
een zonde vergeven zonder de genade.
Maar daartegenover staat het gezegde in den Brief aan de
Romeinen (3, 24) « Om niet gerechtvaardigd door Zijn gena
de. »

Leerstelling. — Door te zondigen beleedigt de mensch God,
zooals uit het bovengezegde blijkt (71e Kw., 6e Art.). Een beleediging echter wordt niet vergeven, tenzij doordat de beleedigde wordt verzoend met den beleediger. Hiermede overeen
komstig zegt men, dat de zonde ons vergeven wordt, doordat* 3
[q. I 10.art. 1.]. Ergo infusio gratiae non requintur ad remissionem culpae.
3. Prj*ETEREA, nullus subjicitur s mul duobus contrariis. Sed quaedam
peccata sunt contraria, sicut prjodigalitas et illïberalitas. Ergo qui subjicitur
peccato prodigalitatis non simu! subjicitur peccato illiberalitatis. Potest ta
rnen contingere, quod prius ei subjiciebatur. Ergo peccando vitio prodigali
tatis Iiberatur a peccato illiberalitatis, et sic remittitur aliquod peccatum sine
gratia.
Sed CONTRA est, quod dicitur Rom. 3 [v. 24] : « Justificati gratis per
gratiam ipsius ».
RESPONDEO dicendum, quod homo peccando Deum offendit sicut ex
supra dictis patet [q. 71. art. 6.] ; offensa autem non remittitur alücui, nisi
per hoe quod animus offensi pacatur- pfferidenti, et ideo secundum hoe pec
catum nobis remitti dioitur, quod Deus nobis pacatur; quae quidem pax
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God zich met ons verzoent, en die verzoening bestaat in de ie
de, waardoor God ons bemint. De liefde Gods nu, voor zoovei
het de daad van God betreft, is eeuwig en onveranderlijk, rnaa^
met betrekking tot het gevolg, dat zij in ons uitwerkt, woiat zij
soms onderbroken, voor zoover wij er nl. soms van afwijken en
het soms weer herstellen. Het gevolg echter van de goddelij e
liefde in ons, dat door de zonde wordt weggenomen, is de gena e.
waardoor de mensch het eeuwige leven, waarvan de doodzon e
uitsluit, waardig wordt. En zoo kan de vergiffenis der zon e
niet gedacht worden zonder de instorting der genade.

Antwoord op de bedenkingen. — 1- Hiertoe, dat aan
den beleedigev zijn beleedigingen vergeven worden, wordt meer
vereischt, dan hiertoe dat iemand, die geen beleediging heeft aan
gedaan, niet gehaat wordt. Onder de menschen kan het immers
gebeuren, dal de eene mensch een ander noch bemint, noc aat,
maar dat hij hem, die hem beleedigt, vergeeft, kan niet ge euren
zonder bizondere welwillendheid. De welwillendheid van
o
nu tot den mensch wordt hersteld door de gave dei gena e.
schoon dus de mensch, voordat hij zondigde, zonder gena e en
zonder zonde zou kunnen zijn, kan hij toch na de zon e niet
zonder zonde zijn zonder de genade.
consistit in dilectione qua Deus diligit nos; dilectio autem Dei, quantum est
ex parte actus divini, est aeterna el immutabilis, sed quantum ad effectum,
quem nob s imprimit, quandoque interrumpïtur, prout scilicet ab ipso quandoque deficimus et quandoque iterum recuperamus. Effectus autem divinae
dilectionis in nobis qui per peccatum tollitur, est gratia, qua homo fit dignus
vita aeterna a qua peccatum mor,tale excludit; et ideo non posset intelligi
remissio culpae, si non adesset infusio gratiae.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod plus requiritur ad hoe quod offendenti
remittatur offensa, quam ad hoe quod simpüciter aliquis non offendens non
habeatur odio : potest enim apud homines contingere, quod unus homo aliquem alium nee diligat, nee odiat; sed, si eum offèndat, quod ei dimittat
offensam, hoe non potest continger,e absque speciali benevolëntia. Benevolentia autem Dei ad hominem reparari dicitur per donum gratiae, et ideo.

130

Kw. 113, A. 2.

2. Evenals de liefde Gods niet alleen bestaat in een daad

van den goddelijken wil, maar ook een gevolg van de genade
met zich mede brengt, zooals hierboven gezegd is (110° Kw.,
1e Art.), zoo ook brengt het feit, dat God de zonde aan den
mensch niet toerekent, een gevolg van de genade met zich mede
in hem, waaraan de zonde niet wordt toegerekend; want dat
iemand de zonde door God niet wordt toegerekend, komt van de
goddelijke liefde voort.
3. Gelijk Augustinus zegt in zijn Boek Over het Huwelijk en de
Begeerlijkheid (1e B., 26° H.), indien van de zonde afstand doen
hetzelfde was als geen zonde hebben, dan zou het voldoende zijn,
dat de Schrift vermaande : (( Zoon, gij hebt gezondigd, doet het
niet Weer.)) Dit echter is niet voldoende, maar er wordt bij gevoegd
(( en bid voor uw vroegere zonden, opdat zij u vergeven Worden. ))
Want de zondedaad gaat voorbij, terwijl de zondeschuld blijft,
zooals hierboven gezegd is (87° Kw., 6e Art.). Indien dus iemand
van een zonde van de ééne ondeugd overgaat tot een zonde van
een tegenovergestelde ondeugd, dan houdt hij op de daad van
de vroegere zonde te hebben, maar niet schuld te hebben; van
daar heeft hij tegelijk de schuld van beide zonden : de zonden
licet homo, antequam peccet, potuerit esse sine gratia el sine culpa, tarnen
post peccatum non potest esse sine culpa, nisi gratiam habeat.
Ad SECUNDUM dicendum, quod sicut dilectio Dei non solum consistit in
actu voluntatis divinae, sed etiam importat quemdam gratiae effectum, ut
supra dictum est [q. 1 10. art. 1.], ita etiam et hoe quod est Deum non imputare peccatum homini, importat quemdam effectum in ipso, cui peccatum
non ïmputatur : quod enim alicui non imputetur peccatum a Deo. ex divina
dilectione procedit.
Ad TERTIUM dicendum, quod, s cut Augustinus dicit in Kb. I. de Nuptiis et Con„. [cap. 26.], si a peccato desistere hoe esset non habere pec
catum, sufficeret ut hoe moneret Scriptura : « Fili, peccasti, non adjicias
iterum. » Hoe autem non sufficit, sed add tur : « et de pristinis deprecare,
ut tibi r,emittantur. » Transit enim peccatum actu, el remanet reatu, ut
supra dictum est [q. 87. art. 6]. Et ideo, cum aliquis a peccato unius vitii
transit in peccatum contrarii vitii, desinit qudem habere actum praeteriti
peccati, sed non desinit habere reatum; unde simul habet reatum utriusque
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immers zijn elkaar niet tegengesteld met betrekking tot den af
keer van God, waarvandaan de zonde hare schuldigheid hèe t.

IIIC ARTIKEL.
Wordt voor de rechtvaardigma^ing van den zondaar
een daad van den vrijen ïvil vereischt?
Bedenkingen. - Men beweert, dat voor de rechtvaardig'
making van den zondaar geen daad van den vrijen wil vereischt
wordt. — 1. Wij zien immers, dat kinderen en soms ook volwas
senen door het sakrament des Doopsels rechtvaardig gemaakt
worden, zonder een daad van den vrijen wil. Augustinus immers
zegt in zijn Belijdenissen (4° B., 4e H.), dat een vriend van hem
aan de koorts leed, en lang zonder gevoel met doodzweet lag;
men wanhoopte aan zijn genezing, hij werd gedoopt en gereinigd,
wat door de heiligmakende genade gebeurt. Welnu God heeft zijn
macht niet uitsluitend aan de Sacramenten verbonden. Dus kan

peccati; non en m peccata sunt sibi contraria ex parte averisioms a Deo, ex
qua parïe peccatum reatum habet.
ARTICULUS III.
Utrum ad justificationem impii requiratur motus liberi arbitrii.
[Infra. art 4. 5. et 6. et part. 3. q. 86, art. 6. ad 1. et 2. Dist. 27. q, 1,
art. 2. ad 7. et Veri. q. 28. art. 3. et 4, corp. et Joan. 4. lect. 2.
et Eph. 3 lect. 3. fin.].

Ad TERTIUM sic procedftur. Videtur, quod ad justificationem «impri non
requiratur motus liberi arbitrii : videmus enim, quod per sacramentum Baptïsmi pustificantur pueri absque motu liberi arb.trii et etiam interdum adulti:
dicit enim Augustinus in 4. Confes. [cap. 4.], quod, cum quidam suus amicus laboraret febribus, jacuit diu sine sensu ;n. sudore lethali, et cum .desperaretur, baptizatus est nesciens, et renatus est, quod fit per griafciam justificantem. Sed Deus potentiam suam non alligavit Sacramentis. Ergo etiam
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hij den mensch ook zonder de Sacramenten rechtvaardigmaken,
zonder eenige daad van den vrijen wil.
2. In den slaap heeft de mensch het gebruik van zijn verstand
niet, zonder wat er geen daad van den vrijen wil kan zijn. Welnu
Salomon heeft van God in den slaap de gave van wijsheid ont
vangen, zooals in het derde Boek Koningen (3, 3, w.) en het
tweede Boek Paralipomenon (1, 7, vv.) staat. Dus wordt om
dezelfde reden ook de gave der heiligmakende genade soms door
God aan den mensch gegeven, zonder een daad van den vrijen
wil.
3. Door dezelfde oorzaak wordt de genade voortgebracht en
instandgehouden. Augustinus immers zegt in zijn Letterlijke Ver
klaring van de Genesis (8'‘ B., 12° H.), dat de mensch zich zóó tot
God moet bekeeren, dat hij door Hem altijd rechtvaardig gemaakt
Wordt. Welnu de genade wordt in den mensch instandgehouden
zonder een daad van den vrijen wil. Dus kan zij ook worden
ingestort zonder een daad van den vrijen wil.
Maar daartegenover staat, dat in het Evangelie van Johannes
(6, 45) gezegd wordt : « Wie naar den Vader luistert en on
derricht Wordt, komt tot Mij. » Welnu onderricht worden is* 2 3
potest juotificare hominem sine Sacramentis absque omni motu liberi arbitrii.
2. Pr/ETEREA, in dormiendo homo non habet usum rationis, sine quo
non potest esse motus liber. ar(bitrii. Sed Salomon in dormiendo consecutus
est a Deo donum sapientiae, ut habetur 3. Reg. 3 [v. 3 sqq.] et 2. Paral.
1 [v. 7 sqq.]. Ergo etiam pari ratione donum gratiae justifieantis quandoque datur homini a Deo absque motu liberi arbitrii.
3. Pr/ETEREA, per eamdem causam grata producitur in esse, et consei)vatur : dicit enim Augustinus 8. super Gen. ad lit. [cap. 12], quod « ita
se debet homo ad Deum convertere, ut ab illo semper fiat justus. » Sed
absque motu liberi arbitrii gratia in homine conservatur. Ergo absque motu
liberi arbitrii potest a principio infundi.
Sed CONTRA est, quod dicitur Joan. 6 [v. 45] : « Omnis, qui audit
a Patre, et didicit, venit ad me. » Sed discere non est sine motu liberi ar~
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niet zonder een daad van den vrijen wil, want de leerling
aan den leeraar toe. Dus komt niemand tot God door e ree
vaardigmakende genade zonder een daad van den vrijen wi .
Leerstelling. — De rechtvaardigmaking van den ^°.^^ar

gebeurt door God, die den mensch tot de rechtvaardig ei
e
weegt, want hij is het, die den zondaar rechtvaardig maa t, zoo
als in den Brief aan de Romeinen (4, 5) gezegd wor t. °
nu beweegt alles volgens de geschiktheid van ieder ding»
s
wij in de natuurdingen zien, dat de zware dingen an eis oor
Hem bewogen worden en anders de lichte, om de veisc i en e
natuur van beide. Vandaar beweegt hij ook den mensc tot e
rechtvaardigheid volgens de geschiktheid van de mensc e *3 e
natuur. Krachtens zijn eigen natuur nu heeft de mensc een vrij
en wil, en daarom gebeurt de beweging door God tot e ree
vaardigmaking in hem, die het gebruik van zijnen vrijen wi
heeft, niet zonder een daad van den vrijen wil. Zoo ec tei woi
de gave der genade mgestort, dat God tegelijk aarmee
den vrijen wil beweegt om de gave der genade aan te nemen
in diegenen, die voor zulk een daad geschikt zijn.

b/trii : addiscens emm consentil docenti. Ergo nullus venit ad Deum per
gratiam justificantem absque motu liberi arbitrii.

Respondeo dicendum, quod justificatio impii f.t Deo movente hominem
ad justitiam : ipse enim est, qui justificat '.mpium, ut dicitur Roman. 4 [v.
5 ]. Deus autem movet omnia secundum modum uniuseujusque, sicut in naturalibus videmus, quod aliter moventur ab ipso gravia, et aliter levia, propter d'.versam naturam utriusque; imde et hominem ad justitiam movet secun
dum conditionem natur,ae humanae. Homo autem secundum propriam
naturam habet, quod sit liberi arbitrii; et ideo in eo, qui habet ucum liberi
arbitrii, non fit motio a Deo ad justitiam absque motu liberi arbitrii. Sed
ita infundit donum gratiae justificantis, .quod etiam simul cum hoe movet
liberum arbitrium ad donum gratiae acceptandum in h:s, qui sunt hujus
motionis capaces.
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Antwoord op de bedenkingen. — I. Kinderen zijn niet
in staat om een daad van den vrijen wil te stellen. Daarom wor
den zij door God tot de rechtvaardigheid bewogen alleen door
hun ziel te informeeren. Dit echter gebeurt niet zonder het Sakra
ment, omdat evenals de erfzonde, waarvan zij rechtvaardig ge
maakt worden, niet door hun eigen wil tot hen gekomen is, maar
door hun vleeschelijke geboorte, zoo ook de genade in hen door
de geestelijke hergeboorte door Christus zou worden afgeleid.
Dezelfde reden gaat op voor zinneloozen en dolzimvVn, die
nooit het gebruik van hun vrijen wil gehad hebben. Maar indien
iemand ooit het gebruik van zijn vrijen wil gehad heeft en
het naderhand mist, ofwel door ziekte, ofwel door den slaap,
dan verkrijgt hij de heiligmakende genade niet door het uiterlijk toedienen van hel Doopsel of door eenig ander Sakrament,
tenzij hij te voren het sakrament gewild heeft, wat niet kan zonder
een daad van den vrijen wil. En op die manier was hij van wien
Augustinus spreekt, gereinigd, omdat hij én te voren én daarna
er in heeft toegestemd, dat hij gedoopt werd.
2. Ook Salomon 'heeft in den slaap de wijsheid niet verdiend
noch ontvangen, maar in den slaap werd hem verklaard, dat zij
hem door God om zijn voorafgaand verlangen zou mgestorl wor-

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod pueri non sunt capaces moLus liberi
arbitrii; et ideo moventur a Deo ad justitiam per solam ïnformationem animae ipsorum. Hoe autem non fit sine Sacramenio, quia sicut peccatum originale, a quo justificantur, non propria voluntate ad eos pervenit, sed per
camalem originem, ita etiam per spiritualem regenerationem a Christo in
eos gratia denvatur. Et eadem ratio est de furiosis et amentibus, qui numquam usum liberi arbitrii habuerunt. Sed si quis aliquando habuit usum
liberi arbitrii, et postmodum eo careat, vel per; infirmitatem, vel per soranum, non consequitur gratiam justificantem per Baptismum exterius adhibitum, aut per aliquod aliud Sacramentum, nisi prius habuerit Sacramentum m proposito, quod sine usu liberi arjbitrii non contingit. Et hoe modo
ille, de quo loquitur Augustinus, renatus fuit, quia et prius et postea Baptis
mum acceptavit.
Ad SECUNDUM dicendum, quod etiam Salomon dormiendo non meruit
sapientiam, nee accepit; sed :'n somno declaratitm est ei, quod propter prae-
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U/1" A 'J11 ^ai wor<^t er aangaande zijn persoon in het Boek der
ef ( , ) gezegd : « Ik heb verlangd, en mij is de wijsej gegeven. » Ook kan men zeggen, dat die slaap niet de
a uur ij e slaap was, maar de slaap der profetie, volgens hetgeen gezegd woidt in het Boek Numeri (12, 6) : « Indien iemand
011 V. u Profect des Heeren zal zijn, dan zal ik hem in een
ezic l vei schijnen of in den droom tot hem spreken », in welk:
geva iemand het gebruik van den vrijen wil heeft. Doch men
inoet ei op letten, dat dezelfde reden niet opgaat voor de gave
er vsjjsieid en de gave der heiligmakende genade, want de gave
ei ei ïgmakende genade ordent den mensch hoofdzakelijk tot
e goe e, dal het voorwerp is van den wil, en daarom wordt de
niensc er toe bewogen door een daad van den wil, welke een
eweging van den vrijen wil is, maar de wijsheid vervolmaakt
et vei stand, dal vóór den wil komt. Vandaar kan het verstand
ooi e gave der wijsheid verlicht worden, zonder een daad
\an en vnien W1h zooals wij ook zien, dat sommige dingen in
en s aap aan de menschen geopenbaard worden, zooals gezegd
W?* *
1°^
15, vv.) : « Wanneer de slaap over de menSC en komt en zij in bed slapen, dan opent Hij de ooren der
mannen en terwijl Hij ze onderricht, leert Hij ze door leering. »
cedens desiderium e. a Deo sapientia infunderetur; unde ex ejus persona
dicilur Sap. 7 [v. 7] : <( Oplavi, et datus est mihi sensus. » Vel potest
dici, quod ille somnus non fuit naluralis, sed somnus prophetiae, secundum
quod dicilur Num, 12. [v. 6] : « Si quis fuerit inter vos Propheta Dotnmi, in visione apparebo ei, vel per sommum loquar ad illum », in quo
casu aliquis usum liberi arbitrii habet. Et tarnen sciendum est, quod non
est eadem ratio de dono sap.entiae, et de dono gratiae justificants : nam
donum gratiae justificantis praecipue ordmat hominem ad bonum, quod
est objectum voluntalis, et ideo ad ipsum movetur homo }Der motum voluntatis, qui est motus liberi arbitrii; sed sapientia perficit intellectum, qui praecedit voluntatem; unde absque completo motu liberi arbitrii potest intelJectus dono sapientiae illuminari, sicut etiam videmus, quod in dormiendo
«liqua hom nibus r,evelantur, sicut dicitur Job 33 [v. 15 et sq.] : « Quandö
irruit sopor super homines et dormiunt in lectulo, tune aperit aures virorum
et erudicns eos inrtruit disciplina. »
io

3. Bij de instorting der heiligmakende genade heeft een zekere
verandering der menschelijke ziel plaats. Daarom wordt een eigen
daad der menschelijke ziel vereischt, opdat de ziel zou bewogen
worden overeenkomstig, haar geschiktheid. Maar de instandhou
ding der genade gebeurt zonder verandering. Vandaar wordt er
geen daad vereischt van den kant van de ziel, maar alleen een
voorzetting van den goddelijken invloed.
IV° ARTIKEL.
Wordt er voor de rechtvaardigmal^ing van den zondaar
een geloofsdaad vereischt?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er voor de rechtvaardigmaking van den zondaar geen geloofsdaad vereischt wordt. —
1. Zooals immers de mensch door het geloof gerechtvaardigd wordt,
zoo ook door sommige andere deugden, nl. door de vrees, waar
over in Ecclesiasiicus (1, 27, w.) gezegd wordt : « De vreeze

Ad TERTIUM dicendum, quod in infusione gratiae justificantis est quaedam transmutatie» animae humanae; et ideo requiritun motus proprtus anima©
humanae, ut anima moveatur secundum modum suum. Sed conservatio gratiae
est absque transmutatione; unde non requiritur aliquis motus ex parte
animae, sed sola continuatie» influxus divini.
ARTICULUS IV.
Utrum ad justificalionem impii requiritur motus fidei.
[Part. 3. q. 86. art. 6. ad 1. et 2. Dist. 26. art. 4. ad 4,
et Veri. q. 28. art. 4.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod ad justificationem impii non:
requiratur motus fidei : sicut enim per fidem justificatur homo, ita etiam et
per quaedam alia, scilicet per timorem, de quo dicitur Eccl. 1. [v. 27 sq.] :■
« Timor Domini expéllit peccatum, nam qui sine timore est, non potsrit.*
justificari. » 'Et iterum per charitatem, secundum illud Luc. 7. [v. 47] t.

Kw. 113, A. 4.

137

des Heeren drijft de zonde uit, want wie zonder vrees is kan nte
rechtvaardig gemaakt worden. » En evenzoo door de ie e,
volgens het woord uit Lucas (7, 47) : (( Vele zonden zijn aar
vergeven, omdat zij veel bemind heeft. » En evenzoo door e
nederigheid, .volgens het woord uit den Brief van Jacobus (4, )
« God weerstaat aan de hoogmoedigen, maar aan de ne engen
geeft hij de genade. » En evenzoo door de barmhartigheid, vo
gens het woord uit het Boek der Spreuken (15, 27) . « oor
barmhartigheid en geloof worden de zonden weggedreven. » us
wordt er niet eerder een geloofsdaad vereischt voor e ree
vaardigmaking van den zondaar dan een daad van de oven
genoemde deugden.
,
2. Een geloofsdaad wordt niet vereischt vooi de ree *vaar
digmaking, tenzij voor zoover de mensch God kent °or e
geloof. Welnu ook op andere manieren kan de mensch <jod
kennen, nl. door natuurlijke kennis en door de gave van wijs
heid. Dus wordt er geen geloofsdaad vereischt vooi e ree
Vaardigmaking van den zondaar.
..
,
3. Er zijn verschillende artikelen des geloofs. Indien er dus
een geloofsdaad vereischt wordt voor de rechtvaar ïgma ing van
den zondaar, dan moet de mensch, wanneer hij vooi et eeis
rechtvaardig gemaakt wordt, aan al de geloofsarti e en en en
Welnu dit is niet aan te nemen, omdat dit een lang tijdsverloop* 2 3
(( Dimissa simt ei peccata multa, quoniam dilexit multum. » Et iterum pei
humilitatem, secundum illud Jac. 4. [v. 6] : « Deus superbis resistit, humi
libus autem dat gratiam. » Et iterum per misericordiam, secundum illuc
Prov. 15. [v. 27] : « Per misericordiam et fidem purgantur peccata. >:
Non ergo magis motus fidei requiritur ad justificationem impii, quam motu:
praedictarum virtutum.
2. Pr/eterea, actus fidei non requiritur ad justificationem, nisi inquan
tum per fidem homo cognoscit Deum. Sed etiam aliis modis potest hom'
Deum cognoscere, scilicet per cognitionem naturalem et per donun
sapientiae. Ergo non requiritur actus fidei ad justificationem impii.
3. Pr^eterea, diversi sunt articuli fidei. Si igitur actus fidei requiratu
ad justificationem impii, videtur quod oportet hominem, quando prim
justificatur, de omnibus articulis fidei cogitare. Sed hoe videtur incor
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vergt. Dus wordt er geen geloofsdaad vereischt voor de rechtvaardigmaking van den zondaar.
Maar daartegenover staat, dat er in den Brief aan de Romei
nen (5, 1) gezegd wordt : « Wij dan, die door hei geloof recht
vaardig gemaakt zijn, laten ïvij in vrede blijven met Cod. »
Leerstelling. — Gelijk (in het vorig Artikel) gezegd is,
wordt er een daad van den vrijen wil vereischt voor de rechtvaardigmaking van den zondaar, voor zoover de ziel van den
mensch door God bewogen wordt. God nu beweegt de ziel van
den mensch door haar naar zich toe te keeren, zooals in Psalm
84, 1 gezegd wordt, volgens een andere lezing (die nl. van de
Zeventigen) : « God, Gij zult ons levend maken door ons tot
U te keeren. » Zoodus wordt tot de rechtvaardigmaking van den
zondaar een daad van de ziel vereischt, waardoor zij naar God
toegekeerd wordt. De eerste bekeering tot God echter gebeurt
door het geloof, volgens het woord uit den Brief aan de Hebreërs
(11,6) : « Om tot God te gaan, moet men gelooven, dat Hij is. »
Dus wordt een geloofsdaad vereischt voor de rechtvaardigmaking
van den zondaar.

veniens, cum lalis cogitatio longam temporis moram requiral. Ergo videtur,
quod actus fidei non requiratur ad justificationem impii.
Sed CONTRA est, quod dicitur Rom. 5.
ex fide, pacem habeamus ad Deum. »

[v. 1]

: « Justificati igitur

RESPONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. praec.], motus
liberi arbitrii requiritur ad justificationem impii, secundum quod mens
hominis movetur a Deo. Deus autem movet animam hominis corcvertendo
eam ad seipsum, ut dicitur in Ps. 84 [v. 7] secundum aliam litteram
;['LXX. Interpr.] : « Deus tu convertens vivificabis nos. » Et ideo ad
justificationem impii requiritur motus mentis, quo convertitur in Deum.
Prima autem conversio im Deum fit per fidem, secundum illudad He.br.
11- [v. 6] : « Accedentem ad Deum oportet credere, quia est. »• Et
ideo motus fidei requiritur ad justificationem impii.
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Antwoord op de bedenkingen. — 1. De geloofsdaad is
niet volmaakt, wanneer zij niet door de liefde beheerscht woi t.
Vandaar is er bij de rechtvaardigmaking van den zondaai tege
lijk met de geloofsdaad ook een daad van de liefde. De vnje
wil echter wordt tot God hiertoe bewogen, dat hij zich aan em
onderwerpt. Vandaar werken .ook de daad van de kindei i) e
vrees en van de nederigheid mede, want het gebeuit, at een
en dezelfde daad van den vrijen wil van verschillende deug en
uitgaat, in zoover de eene beveelt en de andere bevolen wor t,
in zoover een daad op verschillende doeleinden gelicht an wor
den. De daad van barmhartigheid nu werkt ofwel met betie ing
tot de zonde, bij wijze van voldoening, en zóó volgt ze op e
rechtvaardigmaking, ofwel bij wijze van voorbereiding, vooi zoo
ver de barmhartigen barmhartigheid verwerven (Mattheus, , /»
en zóó kan zij ook aan de rechtvaardigmaking vooia gaan o
ook tot de rechtvaardigmaking medewerken, tegelijk met e o
vengenoemde deugden, voor zoover de barmhartig ei m
naastenliefde ligt besloten.
.
P j
2. Door de natuurlijke kennis wordt de mensch met tot ^oa
bekeerd, voor zoover Hij het voorwerp is dei ge u za ïg ei en
de oorzaak der rechtvaardigmaking; vandaar is zu een ennis
tot de rechtvaardigmaking niet voldoende. De gave van wij-

Ad PRIMUM rgo diccndum, quod motus fidei non est perfectus, nisi sit
charitate informatus; unde simul in justificatione impn cum motu fidei est
etiam motus chantatis. Movetur autem liberum arbitrium in Deum ad hoe,
quod ei se subjiciat; unde etiam concurrit actus timoris filialis, et actus
hümilitatis : contingil enim unum et eumdem actum liberi arbitrii diversarum
virtulum esse, secundum quod una imperat et alia imperalur, prout scilicet
actus est ordinabilis ad diversos fmes. Actus autem misericordiae vel ope
rator circa p:ccatum per modum satisfactionis, et sic sequitur justificationem, vel per modum praeparatioms, mquantum misericordes misericordiam
consequuntur [Matt. c. 3, v. 7], et sic etiam potest praecedere justificationem, vel etiam ad justificationem concurrere simul cum praedictis virtibus,
secundum quod misericordia includitur in dilectioaie proximi.
Ad secundum dicendum, quod per cognitionem naturalem homo non
convertitur in Deum, inquantum est objectum beatitudinis et justificationis
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heid echter veronderstelt de kennis door het geloof, zooals uit
het hierboven gezegde blijkt (68° Kw., 2° en 4e Art., 3° Antw.).
3. Gelijk de Apostel zegt in zijn Brief aan de Romeinen
(4, 5), Tv,ördft aan hem, die gelooft in Hem, die den zondaar
rechtvaardig maakt, zijn geloof toegerel^end tot gerechtigheid volgens de bedoeling van de genade Gods. Hieruit blijkt, dat voor
de rechtvaardigmaking van den zondaar een geloofsdaad vereischt
wordt, opdat de mensch zou gelooven dat God de menschen
rechtvaardig maakt door het geheim van Christus.
Ve ARTIKEL.
Wordt tot de rechtvaardigmaking van den zondaar een daad van
den vrijen ivil vereischt met betrekking tot de zonde?

Bedenkingen! — Men beweert, dat er voor de rechtvaardig
making van den zondaar geen daad van den vrijen wil met be
trekking tot de zonde vereischt wordt. — 1. De liefde alleen
causa; unde talis cognitio non sufficit ad justificationem. Dcnum autem
sapientiae praesupponit cognitionem fidei, ut ex supradictis patel [q. 68.
art. 2, art. 4. ad 3.].
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Apostolus dicit ad Rom. 4. [v. 5J :
« Credenti in eum, qui justificat impium, reputabitur fides ejus ad justitiam secundum propositum gratiae Dei. » Ex quo patel, quod in justificatione impii requiritur actus fidei quantum ad hoe, quod homo crédat
Deum esse justificatorem hominum per mysterium Christi.
ARTICULUS V.
Utrum ad justificalionem impii requiraiur moius liberi arbilrii in peccalum.
[Infr. art. 7. ad 1. et q. 88. art. 2. et 4. Dist. 1 7, q, 1, art, 3,
et Veri. q. 28. art. 5. et lib. 3. Contr. g. cap. 158.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod ad justificationem impii non
requiratur motus liberi arbitrii in.peccatum : sola enim charitas suf ficit ad
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is immers voldoende voor de uitdelging der zonden, vogens
woord uit het Boek der Spreuken (10, 12) : « De lief e e
alle misdrijven. » Welnu het voorwerp der liefde is niet e zon
de. Dus wordt voor de rechtvaardigmaking van den zondaar geen
daad van den vrijen wil vereischt met betrekking tot de zon e.
2. Hij die streeft naar wat vóór hem ligt, moet niet omzien
naar wat achter hem ligt, volgens het woord van den P°j* e
in zijn Brief aan de Philippers (3, 13, w.) • (< Wat ac er
mij i$, vergeet ik, maar wat voor mij is, daarheen span t ml1'
naar den koopprijs der bovenaardsche roeping streef ik. »
e nu
voor hem, die naar de rechtvaardigheid streeft, behooren e zon
den tot wat achter hem is. Dus moet hij ze vergeten en moet ij
er zich niet op richten door een daad van den vrijen wi •
3. Bij de rechtvaardigmaking van den zondaar wordt de eene
zonde niet zonder d? andere vergeven, want het is go e oos!
God halve vergiffenis te verwachten. Indien dus de vnje wi
de rechtvaardigmaking van den zondaar zich tegen de zon e moe
keeren, dan moet hij aan al zijn zonden denken, wat niet aan
te nemen is, zoowel omdat daarvoor een lang tij sver oop ver
eischt wordt, alsook omdat de mensch dan geen vergi enis zou* 2 3

deletionem peccali, secundum illud Prov. 10. [v. 12] : « Universa
delicta operit charitas. » Sed charitatis objectum non est peccatum. Ergo
non requiritur ad juslificationem impii motus liberi arbitrii in peccatum.
2. Pr^ETEREA, qui in anteriora tendit, ad posteriora respicere non debet,
secundum illud Apostoli ad Philipp. 3. [v. 13 sq.] : « Quae quidem
retro sunt obliviscens, ad ea vero, quae simt priora, extendens meipsum, ad
destinatum persequor bravium supernae vocationis. » Sed tendenti in justitiam retrorsum sunt peccata praetènta. Ergo eorum debet oblivisci, nee
tiam retrorsum sunt peccata praeterita. Ergo eorum debet oblviisci, nee
in ea se debet extendere per motum 'liberr arbitrii.
3. PR/ETEREA, in justificatione impii non remittitur unum peccatum
«me aho : « impium enim est, a Deo dimidiam sperare veniam. » [e. Sunt
plures, Dist. 3, De Poenit.] Si igitur in justificatione impii oportet
liberum arbitrium moveri contra peccatum, oporteret quod de omnibus
peccatis suis cogitaret, quod videtur inconveniens, turn quia reqpireretur
magnum tempus ad hujusmodi cogitationem, turn etiam quia peccatorum.
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kunnen krijgen van de zonden, die hij vergeten is. Dus wordt er
voor de rechtvaardigmaking van den zondaar geen daad van den
vrijen wil vereischt met betrekking tot de zonde.
M aar daartegenover staat, wat in Psalm 31,3 gezegd wordt :
a Ik heb gezegd : Ik zal voor den Heer mijn ongerechtigheid
belijden, en Gij zult de boosheid van mijn zonden vergeven. »
Leerstelling. — Gelijk hierboven (1° Art.) gezegd is, be
staat de rechtvaardigmaking van den zondaar in een zekere be
weging, waardoor de menschelijke ziel door God van den toe
stand der zonde bewogen wordt tot den toestand der rechtvaar
digheid. De vrije wil van de menschelijke ziel moet zich dus
op beide uitersten betrekken, zooals het lichaam, dat door een be
weger plaatselijk bewogen wordt, zich op de beide termen der be
weging betrekt. Bi] de plaatselijke bewegingen der lichamen is
het echter duidelijk, dat het bewogen lichaam verwijderd wordt
van den term waaiwandaan, en tot den term waarheen toegaat.
Vandaar moet de menschelijke ziel, wanneer zij rechtvaardig ge
maakt wordt, door een daad van den vrijen wil van de zonden
verwijderd worden en naar de rechtvaardigheid toegaan. Welnu
bij de daad van den vrijen wil wordt van iets verwijderd worden

quorum est homo oblitus, veniam habere non posset. Ergo motus Iibsri
arbitrii in peccatum non requiritur ad justificationem impii.
Sed CONTRA est, quod dicitur in Psal. 31. [v. 5] : « Dixi : Confitebor adversum me injustitiam meam , Domino, et tu remisisti impietatem
peccati mei. »
RESPONDEO dicendum, quod. sicut supra dictum est [art. 1.], justificatio impii est quidam motus, quo humana mens movetur a Deo a statu
peccati in statum justitiae; oportet igitur, quod humana mens se habeat ad
utrumque extremorum secundum motum liberi arbitrii, sicut se habet cor
pus localiter motum ab aliquo movente ad duos terminos motus. Manifestum
est autem in motu locali corporum, quod corpus motum recedit a termino
a quo, et accedit ad terminum ad quem; unde oportet, quod mens humana
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en naai iets toegaan genomen voor verfoeien en verlangen : want
ugustinus zegt op de woorden van Joannes (10) : « De huurjng ec tei vlucht » (46' Verhandeling) : « Onze gevoelens zijn
-te s eivegmgen : de vreugde is een uitbreiding van de ziel; de
vrees is een vlucht van de ziel; Wanneer gij begeert, gaat gij mei
e zie vooiuit; wanneer gij vreest, vlucht gij met urv ziel. » Dus
moet^ ei bij de rechlvaardigmaking van den zondaar een dubbele
aad van den vrijen wil zijn : ten eerste een, waardoor hij met
et vei langen streeft naar de goddelijke rechtvaardigheid, en ten
weede een, waardoor hij de zonde verfoeit.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. Het eene der tegenee en nastreven en het andere ontvluchten, valt onder dezelfde
eugd. Evenals God beminnen dus valt onder de liefde,
zoo ook de zonde verfoeien, waardoor de ziel van God wordt
gescheiden.
2. Naar hetgeen achter hem ligt, moet de mensch niet terug
gaan met de liefde, maar voor zoover moet hij het vergeten, om
et niet meer aan te hangen. Wel moet de mensch zich er aan
herinneren in de gedachte, om het te verfoeien, want zöó gaat
hij er van af.

dum justificatur, per motum liberi arbitrii recedat a peccato et accedat ad
justitiam. Recessus autem et acc.ssus in motu liberi arbitrii accipitur secundum deteslationem el desiderium: dicit enim Augustinus super Joann. 10.
exponens illud : Mercenarius autem fugit [tract. 46.1 : « Affectiones
nostrae motus animorum sunt; laetitia ammi diffusio; timor animi fuga est;
progrcdieris animo cum appetis; fugis animo, cum metuis. » Oportet ïgitur,
quod in justificatione impii sit motus liberi arbitrii duplex; unus, quo per
desiderium tendat m Dei justitiam, et alius, quo detestetur peccatum.
Ad PRlMUM ergo dicendum, quod ad eamdem virtutem pertinet prosequi
unum oppositorum, et refugere aliud; et ideo, sicut ad charitatem pertinet
diligere Deum, ita etiam detestari peccata, per quae anima separatur a Deo.
Ad SECUNDUM dicendum, quod ad posteriora non debet homo regredi
per amorem, sed quantum ad hoe debet ea oblivisci, ut ad ea non afficiatur;
debet tarnen eorum recordan per considerationem, ut ea detestetur : sic
enim ab eis recedit.
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3. Gedurende den tijd, die aan de rechtvaardigmaking vooraf
gaat, moet de mensch al de zonden verfoeien, die hij bedreven
heeft en die hij zich herinnert. Uit die voorafgaande beschouwing
volgt er in de ziel een daad waardoor zij volstrekt al de bedreven
zonden verfoeit, waaronder ook de zonden, die vergeten zijn,
omdat de mensch in dien toestand zóó gestemd is, dat hij ook
berouw zou hebben over die zonden, welke hij zich niet herin
nert, indien hij ze zich herinnerde, en die daad nu werk mee tot
de rechtvaardiging.
VI0 ARTIKEL.
Moet de vergiffenis der zonden geregend worden onder die dingen,
die tot de rechtvaardigmaking van den zondaar voorden vereischt?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de vergiffenis der zon
den niet onder die dingen gerekend moet worden, die tot de
.rechtvaardigmaking van den zondaar vereischt worden. — 1. De
Ad TERTIUM dicendum, quod in tempore praecedente justificationem
oportet quod homo simgula peccata, quae commisit, detestetur, quorum memoriam habet; et ex tali consideratione praecedenti subsequitur in anima
•quidam motus detestantis universaliter omnia peccata commissa, inter quae
etiam includuntur peccata oblivioni tradita, quia homo in statu illo est sic
dispositus, ut etiam de his, quae non meminit, conlereretur, si memoriae
adessent. Et iste motus concurrit ad justificationem.
♦

ARTICULUS VI.
Utrum remissio peccatorum debeat rtumerari inter ca, quae requiruniur
ad *justificationem impii.
[Part. 3. q. 86. art. 6. ad 1. et q. 88. art 2. et 4. Dist, 13, q, 4, art, 3,
et lib. 4. Contr. g. cap. 72. et Veri. q. 28. art. 6. et Joan, 4, fin,
et Ephes. 5. lect. 6. fin.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod remissio psccatorum non
debeat numerari inter ea, quae requiruntur ad justifioatiomem impii : sub-
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zelfstandigheid immers van een zaak wordt niet onder die dingen
gerekend, die tot de zaak vereischt worden, zooals de njensc
niet gerekend moet worden onder de ziel en het lichaam.
e
de rechtvaardigmaking zelf van den zondaar is de vergiffenis der
zonden zooals (in het 1° Art.), gezegd is. Dus moet de vergi fenis der zonden niet onder die dingen gerekend woiden, ie
tot de rechtvaardigmaking vereischt worden.
2. De instorting der genade is hetzelfde als de vei gif fenis er
zonden, zooals de verlichting hetzelfde is als het verdrijven er
duisternis. Welnu hetzelfde wordt niet gerekend onder zich ze
want één en veel zijn tegengesteld. Dus moet de vergiffenis er
schuld niet onder de instorting der genade gerekend woiden.
3. De vergiffenis der zonden volgt op de daad van den vlijen
wil met betrekking tot God en de zonde, zooals het gevolg op e
oorzaak, want door het geloof en het berouw worden de zon en
vergeven. Welnu hei gevolg moet niet onder zijn oorzaa ge
rekend worden, omdat die dingen, die worden samengete
as
onderling verdeeld, ven nature tegelijk zijn. Dus moet e veigi
fenis der schuld met onder die dingen gerekend worden, ie tot
de rechtvaardigmaking van den zondaar vereischt worden.* 2 3

stantia enim rei non connumeratur his, quae ad rem requiruntur, sicut homo
non .debet connumerari animae et corpori. Sed ipsa justificatio impii est
remissio peccatorum. ut dictum est [art. 1]. Ergo remissio peccatorum
non debet computari inter ea, quae ad justificationem impii requiruntur.
2. Pr/ETEREA, idem est gratiae infusio, et culpae remissio, sicut idem
est illummatio, et tenebrarum expulsio. Sed idem non debet connumerari
sibi ipsi : unum enim multitudini opponitur. ‘Ergo non debet culpae remis
sio connumerari infusioni gratia-.
3. pR/ETEREA, remissio peccatorum consequitur ad motum liberi arbitrii
in Deum et iin peccatum, sicut effectus ad causam : per fidem enim et contritionem remittuntur peccata. Sed effectus non debst connumerari suae causae, quia ea, quae connumerantur, quasi ad invicem condivisa, sunt simul
natura. Ergo remissio culpae non debet connumerari aliis, quae requiruntur
ad justificationem impii.
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Maar daartegenover staat, dat bij de opsomming van die din
gen, die tot een zaak vereischt worden, het doel, dat het voor
naamste in ieder ding is, niet mag worden voorbijgegaan. Welnu
de vergiffenis der zonden is het doel in de rechtvaardigmaking
van den zondaar. In Isaias immers wordt gezegd (27, 9) : « Dit
is heel de vrucht, dat zijn zonden Worden weggenomen. » Dus
moet de vergiffenis der zonden onder die dingen gerekend wor
den, die tot de rechtvaardigmaking van den zondaar vereischt
worden.
LEERSTELLING. — Er worden vier dingen opgesomd, die tot
de rechtvaardigmaking van den zondaar vereischt worden, nl. de
instorting der genade, de daad van den vrijen wil naar God
door het geloof, en de daad van den vrijen wil tegen de zonde,
en de vergiffenis der schuld. De reden daarvan is, omdat, zooais
(in het *1° Artikel) gezegd is, de rechtvaardigheid een zekere
beweging is, waardoor de ziel door God wordt bewogen van den
toestand van schuld tot den toestand van gerechtigheid. Voor
iedere beweging nu, waardoor iets door iets anders wordt bewo
gen, worden drie dingen vereischt : ten eerste, de beweging van
den beweger; ten tweede, de beweging van het bewogene; ten
Sed CONTRA est, quod in enumeratione eorum, quae requiruntur ad rem,
non debet praetermitti finis. qui est potissimum in unoquoque. Sed remissio
peccatorum est f.nis in juslificatione impii : dicitur enim Isa. 27 [v. 9] :
« Iste est omnis fructus, ut auferatur peccatum ejus. » Ergo remissio pec
catorum debet connumerari inter ea, quae requiruntur ad justificationem
impii.
RESPONDEO dicendum, quod quatuor enumeranlur, quae requiruntur ad
justificationem impii, scilicet gratiae infusio, motus liberi arbitrii in Deum
per fidem, et motus liberi arbitrii in peccatum, et remissio culpae. Cujus
ratio est, quia, sicut dictum est [art. 1 ], justificatio est quidam motus, qüo
anima movetur a Deo a statu culpae in statum justitiae. In quolibet autem
motu, quo aliquid ad altero movetur, tria requiruntur : primo quidem,
motio ipsius moventis; secundó motus mobilis; tertio consummatio motus,
sive perventio ad finem. Ex parte igitur motionis divinae accipitur gratiae
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derde, dc voleinding van de beweging of het bereiken van het
°d
i°°l
beweging komt de instorting der ge
na e, oor den bewogen vrijen wil ontstaan twee bewegingen,
overeen omstig het verwijderen van den term udaarvandaan en
et toegaan naar den term Waarheen; de voleinding echter of het
ei ei en van den term van die beweging wordt door de vergifems van de zonden verkregen, want daarmee wordt de rechtvaardigmaking afgesloten.

Antwoord op de bedenkingen. — 1. De instorting der
genade wordt de vergiffenis der zonde zelf genoemd, voor zoover
!5. eje beweging door den eindterm soortelijk bepaald wordt.
oc ï worden er, om den term te bereiken, nog vele andere dingen
verevent, zooals uit het bovengezegde duidelijk is (vorig Art.).
• De instorting der genade en de vergiffenis der zonden kun
nen tweevoudig beschouwd worden : ten eerste, overeenkomstig
e zelfstandigheid van de daad zelf, en zóó zijn ze hetzelfde,
want door dezelfde daad verleent God de genade en vergeeft Hij
e zonde. Ten tweede, van den kant van hun voorwerp, en zóó
zijn ze verschillend, overeenkomstig het verschil tusschen de zone, die weggenomen wordt, en de genade, die wordt ingestort,
zooals ook bij de natuurdingen de voortbrenging en de ontbinding
infusio; ex parte vero liberi arbitrii moti accipiuntur duo motus ipsius,
secundum recessum a termino a quo, et accessum ad terminum a quem,
consummatio autem, sive perventio ad terminum hujus motus, impor a ur
per remissionem culpae : in hoe enim justificatio consummatur.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod justificatio impii dicitur esse ïpsa
remissio peccalorum, secundum quod omnis motus accipit speciem a termino; tarnen ad terminum consequendum multa alia requiruntur, ut ex supra
dictis palet [art. praec.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod gratiae infusio et remissio culpae dupliciter considerari possunt : uno modo secundum ipsam -substantiam actus,
et sic idem sunt : eodem enim actu Deus et Iargitur gratiam, et remittit
culpam. Alio modo possunt considerari ex parte objectorum, et sic differunt
secundum differentiam culpae, quae tollitur, et gratiae, quae ïnïunditur,
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verschillen, ofschoon de voortbrenging van het eene de ontbinding
van het andere is.
3. Dit is geen opsomming volgens de verdeeling van het ge
slacht in soorten, waarin het opgesomde tegelijk moet zijn, maar
wel volgens het verschil van die dingen, die tot de volmaking van
iets vereischt worden, en in die opsomming kan iets eerder zijn,
en iets later, omdat van de beginselen en de deelen van een
samengesteld wezen het eene eerder kan zijn dan het ander.
VIP ARTIKEL.
Gebeurt de rechtvaardigmaking van den zondaar
in één oogenblik, of geleidelijk?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de rechtvaardigmaking
van den zondaar niet in één oogenblik gebeurt, maar geleidelijk.
1. Immers zooals hierboven gezegd is (3' Art.), wordt voor
de rechtvaardigmaking van den zondaar een daad van den vrijen

sicut etiam in rebus naturalibus generatio et conuptio differunt, quamvis
generatio unius sit corruptio alterius.
Ad TERTIUM dicendum, quod ista non est connumeratio secundum divisionem generis in species, in qua oportet quod connurnerata sint simul, sed
secundum differentiam eorum, quae requiruntur ad completionem alicujusr
in qua quidem enumeratione aliquid potest esse prius, et aliquid posterius,
quia principiorum et partium rei compositae potest esse aliquid alio priusARTICULUS VII.
Utrum justificalio impii fiat in instanli, vel successive.
[Infr. art. 8. et 4. Dist. 3. q. 2. art. 2. et Dist, 1 7, q, 1 art, 3,
et Veri. q. 26. art. 2. ad 12.].
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur quod justificatio impii non fiat
in instanti, sed successive, quia, ut dictum est [art. 3], ad justificationem
impii requiritur motus liberi arbitrii. Actus autem liberi arbitrii est eligere.
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'vi Vyei?c^' ^e^nu de daad van den vrijen wil is het kiezen,
wat e eiedeneering van het beraad vereischt, zooals vroeger
gezegd is (15c Kw., 3e Art.). Daar nu de beredeneering een
overgang met zich meebrengt van het een naar het ander, wat
een ze eie opeenvolging vergt, gaat de rechtvaardigmaking van
den zondaar geleidelijk.
,
^ ^.aac^ van den vrijen wil is niet mogelijk zonder een
aa weikelijke beschouwing. Welnu het is onmoglijk vele zaken
,,?a ^erlelijk tegelijk te beschouwen, zooals in het Eerste Deel
Kw., 4 Art.) gezegd is. Daar nu voor de rechtvaardigma mg van den zondaar een daad van onzen vrijen wil vereischt
wordt met betrekking tot verscheidene zaken, nl. met betrekking
Jot od en de zonde, kan de rechtvaardigmaking van den zon
daar met in één oogenblik gebeuren.
3. Een vorm waarvoor er een meerdere of mindere graad kan
zijn, woidt geleidelijk door den drager ontvangen, zooals uit
ce witheid en cie zwartheid blijkt. Welnu voor de genade is
/1
meer<^ere en mindere graad, zooals hierboven gezegd is
(112 Kw., 4° Art.). Dus wordt ze niet in één oogenblik in den
rager ontvangen. Daar nu voor de rechtvaardigmaking van
en zondaar de instorting der genade vereischt wordt, kan de
rechtvaardigmaking van den zondaar niet in één oogenblik ge
beuren.* 2 3
qui praeexigit deliberationem consilii, ut dictum est [q. 13. art. 3]. Cum
igitur deliberatio discursum qucmdam ïmpörtet, qui succéssionem quamdam
babet, videtur quod justificatio impii sit successiva.
2. PlUETEREA, motus liberi arbitrii non est absque actuali consideratione.
Sed impossibile est simul multa intelligere in actu, ut in 1. dictum est [q.
85. art. 4]. Cum igitur ad juslificationem impii requiratur molusj • libed
arbitrii m diversa, scilicet in Deum et in peccatum, videtur quod justifi
catio impii non possit esse in instanti.
3. PlUETEREA, forma, quae suscipit magis et minus, suicessive recipitur
in subjecto, sicut palet de albedine et nigredine. Sed gratia suscipit magis
et minus, ut supra dictum est [q. 1 12. art. 4]. Ergo non recipitur subito in
subjecto. Cum igitur ad juslificationem impii requiratur gratiae infusio, vi
detur quod justificatio impii non possit esse in instanti.
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4. De daad van den vrijen wil, die met de rechtvaardigmaking
van den zondaar medewerkt, is verdienstelijk, en daarom moet
zij door de genade worden voortgebracht, zonder welke er geen
verdienste mogelijk is, zooals verderop gezegd wordt (114' Kw.,
2e Art.). Welnu het verkrijgen van den vorm gaat vooraf aan
'het werken volgens den vorm. Dus wordt de genade eerst inge
stort, en daarna de vrije wil naar God en naar de verfoeiing der
zonde bewogen. Dus gebeurt de rechtvaardigmaking niet in eens.
5. Indien de genade in de ziel wordt ingestort, moet er een
eerste oogenblik gegeven worden, waarin zij in de ziel is; evenzoo, indien de zonde vergeven wordt, moet er een laatste oogen
blik zijn, waarin de mensch in zonde was. Welnu dit kan niet
hetzelfde oogenblik zijn, omdat dan de tegendeelen tegelijkertijd
in het zelfde zouden zijn. Dus moeten er twee oogenblikken zijn,
die elkaar opvolgen, waartusschen, zooals de Wijsgeer zegt in
het 6e Boek van zijn Physica (1‘ H.), een middentijd moet zijn.
Dus gebeurt de rechtvaardigmaking niet ineens, maar geleidelijk.
Maar daartegenover staat, dat de rechtvaardigmaking van den
zondaar gebeurt door den H. Geest, die heiligmaakt. Welnu de

4. Pr/ETEREA, molus liberi arbitrii, qui ad justificationem impii concurrit, est merilcrius; et ita oportet, quod procedat a gratia, sine qua
nullum est meritum, ut infra dicetur [q. 1 14. art. 2]. Sed prius est aliquid
consequi formam, quam secundum formam operari. 'Ergo prius infunditur
gratia, et postea liberum arbitrium movetur in Deum, et in detestationem
peccati. Non ergo justificatio est tota simul.
5. Pr^TEREA, si gratia infundatur animae, oportet dare aliquod instans,
in quo primo animae insit; simihter, si culpa remittitur, oportet ultimum
instans dare, in quo homo culpae subjaceat. Sed non potest esse idem instans, quia sic opposita simul inessent eidem. Ergo oportet esse duo instantia
sibi succedentia, inter quae, secundum Philosophum in 6. Phys. [cap. 1].
oportet esse tempus medium. Non ergo justificatio fit tota simul, sed successive.
Sed CONTRA est, quod justificatio impii fit per gratiam Spiritus Sancti
justificantis. Sed Spiritus Sanctus subito advenit mentibus hominum, secun-
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H. Geest komt plotseling in de ziel der menschen, volgens het
woord van de Handelingen (2, 2) : (( Er ontstond plotseling
uit den hemel een gedruisch als van een aamvaaienden hevigen
wind », waar de Glossa (getrokken uit het werk van Ambrosius)
bij aanteekent, dat de genade van den H. Geest geen langzame
krachtinspanning kent. Dus gebeurt de rechtvaardigmaking van
den zondaar niet geleidelijk, maar oogenblikkelijk.
Leerstelling. — Heel de rechtvaardigmaking van den zon
daar bestaat oorspronkelijk in de instorting der genade, want
daardoor wordt de vrije wil bewogen en de zonde vergeven. De
instorting der genade echter gebeurt in één oogenblik, zonder
opeenvolging. De reden daar van is, omdat het feit, dat een
vorm-oorzaak niet plotseling aan een drager wordt medegedee .
hiervandaan komt, dat de drager niet voorbereid is, en de werker
tijd noodig heeft om den drager voor te bereiden. Zoo zien wij,
dat, zoodra de stof is voorbereid door een voorafgaande veran
dering, de zelfstandigheidsvorm met de stof vereenigd wordt, en
om de zelfde reden wordt het doorschijnend lichaam, omdat het
uit zichzelf voorbereid is om het licht te ontvangen, terstond
door het daadwerkelijk lichtende voorwerp verlicht.
Vroeger (112° Kw., 2° Art.) echter is gezegd, dat God geen

duin illud Act 2. [v. 2] : « Factus est repente de coelo sonus tamquam
advenientis spiritus vehementis », ubi dicit Gloss. [inter. Ambros.], quod
nescit tarda molimina Spiritus Sancti gratia. Ergo justificatio impii non est
successiva, sed instantanea.
Respondeo dic^ndum, quod tota justificatio impii originaliter consistit
in gratiae infusione : per eam enim et liberum arbitrium movetur, et culpa
remittitur. Gratiae autem infusio fit in instanti absque successione. Cujus
ratio est, quia quod aliqua forma non subito imprimatur subjecto, contingit
ex hoe, quod subjectum non est dispositum, et agens indiget tempore ad
hoe, quod subjectum disponat. Et ideo videmus, quod statim cum materia
est disposita per alterationem praecedentem, forma substantialis acquiritur
materiae; et eadem ratione quia diaphanum est secundum se dispositum ad.
lumen recipiendum, subito illuminatur a corpore lucido in actu.
ii
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geschiktheid noodig heeft om de genade in de ziel te storten,
tenzij een geschiktheid, die Hij zelf teweegbrengt, en Hij brengt
die voldoende geschiktheid tot het ontvangen van de genade
teweeg, soms plotseling, soms langzaam en geleidelijk, zooals
vroeger gezegd is (112° Kw., 2C Art., 2° Antw.). Want dat
een natuurlijke werker de stof niet plotseling kan voorbereiden,
komt hier vandaan, omdat er een zekere wanverhouding is van
datgene, wat in de stof de kracht van den werker tegenwerkt.
En daarom zien we, hoe sterker de kracht is van den werker,
hoe vlugger ook de stof wordt voorbereid.
Daar nu de goddelijke kracht oneindig is, kan zij iedere ge
schapen stof plotseling op den vorm voorbereiden, en veel eerder
den vrijen wil van den mensch, waarvan de daad uiteraard plot
seling kan zijn. Zoodus gebeurt de rechtvaardigmaking van den
zondaar plotseling.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. De daad van den
vrijen wil, welke tot de rechtvaardigmaking van den zondaar
medewerkt, bestaat in de toestemming tot het verfoeien der zonde
en tot het naderen tot God. Deze toestemming nu gebeurt plot'Dictum est autem supra [q. 1 12. art. 2], quod Deus ad hoe quod gratiam infundat animae, non requirit aliquam dispositionem, nisi quam ipse
facit; facit autem hujusmodi disposilionem sufficientem ad susceplionem gratiae, quandoque quidem subito, quandoque autem paulatim et successive,
ut supra dictum est [q. 1 12. art. 2. ad 2.]. Quod enim agens naturale non
subito possit disponere materiam', contingit ex hoe, quod est aliqua proportio (1) ejus, quod in materia resistit ad virtutem agentis; et propter hoe
videmus, quod quanto virtus agentis fuerit fortior, tanto materia citius disponitur.
Cum igitur virtus divina sit infinita, potest quamcumque materiam creatam subito disponere ad formam, et multo magis liberum arbitrium hominis,
cujus motus potest esse instantaneus secundum naturam. Sic igitur justificatio
impii fit a Deo in instanti.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod motus liberi arbitrii, qui concurrit ad
justificationem impii, est consensus ad detestandum peccatum et ad acce(1) disproportio.
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se mg. Soms echter gebeurt het, dat er eenige beredeneering
'ooia gaat, maar die behoort niet tot de zelfstandigheid van de
ree tvaaidigmaking, maar tot den weg naar de rechtvaardigma'ïng, zooals de plaatselijke beweging de weg is naar de verlichtmg, en de verandering de weg is naar de voortbrenging.
elijk in het Eerste Deel (85° Kw., 4e Art.) gezegd is,
is ei mets op tegen, dat twee dingen te gelijk daadwerkelijk
esc ouwd worden, voor zoover zij op eenige wijze één zijn,
zooa s wij tegelijk het onderwerp en het gezegde begrijpen, voor
zoovei zij in de orde van één bevestiging vereenigd worden; en
op de zelfde manier kan de vrije wil tegelijk tot twee dingen
ewogen worden, voor zoover het ééne gericht is op het andere,
e aad nu van den vrijen wil met betrekking tot de zonde is
gericht op de daad van den vrijen wil met betrekking tot God,
want daarom verfoeit de mensch de zonde omdat zij tegen God is
ien hij wil aanhangen. En zoo verfoeit de vrije wil in de rechtvaaidigmaking van den zondaar tegelijk de zonde, en keert hij
zich tot God, zooals ook een lichaam door van de eene plaats
verwijderd te worden tegelijk ook naar de andere toegaat.
3. Dat een vorm meer en minder in een stof kan zijn, is geen
reden, dat de vorm niet plotseling in de stof zou worden ontvandendum ad Deum; qui quidem consensus subito fit. Contingit autem quandoque, quod praecedit aliqua deliberatio, quae non est de substantia justificationis, sed via in justificaticmem, sicut.motus localis est via ad illuminationem, et alteratio ad generationem.
Ad SECUNDUM dicendum, quod, sicut in 1. dictum est [q. 85. art. 4.],
nihil prohibet duo simul intelligere a.ctu, secundum quod sunt quodammodo
unum, sicut simul intelligimus subjectum et praedicatum, inquantum uniuntur
in ordine affirmationis unius; et per eumdem modum liberum arbitrium potest in duo simul moveri, secundum quod unum ordinatur in aliud. Motus
autem liberi arbitrii in peccatum ordinatur ad motum liberi arbitrii in Deum:
propter hoe enim homo detestatur peccatum, quia est contra Deum, cui vuil.
adhaerere. Et ideo liberum arbitrium in justificatione impii simul detestatur
peccatum, et convertit se ad Deum, sicut etiam corpus simul recedendo ab
uno loco accedit ad alium.
Ad TERTIUM dicendum, quod non est ratio, quare forma subito in ma
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gen, want dan zou het licht niet plotseling ontvangen worden in
de lucht, welke meer en minder verlicht kan worden. Maar
reden moet genomen worden van den kant van de voorbereiding
der stof, of van den drager, zooals (in de Leerstelling) gezegd is.
4. Op- hetzelfde oogenblik waarop de vorm-oorzaak verkregen
wordt, begint de zaak volgens de vorm-oorzaak te werken, zoo
als het vuur, zoodra het voortgebracht is, naar omhoog wordt
bewogen, en indien zijn beweging gebeurde zonder verloop van
tijd, zou zij in hetzelfde oogenblik voleindigd worden. De daad
nu van den vrijen wil, die het willen is, is niet geleidelijk, maar
gebeurt zonder verloop van tijd, en daarom is het niet noodig,
dat de rechtvaardigmaking geleidelijk gebeurt.
5. De opeenvolging van twee tegendeelen in den zelfden drager
moet anders beschouwd worden in die dingen, die aan den tijd
onderworpen zijn, anders in die dingen, die boven den tijd
uitgaan. Want in die dingen, die aan den tijd onderworpen zijn,
is geen laatste oogenblik, waarin de vorige vorm-oorzaak in den
drager was; wel is er een laatste tijd daarvan, alsook een eer
ste oogenblik waarin de volgende vorm-oorzaak in de stof of
in den drager is. De reden daarvan is dat men in den tijd voor
het ééne oogenblik geen ander oogenblik kan aanduiden, dat er

teria non recipiatur, quia magis. et minus potest inesse : sic enim lumen
non subito reciperetur in aëre, qui potest magis et minus illuminari. Sed
ratio est accipienda ex parte dispocitionis materiae, vel subjecti, ut dictum
est [in corp. art.].
Ad QUARTUM dicendum, quod in eodem instanti, in quo forma acquiritur,
incipit res operari secundum formam, sicut ignis statim cum est generatus, movetur sursum; et si motus ejus esset instantaneus, in eodem instanti
compleretur. Molus autem liberi arbitrii, qui est veile, non est successivus,
sed instantaneus; et ideo non oportet, quod justificatio impii sit successiva.
Ad QUINTUM dicendum, quod successio duorum oppositorum in eodem
subjecto aliter est -consideranda in his, quae subjacent tempori, et aliter in
his, quae sunt supra tempus. In his enim, quae subjacent tempori, non est
dare ultimum instans, in quo forma prior subjecto inest; est autem dare ultimum tempus, et primum instans, in quo forma subsequens inest materiae
vel subjecto. Cujus ratio est, quia in tempore non potest accipi ante ununi
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onmi ellijk aan voorafgaat, omdat de verschillende oogenblikken
zie niet gevolgelijk verhouden in den tijd, zooals ook de punten
bewezen wordt in het 6e Boek der Physica
t
.) • De tijd echter eindigt met één oogenblik, en daarom is in
ee .
v°oiafgaanden tijd, waarin iets tot de ééne vorm-oorzaak
wor t bewogen, dat wezen de drager van de tegengestelde vormoorzaak en in het laatste oogenblik van dien tijd, wat het eerste
oogenblik is van den volgenden tijd, heeft het de vorm-oorzaak,
le e■ teim van de beweging is. Maar in die dingen, die boven
en tijd uitgaan, is het anders. Want indien daar een opeenvol
ging van gevoelens of verstandelijke begrippen (zooals b. v. in
e ngelen) is, dan wordt de opeenvolging niet gemeten door
en tijd, waarin er opeenvolgende deelen zijn, maar door den
bj , waarin er geen opeenvolgende deelen zijn, zooals ook in die
ingen zelf, die gemeten worden, geen opeenvolgende deelen zijn,
zooals in het Eerste Deel (53° Kw., 3° Art.) gezegd is. Vandaar
is er daar een laatste oogenblik, waarin het eerste was, en een
eerste oogenblik, waarin dat is wat volgt. Daar moet ook geen
tusschentijd zijn, omdat daar geen opeenvolgende deelen zijn
m ^en
waaruit volgt, dat er een tusschentijd is. Welnu de
.menschelijke ziel, die rechtvaardiggemaakt wordt, gaat uit zich
zelf boven den tijd uit, maar is door omstandigheden aan den
tijd onderworpen, voor zoover zij nl. begrijpt met opeenvolging

instans aliud instans praecedens immediate, eo quod instantia non conse
quenter se habent in tempore, sicut nee puncta in linea, ut probatur in
6. Phys. [cap. 1.]. Sed tempus terminatur ad instans, et ideo in toto
tempore praecedenti, quo aliquid movetur ad unam formam, subest formae
oppostitae; et in ultimo instanti illius temporis, quod est primum instams sequentis temporis, habet formam, quae est terminus motus. Sed in his, quae
sunt supra tempus, aliter se habet : si qua enim successio sit ibi affectuura,
vel intellectualium conceptionum (puta in Angelis), talis successio non meaisuratur tempore continuo, sed tempore discreto, sicut et ipsa, quae mensurantur, non sunt continua, ut in 1. habilum est [q. 53. art. 3.]. Unde in
talibus est dandum ultimum instans, in quo primum fuit, et primum instans,
in quo est id quod sequitur. Nee oportet esse tempus medium, quia non' est
ibi continuitas temporis, quae hoe requirebat. Mens autem humana, quae
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van deelen en met opeenvolging van tijd, volgens de voorstellingsbeelden, waarin zij de verstandelijke kenbeelden beschouwt, zooals in het Eerste Deel gezegd is (84° Kw., 7° Art.). Daarom
moet men over haar verandering daarnaar oordeelen, overeen
komstig de voorwaarden van de veranderingen, die gebeuren met
opeenvolging van tijd. We besluiten dus, dat er geen laatste
oogenblil? is, waarin de zonde was, maar wel een laatste tijd;
wel echter is er een eerste oogenblik, waarin de genade is, terwijl
de zonde in heel den voorafgaanden tijd was.
VIII0 ARTIKELIs de instorting der genade van nature hel eerste onder die dingen,
die tot de rechtvaardigmafang vereischt worden?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de instorting der ge
nade niet van nature het eerste is van die dingen, die tot de
rechtvaardigmaking van den zondaar vereischt worden. — 1. Het

justificatur, secundum se quidem est supra tempus, sed per accidens subditur tempori, inquantum scilicet intelligit cum continuo et tempore secundum
phantasmata, in quibus species intellig biles considerat, ut in 1. dictum est
[cap. 84. art. 7.]. Et ideo judicandum est secundum hoe de ejus mutatione
secundum conditionem motuum temporalium, ut scilicet dicamus, quod non
est dare ultimum instans, in quo culpa infuit, sed ultimum tempus; est autem
dare primum instans, in quo gratia inest; in toto autem tempore praecedenti
inerat culpa.
ARTICULUS VIII.
Utrum graliae infusio sil prima orditie nalurae inler ea, quae requinintur
ad justificaiionem impii.
[4. Dist. 1 7. q. 1. art. 4 et q. 2. art. 5. et Veri. q. 26. art. 7.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur, quod gratiae infusio non sit prima
ordine .naturae inter ea, quae requiruntur ad justificationem impii; prius enim
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afwijken van het kwaad is immers eerder dan het naderen tot
het goede, volgens het woord uit Psalm 36, 27 : « IVena u
af van het J^tvaad, en doe het goede. » Welnu d’e vergiffenis
der zonde heeft betrekking op het afwijken van het kwaad, ter
wijl de instorting der genade betrekking heeft op het nastreven
van het goede. Dus is de vergiffenis der zonde van nature eerdei
dan de instorting der genade.
2. De voorbereiding gaat van nature vooraf aan den vorm,
waartoe zij voorbereidt. Welnu de daad van den vrijen wil is
een voorbereiding tot het ontvangen der genade. Dus gaat zij
van nature aan de instorting van de genade vooraf.
3. De zonde is een verhindering voor de ziel om vrij naar o
te streven. Welnu datgene verwijderen, wat de beweging vei
hindert, is eerder dan de beweging zelf. Dus is de veigi enis
der zonde en de daad van den vrijen wil met betrekking tot e
zonde van nature eerder dan de daad van den vrijen wi met
betrekking tot God, en dan de instorting der genade.
Maar daartegenover staat, dat de oorzaak van natui e eeidei
is dan haar gevolg. Welnu de instorting van de gena e is c
oorzaak van het andere, dat tot de rechtvaardigmaking van en* 2 3
est recedere a malo, quam accedere ad bonum, secundum illud Psal. 36.
[v. 27] : « Declina a malo, et fac bonum. » Sed remissio culpae pertinet
ad recessum a malo; infusio autem gratiae pertinet ad prosecutionem bom.
Ergo naturaliter prius est remissio culpae, quam infusio gratiae.
2. Pr/ETEREA, dispositio praecedit naturaliter formam, ad quam disponit.
Sed motus liberi arbitrii est quaedam dispositio ad susceptionem gratiae. Er
go naturaliter praecedit iinfusionem gratiae.
3. Pr/ETEREA, peccatum impedit animam, ne libere tendat in Deum.
Sed prius est removere id, quod prohibet moturn, quam motus sequatur. Er
go prius est naturaliter remissio culpae et motus liberi arbitrii in peccatum,
quam motus liberi arbitrii in Deum, et quam infusio gratiae.
Sed contra, causa est prior naturaliter suo effectu. Sed gratiae infusio
causa est omnium aliorum, quae requiruntur ad justificationem impii, ut
supra dictum est [art. praec.j. Ergo est naturaliter prior.
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zondaar vereischt wordt, zooals hierboven (vorig Art.) gezegd
is. Dus is zij van nature eerder.
LEERSTELLING. -— De vier bovengenoemde dingen, die tot
de rechtvaardigmaking van den zondaar vereischt worden (vgl.
6° Art.), zijn wel tegelijk in den tijd, omdat de rechtvaardig
making van den zondaar niet geleidelijk gebeurt, zooals (in het
vorig Artikel) gezegd is. Maar van nature is één van hen eerder
dan de andere, en onder hen is van nature de instorting der genade
'het eerste; het tweede is de daad van den vrijen wil met betrek
king tot God; het derde, de daad van den vrijen wil met betrek
king tot de zonde; het vierde, de vergiffenis der zonde. De reden
daarvan is, omdat in iedere beweging de beweging van den bewe
ger zelf van nature het eerste is; het tweede is de voorbereiding
van de stof, of de beweging van het bewogene; het laatste, het
doel of de term der beweging, waarbij de beweging van den
beweger eindigt.
De beweging zelf van God als beweger, is de instorting der
genade, zooals hierboven gezegd is (6e Art.) ; de beweging echter
of de voorbereiding van het bewogene is de dubbele daad van
den vrijen wil; de term echter of het doel der beweging is de
vergiffenis der zonde, zooals uit het bovengezegde blijkt (le en
6e Art.). Zoodus is volgens^de natuurlijke orde bij de recht
vaardigmaking van den zondaar de instorting der genade het
R.ESPOND0O dicendum, quod praedicta quatuor, quae requiruntur ad
justificationem impii [cf. art. 6.] tempore quidem sunt simul, quia justificatio impii non est successiva, ut dictum est [art. praec.]. Sed ordine naturae
unum eorum est prius altero; et inter ea naturali ordine primum est gratiae
infusio; secundum motus liberi arbitrii in Deum; tertium est motus liberi
arbitrii in peccatum; quartum vero est remissio culpae. Cujus ratio est, quia
in quolibet motu maturaliter primum est motio ipsius moventis; secundum
autem est dispositio materiae, sive motus ipsius mobilis; ultimum vero est
finis, vel terminus motus, ad quem terminatur motio moventis.
Tpsa igitur Dei moventis motio est gratiae infusio, ut dictum est supra
[art. 6.] ; motus autem vel dispositio mobilis est duplex motus liberi arbitrii;
terminus autem vel finis motus est remissio culpae, ut ex supra dictis patet
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^CrSp ’ elj tweede is de daad van den vrijen wil met betrekking
0 o , het derde, de daad van den vrijen wil met betrekking
ot e zonde, want hij, die rechtvaardiggemaakt wordt, verfoeit
aarom de zonde, omdat zij tegen God is. Vandaar gaat de
aa Jan.j Cn Vnjen
met betrekking tot God van nature vooraf
aan e daad van den vrijen wil met betrekking tot de zonde,
want zij is er de oorzaak en de reden van. Het vierde en laatste
!S e veigiffenis der zonde, waarop heel die beweging gericht
is a s op het doel, zooals (t. a. pl.) gezegd is.
Antwoord ot de bedenkingen. — 1. De afwijking van
en term en het naderen tot den term kan op twee manieren
verstaan worden : ten eerste, van den kant van het bewogene.
n dien zin gaat de afwijking van den term van nature aan de
toenadering tot den term vooraf, want in het bewogen subject
is het tegendeel, dat wordt uitgedreven, van nature eerder, en
at, wat het bewogene door de beweging verkrijgt, later. Maar
van den kant van den werker is het andersom, want de werker
werkt door den vorm, die in hem tevoren bestaat, om het tegen
gestelde uit te drijven, zooals de zon door haar licht werkt om
de duisternis uit te drijven. Daarom is van den kant van de zon

[art. 1 et 6] ; et ideo naturali ordine primum in justificatione impii est
gratiae infusio; secundum est motus. liberi arbitrii in Deum; tertium vero
est motus liberi arbitrii in peccatum : propter hoe enim ille qui justificatur,
detestatur peccatum, quia est contra Deum; unde motus liberi arbitrii in
Deum praecedit naturaliter motum liberi arbitrii in peccatum, cum sit
causa, et ratio ejus; quartum vero et ultimum est remissio culpae, ad
quam tota ista transmutatio ordinatur sicut ad finem, ut dictum est [ibid.].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod recessus a termino, et accessus ad terminum dupliciter considerari possunt : uno módo ex parte mobilis, et sic
naturaliter recessus a termino praecedit accessUm ad terminum : prius enim
est in subjecto mobili oppositum, quod abjicitur, et postmodum est id, quod
per motum assequitur mobile. Sed ex parte agentis est e converso; agens
enim per formam, quae^ in eo praeexistit, agit ad removendum contrarium,
sicüt sol per suam lucem agit ad removendum tenebras. Et ideo ex parte
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het verlichten eerder dan het verdrijven van de duisternis. Van
den kant van de te verlichten lucht is het verdreven worden van
de duisternis eerder dan het verkrijgen van het licht, wel te ver
staan van nature, ofschoon in den tijd beide tegelijk zijn. Omdat
nu de instorting der genade en de vergiffenis der zonde gezegd
worden van den kant van God, die rechtvaardigmaakt, daarom
is van nature de instorting der genade eerder dan het vergeven
van de zonde. Maar indien die dingen beschouwd worden van
den kant van den mensch, die rechtvaardiggemaakt wordt, dan
is het andersom, want van nature is de bevrijding van de zonde
eerder dan het verkrijgen der heiligmakende genade. Ook kan
men zeggen, dat de termen der rechtvaardigmaking zijn : de
zonde, als Waarvandaan, en de rechtvaardigheid als waarheen;
de genade echter is de oorzaak én van de vergiffenis der zonde,
én van het ontvangen der rechtvaardigheid.
2. De voorbereiding van den drager gaat van nature aan het
ontvangen van den vorm vooraf; zij volgt echter op de werking
van den werker, waardoor ook de drager wordt voorbereidt. Zoo
gaat de daad van' den vrijen wil van nature vooraf aan het ver
krijgen der genade, terwijl zij volgt op de instorting der genade.
3. Zooals de Wijsgeer zegt in het 2° Boek van zijn Physica
(9° H.), gaat bij de bewegingen der ziel de beweging naar het
solis prius est illuminare, quam tenebras removere; ex parte autem aëris illuminandi, prius est purgari a tenebns, quam consequi lumen, ordine naturae,
licet utrumque sit simul tempore. Et quia infusio gratiae et remissio culpae
dicuntur ex parte Dei justificantis, ideo ordine naturae prior est gratiae in
fusio, quam culpae remissio. Sed si sumantur ea, quae sunt ex parte hominis
justificati, est e converso, nam prius est ordine naturae liberatio a culpa,
quam consecutio gratiae justificantis. Vel potest dici, quod termini justificationis sunt culpa sicut a quo, et justitia sicut ad quem; gratia vero est causa
remissionis culpae et adeptionis justitiae.
Ad SECUNDUM dicendum, quod dispositio subjecti praecedit susceptionem
formae ordine naturae, sequitur tarnen actionem agentis, per quam etiam
ipsum subjectum dispoinitur; et ideo motus liberi arbitrii naturae ordine prae
cedit consecutionem gratiae; sequitur autem gratiae infusionem.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Philosophus dicit in 2. Physicor.
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eginsel m de beschouwende orde, of naar het doel der handeling
vo°- »
uiterlijke bewegingen gaat het verwijderen
\an,
etse^ aan ^et bereiken van het doel vooraf. Omdat nu
e aad van den vrijen wil een beweging van de ziel is, wordt
zij van nature eerder bewogen naar God als naar het doel, dan
naai iet verwijderen van het beletsel der zonde.
IX* ARTIKEL.
Is de rechtvaardigmaking van den zondaar het grootste Werty
van God?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de rechtvaardigmaking
van den zondaar niet het grootste werk van God is. — 1. Door
de rechtvaardigmaking van den zondaar immers verkrijgt iemand
de genade van dit leven. Welnu door de verheerlijking verkrijgt
iemand de genade van het vaderhuis, welke grooter is. Dus is
de verheerlijking der engelen of menschen een grooter werk dan
de rechtvaardigmaking van den zondaar.
[cap. 9], in motibus animi omnino praecedit motus in principium speculationis, vel in finem actionis; sed in exterioribus motibus remotio impedimenti praecedit asseculionem finis. Et quia motus Iiberi arbitrii est motus
animi, prius naturae ordine movetur in Deum sicut in finem, quam ad removendum impedimentum peccati.
ARTICULUS IX.
Ulrum juslificatio impii sit maximum opus Dei.
[Part. 3. q. 43. art. 4. ad 2. et 4. Dist. 1 7. q. 1. art.. 5.
et Joan. 14. lect. 4.].

Ad NONUM sic proceditur. Videtur quod justificatio impii non sit maxi
mum opus Dei : per justificationem enim impii consequitur aliquis gratiam
viae. Sed per glorificationem consequitur aliquis gratiam patriae, quae major
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2. De rechtvaardigmaking van den zondaar is gericht op het
bizonder goed van één mensch. Welnu het goede van het heela
is grooter dan het goede van één mensch, zooals blijkt uit het
le Boek der Ethica (2e H.). Dus is de schepping van hemel en
aarde een grooter werk dan de rechtvaardigmaking van den zon
daar.
3. Iets uit niets maken en waar niets met den werker mede
werkt, is grooter dan iets maken uit iets, en met eenige mede
werking van datgene, wat de werking ondergaat. Welnu in het
scheppingswerk wordt iets gemaakt uit niets; waarvandaan niets
met den werker kan meewerken, terwijl bij de rechtvaardigmaking
van den zondaar God iets maakt uit iets, nl. van clen zondaar
een rechtvaardige maakt, en daar ook eenige medewerking is
van den kant van den mensch, omdat daar een daad is van den
vrijen wil, zooals (in het 3e Artikel) gezegd is. Dus is de recht
vaardigmaking van den zondaar niet het grootste werk van God.
Maar daartegenover staat het gezegde uit Psalm 144, 9 :
« Het werk van Zijn barmhartigheid boven al Zijn werken ».
en m de Collecta (van den tienden Zondag na Pmksteren) wordt* 2

est. Ergo glorificatio angelorum vel hominum est majus opus, quam justificatio impii.
2. PmETEREA, justificatio impii ordinatur ad bonum particularè unius
hominis. Sed bonum universi est majus, quam bonum unius hominis, ut patet
in 1. Ethic. [cap. 2.]. Ergo majus opus est creatio cceli, et terrae, quam
justificatio impii.
3. Pr>ETEREA, majus est ex nihilo aliquid facere, et ubi nihil cooperatur
agenti, quam ex aliquo facere aliquid cum aliqua cooperatione patientis.
Sed in opere creationis ex nihilo fit aliquid; unde nihil potert cooperari
agenti; sed in justificatione impii Deus ex aliquo aliquid facit, idest ex
impio justum, et est ibi aliqua cooperatio ex parte hominis, quia est ibi motus
liberi arbitrii, ut dictum est [art. 3.]. Ergo justificatio impii non est maxi
mum opus Dei.
Sed CONTRA est, quod in Ps. 144 [v.’9] dicitur : « Miserationis ejus
super omnia opera ejus », et in Collecta [Dom. X post Pentec.] dicitur :
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cezegd . (( God, die Uxv almacht het meeste toont dooi' ie sparen
en te ontfermen. » En Augustinus zegt (in zijn 72e Verhandeling
op Johannes), waar hij de woorden van Johannes (14) : « Grooere mgen heeft Hij gedaan » verklaart, dat het een grooter
iüer ( is van een zondaar een rechtvaardige te maken, dan hemel
en aarde te scheppen.
Leerstelling.
Een werk kan op twee manieren groot ge
noemd worden. Ten eerste, van den kant van de wijze van
wer en, en in dien zin is het scheppingswerk, waarin iets uit
mets wordt gemaakt, het grootste. Ten tweede kan een werk
groot genoemd worden, om de grootheid van datgene, wat wordt
gemaakt, en in dien zin is de rechtvaardigmaking van den zondaar,
vokinc^§ln§ vindt in het eeuwig goed der goddelijke
ee hebbing, een grooter werk dan de schepping van hemel en
aarde, wat zijn voleindiging vindt in het goede van een veranderijke natuur. Daarom laat Augustinus, waar hij zegt, dat het
een grooter werk is. van een zondaar een rechtvaardige te maken
an hemel en aarde ie scheppen, daaraan volgen : « Tvant de
emel en de aarde zullen voorbijgaan, het heil der voorbestemen echter en de rechtvaardigmaking zullen blijven. » Maar men
moet er op letten, dat iets op twee manieren groot genoemd w.ordt.
1 en eerste naar de absolute hoegrootheid, en in dien zin is de

« Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas. » Et Augustinus dicit [tract. 72. in Joan.], exponens illud Joan.
14. : Majora horum faciet, quod « majus opus est, ut ex impio justus fiat,
quam creare coelum et terram. »
Respondeo dicendum, quod opus aliquod potest dici magnum dupliciter:
uno modo ex parte modi agendi, et sic maximum opus est creationis, in quo
ex nihilo fit aliquid. Alio modo potest dici opus magnum propter magnitudinem ejus quod fit, et secundum hoe majus opus est justificatio impii,
quae terminatur ad bonum aeternum divinae participationis, quam creatio
cceli et terrae, quae terminatur ad bonum naturae mutabilis. Et ideo Au
gustinus, cum dixisset, quod majus est, quod ex impio fiat justus, quam
creare coelum, et terram, subjungit : « Coelum enim et terra transibit;

Kw. 113, A. 9.

164

de gave der verheerlijking grooter dan de gave der genade van
rechtvaardiging van den zondaar, en zoo is de verheerlijking der
rechtvaardigen grooter dan de rechtvaardigmaking van de zon
daars. Ten tweede wordt iets groot genoemd door de hoegroot
heid van verhouding, zooals men spreekt van een kleinen berg en
een grooten gerstkorrel. In dien zin is de gave van de genade van
rechtvaardiging van een zondaar grooter dan de gave van de
verheerlijking van een rechtvaardige, omdat de gave van de gena
de meer uitsteekt boven wat een zondaar verdiende, die straf
waardig is, dan de gave der verheerlijking boven wat een recht
vaardige verdiende, die door het feit zelf, dat hij gerechtvaar
digd is, de verheerlijking verdient. Daarom zegt Augustinus (t.
a. pl.) : (( Hij, die kan, oordeele, of het een grooter werk is recht
vaardige engelen te scheppen dan zondaren rechtvaardig te ma
ken. Zeker, ofschoon beide een gelijke kracht vergen, tochjs
het laatste Werk het gevolg van een grootere barmhartigheid. ))
— 1. Het antwoord op
de eerste Bedenking blijkt uit de Leerstelling.
2. Het goede van het heelal is grooter dan het particulier goed
van een enkeling, indien beide van dezelfde soort zijn; maar het
Antwoord

op de bedenkingen.

praedestinatorum autem salus, et justificatio permanebit. » Sed sciendum
est, quod aliquid magnum dicitur dupliciter : uno modo secundum quantitatem absolutam, et hoe modo donum gloriae est majus quam donum gratiae justificantis impium, ef secundum hoe glorificatio justorum est majus
opus quam justificatio impii. Alio modo dicitur aliquid magnum quantitate
proportionis, sicut dicitur mons parvus, et milium magnum. Et hoe modo
donum gratiae impium justificantis est majus, quam donum gloriae beatificantis justum, quia plus excedil donum gratiae dignitatem impii, qui erat
dignus poena, quam donum gloriae dignitatem justi, qui ex hoe ipso quod est
justificatus, est dignus gloria. Et ideo Augustinus dicit ibidem : « Judicet,
qui potest, utrum majus si justos angelos creare, quam impios justificare.
Certe si aequalis est utrumque potentiae, hoe majoris est misericordiae. »
Et per hoe patet responsio ad primum.
Ad SECUNDUM dicendum, quod bonum universi est majus, quam bonum
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goed van de genade van een enkeling is grooter dan het natuur
lijk goed van het heelal.
3. Die bedenking gaat uit van de manier van werken, volgens
wat de schepping het grootste werk van God is.
X° ARTIKEL.
Is de rechtvaardigmafying van den zondaar een ïvondcrvüerk?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de rechtvaardigmaking
van den zondaar een wonderwerk is. — I. Wonderwerken imiriers zijn grooter dan de niet wonderbare. Welnu de rechtvaar
digmaking van den zondaar is een grooter werk, dan de andere
wonderwerken, zooals blijkt uit de woorden van Augustinus
(vorig Art., « Maar daartegenover. ») Dus is de rechtvaardigmaking van den zondaar een wonderwerk.
2. De daad van den wil is op dezelfde manier in de ziel,
als de natuurlijke neiging in de natuurdingen is. Welnu wan-

parliculare unius, si accipiatur utrumque in eodem genere; sed bonum gratiae unius majus est, quam bonum naturae totius universi.
Ad TERTIUM dicendum, quod ratio illa procedit ex parle modi agendi,
secundum quem creatio est maximum opus Dei.
ARTICULUS X.
Utrum justificatio impii sit miraculosa.
[Infr. q. 105. art. 7. ad 1. et part. 3. q. 44. art. 3. ad 1, et 4,
Dist. 17. q. 1. art. 5. et Pot. q. 6. art. 2. ad 6.]
Ad DECIMUM sic procedilur. Videtur, quod justificatio impii sit opus miraculosum : opera enim miraculosa sunt majora non miraculosis. Sed justi
ficatio impii est majus opus, quam alia opera miraculosa, ut patet per Augustinum, auctoritate adducta [art. praec. arg. sed cont.]. Ergo justificatio
impii est opus miraculosum.
2. Pr^eterea, motus voluntatis ita est in anima, sicut inclinatio naturalis
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neer God iets in de natuurdingen uitwerkt, tegen de natuurlijke
neiging in, dan is dat een wonderwerk, zooals wanneer Hij een
blinde ziende maakt of een doode opwerkt. De wil van den zon
daar echter streeft naar het kwade. Daar nu God den mensch,
door hem rechtvaardig te maken, tot het goede beweegt, is de
rechtvaardigmaking van een zondaar een wonderwerk.
3. Evenals de wijsheid een gave Gods is, zoo ook de recht
vaardigheid. Welnu het is wonderbaar, wanneer iemand plot
seling zonder studie de wijsheid van God verkrijgt. Dus is het ook
wonderbaar, dat een zondaar door God rechtvaardig gemaakt
wordt.
Maar daartegenover staat, dat de wonderwerken de natuur
lijke krachten te boven gaan. Welnu de rechtvaardigmaking van
den zondaar gaat de natuurlijke krachten niet te boven, want
Augustinus zegt in zijn Boek Over de Voorbestemming der Heb
ligen (5e H.), dat het geloof kunnen hebben evenals de liefde
kunnen hebben, niet uitgaat boven de kracht der menschelijke
natuur; maar het geloof daadïverkelijk hebben, alsook de liefde
daadrverkelijk hebben een gevolg is van de genade der geloovigen. Dus is de rechtvaardigmaking van den zondaar geen won
derwerk.* 3
in rebus naturalibus. Sed quando Deus aliquid operatur in rebus naturalibus
ccfntra inclmationem naturae, est opus miraculosum, sicut cum illuminat
caecum, vel suscitat mortuum; voluntas autem impii tendil in malum. Cum
igitur Deus justificando hominem moveat eum in bonum, videtur quod justificatio impii sit miraculosa.
3. PmETEREA, sicut sapientia est donum Dei, ita et justitia. Sed miracu
losum est quod aliquis subito sme studio sapientiam assequatur a Deo. Ergo
miraculosum est, quod aliquis impius justificetur a Deo.
Sed CONTRA, opera miraculosa sunt supra potentiam naturalem. Sed
justificatio impii non est supra potentiam naturalem : dicit enim Augustinus
in lib. de Praedest. Sanct. [cap. 5.], quod « posse habere fidem, sicut
posse habere charitatem, naturae est hominum; habere autem fidem, quemadmodum habere charitatem, gratiae est fidelium. » Ergo justificatio impii
non est miraculosa.

Kw. 113, A. 10.

167

EERSTelling.
Gewoonlijk vindt men drie dingen in de
won erwei ken : ten eerste, iets wat van de macht van den werC1 1S’ n •
ZÓ alleen door goddelijke kracht kunnen gedaan
"oi en. Daarom zijn zij wonderbaar zonder meer, als hebbende
een verborgen oorzaak, zooals gezegd is in het Eerste Deel (105°
w.,
Alt.), In dien zin kan zoowel de rechtvaardigmaking
'an en zondaar als de schepping der wereld en in het algemeen
ie er weik, wat alleen door God kan gedaan worden, wonderbaar
Oenoemd worden. Ten tweede wordt in sommige wonderwerken
ge\onden, dat de vorm-oorzaak aan de stof wordt medegedeeld
°\en de natuurlijke kracht van die stof, zooals het leven, in de
opwekking van een doode, de natuurlijke kracht van zoo’n lichaam
te boven gaat. In dien zin is de rechtvaardigmaking van een zon
aal geen wonderwerk, omdat de ziel van nature beschikt is voor
e genade, want door het feit alleen, dat zij naar het beeld Gods
gemaakt is, is zij geschikt voor de genade Gods, zooals Augus
tus zegt in zijn Boek Over de Drieëenheid (14c B., 8e H.). Ten
erde wordt in de wonderwerken iets gevonden buiten de gewone
en natuurlijke orde om, waarop een gevolg veroorzaakt wordt,
zooals wanneer een zieke de volkomen gezondheid plotseling vernjgt buiten de gewone loop der genezing om, welke van nature
of door de kunst gebeurt. In dien zin is de rechtvaardigmaking

RESPONDEO dicendum, quod in operibus miraculosis tria consueverunt inveniri : quorum unum est ex parte potentiae agentis, quia sola divina virtute
fien possunt; et ideo sunt simpliciter mira, quasi habentia causam occultam,
ut in 1. dictum est [q. 105. art. 7.] ; et secundum hoe tami justificatio
impii, quam creatio mundi, et universaliter omne opus, quod a solo Deo
fieri potest, miraculosum dici potest. Secundo in quibusdam miraculosis
operibus invenitur, quod forma inducta est supra maturalem potentiam talis
materiae, sicut in suscitatione mortui vita est supra naturalem potentiam
talis corporis; et quantum ad hoe justificatio impii non est miraculosa, quia
naturaliter anima est gratiae capax : eo enim ipso quod facta est ad imaginem Dei, capax est Dei per gratiam, ut Augustinus dicit [De Trin., lib.
14, cap. 8]. Tertio modo in operibus miraculosis invenitur aliquid praeter
solitum et consuetum ordmem causandi effectum, sicut cum aliquis infirmus
samtatem perfectam assequitur subito praeter solitum cursum sanationis,.
12
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soms een wonderwerk, en soms niet, want de gewone en natuur
lijke loop van rechtvaardigmaking is deze, dat de mensch zich
tot God keert doordat God zijn ziel innerlijk beweegt, en wel
eerst door een onvolmaakte bekeering, om later tot een volmaakte
te komen, omdat de liefde, die begonnen is, vermeerderd verdient
te worden, opdat zij, vermeerderd, verdiene vervolmaakt te Wor~
den, zooals Augustinus zegt (186e of 106° brief). Soms echter
beweegt God de ziel zöö hevig, dat zij terstond een zekere vol
maaktheid van de rechtvaardigheid verkrijgt, zooals het gebeurde
bij de bekeering van Paulus, die ook uiterlijk op wonderbare wij
ze op den grond werd neergeworpen; daarom wordt de bekeering
van Paulus als een wonderwerk in de Kerk plechtig herdacht.
Antwoord op de BEDENKINGEN. — 1. Ofschoon sommige
wonderwerken geringer zijn dan de rechtvaardigmaking van den
zondaar, niet betrekking tot het goed dat tot stand gebracht wordt,
vallen zij toch buiten de gewone orde van zulke gevolgen, en
zoo vallen zij meer onder het begrip van een wonder.
2. Het is niet altijd een wonderwerk, wanneer een natuurding
wordt bewogen tegen zijn natuurlijke neiging in, want dan zou

quae fit a natura vel arte; et quantum ad hoe justificatio impii quandoque
est miraculosa, et quandoque non : est enim iste communis et consuetus
cursus justificatianis, ut Deo movente interius animam, homo convertatur ad
Deum, primo quidem conversione imperfecta, ut postmodum ad perfectam
deveniat, quia « charitas inchoata meretur augeri, ut aucta mereatur perfici », sicut Augustinus dicit [epist. 186; al. 106] ; quandoque vero tam
vehementer Deus animam movet, ut statim quamdam perfectionem justitiae
assequatur, sicut fuit in conversione Pauli, adhibita etiam exterius miracu
losa prostratione, et ideo conversio Pauli tamquam miraculosa in Ecclesia
commemoratur celebriter.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod quaedam miraculosa opera, etsi sint
minora quam justificatio impii, quantum ad bonum, quod fit, sunt tarnen
praeter consuetum ordinem talium effectuum, et ideo plus habent de ratione
miraculi.
Ad SECUNDUM dicendum, quod non quandocumque res naturalis movetur
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het een wonderwerk zijn, dat water warm wordt of dan een
steen omhoog geworpen wordt; dit is alleen een wonderwerk,
wanneer dit gebeurt buiten de orde van de eigen oorzaak om,
ie aangelegd is dit te doen. Welnu geen andere oorzaak buiten
God, kan een zondaar rechtvaardig maken, zooals alleen het vuur
jet water kan verwarmen. Daarom is de rechtvaardigmaking van
den zondaar met betrekking tot dat niet wonderbaar.
.
De mensch is aangelegd om door eigen genie en eigen stu
die kennis en wijsheid van God te verkrijgen. Wanneer dus de
mensch buiten deze manier om wijs en wetend wordt, dan is dat
wonderbaar. Daarentegen is de mensch niet aangelegd om- de
heiligmakende genade door eigen werking te verkrijgen maar
door de werking van God; vandaar is het niet hetzelfde.
ccxntra suam inclinationem, est opus miraculosum; alioquin miraculosum esset,
quod aqua calefieret, vel quod lapis sursum projiceretur; sed quan o ïoc
fit praeter ordinem propriae causae, quae nata est facere hoe. Justi ïcare
autem impium nulla alia causa potest nisi Deus, sicut nee aquam ca e aceie
nisi ignis; et ideo justificatio impii a Deo quantum ad hoe non est mirla
culosa.
•
Ad TERTIUM dicendum, quod sapientiam et scientiam homo natus es
acquirere a Deo per proprium ingenium, et studium; et ideo, quan o praeter
hunc modum homo sapiens vel sciens efficitur, est miraculosum. e gia
tiam justificantem non est homo natus acquirere per suam operationem, se
Deo operante; unde non est simile.

Kw. 114.

170

HONDERD EN VEERTIENDE KWESTIE.
OVER DE VERDIENSTE, HET GEVOLG VAN DE
GENADE VAN BIJSTAND.
(Tien Artikelen) .
Vervolgens wordt gehandeld over de verdienste, het gevolg van
de genade van bijstand; en hieromtrent worden tien vragen ge
steld :
1. Kan de mensch iets van God verdienen ?
2. Kan iemand zonder de genade het eeuwige leven verdienen?
3. Kan iemand rechtens door de genade het eeuwige leven
verdienen?
4. Is de genade beginsel van verdienen, voornamelijk door
middel van de liefde?
5. Kan de mensch voor zichzelf de eerste genade verdienen?
6. Ook voor een ander?
7. Kan iemand voor zich het herstel na den val verdienen?

QU/ESTIO CXIV.
DE MERITO, QUOD EST EFFECTUS GRATIAE
COOPERANTIS.
Deinde considerandum est de Merito, quod est effectus graliae cooperantis.
Et circa hoe quaeruntur decem.
1. Utrum homo possit aliquid mereri a Deo. — 2. Utrum aliquis sine
gratia possit mereri vitam aeternam. — 3. Utrum aliquis per gratiam possit
mereri vitam aeternam ex condigno. — 4. Utrum gratia sit principium
merendi, mediante charitate principaliter. — 5. Utrum homo possit sibi me
reri primam gratiam. — 6. Utrum homo possit eam mereri alii. — 7. Utrum

Kw. 114, A. 1.

171

8. Kan iemand de vermeerdering der genade of der liefde
verdienen?
9. Kan iemand de eindvolharding verdienen?
10. Vallen de tijdelijke goederen onder de verdienste?
I ARTIKEL.
Kan de mensch iets van God verdienen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de mensch niet iets van
God kan verdienen. 1. Niemand toch kan hierdoor verdiensten ver
werven, dat hij aan een ander geeft wat hij verschuldig is.
Welnu met al het goede, wat we doen, kunnen we aan Go niet
voldoende teruggeven, voor wat we Hem verschuldigd zijn, zoo
dat we altijd nog méér verschuldigd zijn, zooals ook de
ijsgeer
zegt in het 8° Boek zijner Ethica (14c H.). Vandaar ook dat
bij Lucas (17, 10) gezegd wordt : (( Wanneer ge al Wat u e
volen is gedaan hebt, zegt dan : We zijn onnutte dienstt?nec ten,
Wat Tve verplicht ivaren te doen hebben n>e gedaan. »

possit sibi aliquis mereri reparationem post lapsum.
8. Utrum possit si ï
aliquis mereri augmentum gratiae vel charitatis.
9. Utrum possit si 1
mereri finalem perseveantiam. — 10. Uturn bona temporalia ca ant su
merito.
ARTICULUS I.
Utrum homo possit aliquid mereri a Deo.
[Supr. q. 21. art. 4. et 2. Dist. 5. q, 2. art. 1. et Dist. 28. art, 4,
et Hebr. 6. lect. 3.].
Ad PR1MUM sic proceditur. Videtur, quod homo non possit aliquid me
reri a Deo : nullus enim videtur mercedem mereri ex hoe, quod reddit
alten quod debet. Sed per omnia bona, quae facimus, non possumus sufficienter recompensare Deo quod debemus, quin semper amplius debeamus, ut
etiam Philosophus dicit in 8. Eth. [cap. 14] ; unde et Luc. 17 [v. 10]
dicitur : « Cum om.nia, quae praecepta sunt, feceritis, dicite : Servi inutiles
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2. Wanneer iemand ergens voordeel bij heeft, dan kan hij daar
door niets verdienen bij hem, wien dat niet voordeelig is. Welnu,
dat een mensch goed doet, is wel voor hemzelf of voor een anderen
mensch voordeelig, maar niet voor God. Want in het Boek Job
(35, 7) staat geschreven : « Als ge rechtvaardig handeldet wal
gaaft ge hem nog? of Tvat zal hij uit uiv hand ontvangen? )) Dus
kan een mensch niets van God verdienen.
3. Ieder, die van iemand iets verdient, verplicht dezen aan
zich, want verplichting is het, dat men het loon geeft aan wie
loon verdient. God echter heeft aan niemand verplichting, van
daar wordt er gezegd in den Brief aan de Romeinen (11, 35) :
« Wie heeft hem eerst gegeven, dat het hem zou vergolden wor
den? )) Dus kan niemand iets van God verdienen.
Daartegenover staat echter het gezegde uit het Boek Jeremias
(31, 16) : « Na uw werk bestaat er belooning. » Welnu men
noemt belooning wat bijt wijze van verdienste gegeven wordt.
Dus kan een mensch bij God verdienen.

- sumus; quod debuimus facere, fecimus. » Ergo homo non potest aliquid
mereri a Deo.
2. PlUETEREA, ex eo quod aliquis sibi proficit, nihil videlur mereri apud
eum, cui nihil proficit. Sed homo bene operando sibi proficit, vel alteri homini, non autem Deo : dicitur enim Job 35 [v. 7] : «Si juste egeris, quid
donabis ei, aut quid de manu tua accipiet? » Ergo homo non potest aliquid
a Deo mereri.
3. Pr/ETEREA, quicumque apud aliquem aliquid meretur, constituit eum
sibi debitorem : debitum enim est, ut aliquis merend mercedem rependat.
Sed Deus nulli estdebitor; unde dicitur Rom. 11 [v. 35] : « Quis prior
dedit ei, et retribuetur ei? » Ergo nullus a Deo potest aliquid mereri.
Sed CONTRA est, quod dicitur Jer. 31 [v. 16] : « Est merces open’
luo. » Sed merces dicitur, quod merito redditur. Ergo videtur, quod homo'
possit a Deo mereri.
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EERSTELLING.
- Verdienste en loon worden tot hetzelfde
eruggebracht. Loon immers noemt men wat iemand ter vergelding
^n zijn werk of zijn arbeid teruggegeven wordt, als de prijs er
voor. andaar is het een daad van rechtvaardigheid, loon uit te
eeren vooi werk en arbeid, zooals het ook een daad van recht
vaar ïgheid is, iemand den rechtmatigen prijs te betalen voor
wat men van hem ontving. Welnu, zooals blijkt bij den Wijs°eei (in het 5 Boek zijner Ethica, 3° H.), is de rechtvaardigheid
een zekere gelijkheid, en bijgevolg bestaat er rechtvaardigheid
zon ei meer tusschen hen tusschen wie gelijkheid zonder meer
wor t gevonden; tusschen hen echter, tusschen wie niet zonder
ineer gelijkheid gevonden wordt, bestaat er ook geen rechtvaarigneid zonder meer, maar kan er alleen een zekere manier van
ree tvaaidigheid zijn, zooals men ook spreekt van een zeker va^leerrec^t’ §elijk de Wijsgeer zegt in hetzelfde Boek
’ daarom ook bestaat er bij hen, bij wie men van recht
vaardigheid spreekt zonder meer, ook zonder meer verdienste en
loon; maar bij hen, bij wie er sprake is van rechtvaardigheid in
een of ander opzicht, en niet zonder meer, is er ook niet zonder
meer verdienste, maar alleen in een of ander opzicht, in zoover
er nl. rechtvaardigheid is, zooals een zoon iets kan verdienen van
zijn vader, en een knecht van zijn heer.

RESPONDEO dicendum, quod meritum et merces ad idem referuntur :
id enim merces dicitur, quod alicui recompensatur pro retributione operis vel
laboris, quasi quoddam pretium ipsius; unde sicut reddere justum pretium
pro re accepta ab aliquo e't actus justitiae, ita etiam recompensare mercedem
operis vel laboris, est actus justitiae. Justitia autem aequalitas quaedam est,
ut patet per Philosophum in 5. Ethicor. [cap. 3.] et ideo simpliciter est
justitia inter eos, quorum est simpliciter aequalitas; eorum vero, quorum non
est simpliciter aequalitas, non est simpliciter justitia, sed quidam justitiae
modus potest esse, sicut dicitur quoddam jus paternum, sive dominativum,
ut in eodem libro [cap. 6.] Philosophus dicit. Et propter hoe in his, in
quibus est simpliciter justum, est etiam simpliciter ratio meriti et mercedis; in
quibus autem est secundum quid justum, et non simpliciter, in his etiam non
simpliciter est ratio meriti, sed secundum quid, inquantum salvatur ibi
justitiae ratio : sic emim et filius meretur aliquid a patre, et servus a domino.
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Nu is het duidelijk, dat tusschen God en mensch de grootste
ongelijkheid bestaat (want ze staan oneindig ver van elkaar af) ;
al het goede, wat een mensch heeft, is geheel van God. Vandaar
kan er tusschen mensch en God geen rechtvaardigheid zijn krach
tens volkomen gelijkheid maar krachtens een zekere verhouding,
voorzoover beiden nl. werken op hun eigen wijze. Welnu wijze
en maat der menschelijke deugd bij een mensch is van God, en
daarom kan er van verdienste van een mensch bij God slechts
sprake zijn in de veronderstelling van een goddelijke verordening,
met dien verstande nl. dat de mensch door zijn werken van God
datgene bij wijze van zijn loon verkrijgt, waartoe God hem kracht
gegeven heeft om te werken, zooals ook de natuurdingen door
hun eigen bewegen en werken datgene bereiken, waartoe ze door
God bestemd zijn, met dit verschil, dat een redelijk schepsel
zichzelf tot handelen beweegt door zijn vrijen wil, waarom het
dan ook door zijn handeling verdiensten kan verwerven, wat bij
de andere schepselen niet is.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. De mensch ver
dient in zoover hij uit eigen wil datgene doet wat hij verplicht is,

Manifestum est autem, quod inter Deum et hominem est maxima inaequalitas (in infinitum enim distant) : totum quod est hominis bonum, est a Deo;
unde non potest hominis ad Deum esse justitia secundum absolutam aequalitatem, sed secundum proportionem quamdam, inquantum scilicet uterque
operatur secundum modum suum. Modus autem et mensura humanae virtutis hominis est a Deo, et ideo meritum hominis apud Deum esse non pot
est, nisi secundum praesuppositionem divinae ordinationis, ita scilicet ut id
homo consequatur a Deo per suam operationem, quasi mercedem, ad quod
Deus ei virtutem operandi deputavit; sicut etiam res aiaturales hoe consequuntur per proprios motus, et operationes, ad quod a Deo sunt ordinatae;
differenter tarnen, quia creatura. rationalis seipsam movet ad agendum per
liberum arbitrium; unde sua actio habet rationem meriti, quod non est m
aliis creaturis.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod homo, inquantum propria voluntate
facit illud quod debet, meretur; alioquin actus justitiae, quo quis reddit debitum, non esset meritorius.
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anders zou een daad van rechtvaardigheid, waardoor iemand zijn
verplichting nakomt, niet verdienstelijk zijn.
2. God verwacht van onze goede werken geen voordeel, maar
'Hij zoekt Zijn glorie, d. i. de openbaring van Zijn goedheid,
wat hij ook bedoelt met Zijn eigen werken. Uit het feit dat we
Hem eer brengen, wint Hij niets bij, web wij, en zoo verdienen
we bij God iets voor zoover wij werken om Zijn verheerlijking,
en niet voor zoover Hij tengevolge van ons werken iets erbij
krijgt.
3. Uit het feit, dat wij door ons handelen geen verdienste
verwerven tenzij in de veronderstelling van een goddelijke ver
ordening, volgt nog niet, dat God zonder meer onze schuldenaar
wordt, maar Hij wordt het aan zichzelf, in zoover er verplichting
bestaat om aan Zijn eigen verordening gevolg te geven.
IP ARTIKEL.
Kan iemand zonder de genade het eeuïvige leven verdienen?

Bedenkingen. — Men beweert, dat iemand zonder de ge
nade het eeuwig leven kan verdienen. 1. Zooals immers (in het
Ad SECUNDUM dicendum, quod Deus ex bonis nostris non quaerit utilitatem, sed. gloriam, idest manifestationem suae boinitatis, quod etiam ex suis
operibus quaerit; ex hoe autem quod eum colimus, nihil ei accrescit, sed
nobis-; et ideo meremur aliquid a Deo, non quasi ex nostris operibus aHquid
ei accrescat, sed inquanlum propter ejus gloriam operamur.
Ad TERT1UM dicendum, quod quia actio nostra non habet rationem meriti, nisi ex praesuppositieme divinae ordinationis, non sequitur quod Deus
efficiatur simpliciter debitor nobis, sed sibi ipsi, inquantum debitum est, ut
sua ordinatio impleatur.
ARTICULUS II.
Uirum aliquis sine gratia possit mereri vitam aeternam.
[Supr. q. 109. art. 5. et locis ibi inductis] .

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod aliquis sine gratia possit me-
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vorig Artikel) gezegd is, verdient de mensch bij God datgene
waartoe hij door God bestemd is. Welnu de mensch is van nature
bestemd tot de zaligheid als tot zijn doel, en daarom is zijn
streven om gelukkig te zijn iets natuurlijks. Dus kan een mensch
door zijn natuurlijke aanleg en zonder de genade de zaligheid
verdienen, die is het eeuwige leven.
2. Hoe minder een en hetzelfde werk verplicht is, des te ver
dienstelijker is het. Welnu een goed werk, dat verricht wordt
door hem, die te voren mindere weldaden heeft ontvangen, is
minder verplicht. Daar dus hij, die slechts zijn natuurlijke goede
ren heeft, minder weldaden van God verkregen dan die behalve
die natuurlijke ook onverdiende heeft, schijnen zijn werken bij
God ook verdienstelijker te zijn. En daarom indien iemand, die
de genade bezit, op eenigerlei wijze het eeuwige leven kan ver
dienen, dan des te meer hij, die ze niet bezit.
3. De barmhartigheid Gods en Zijn vrijgevigheid overtreffen
op oneindige wijze de barmhartigheid en de vrijgevigheid der
menschen. De eene mensch nu kan bij den andere verdienen,
ook zonder dat hij diens gunst ooit te voren bezat. Het schijnt
dus dat een mensch veel eer bij God zonder de genade het
eeuwige leven kan verdienen.
reri vitam aetemam : illud enim homo a Deo meretur, ad quod divinitus
ordinatur, sicut dictum est [art. praec. ]. Sed homo secundum suam naturam
ordinatur ad beatitudinem sicut ad finem; unde etiam naturahler appetit esse
beatus. Ergo homo per sua naturalia absque gratia mereri potest beatitudi
nem, quae est vita aeterna.
2. PR/ETEREA, idem opus quanto est minus debitum, tanto est magis meritorium. Sed minus debitum est bonum, quod fit ab eo, qui minoribus beneficiis est praeventus. Cum igitur ille, qui habet solum bona naturalia, minora beneficia sit consecutus a Deo, quam ille, qui cum naturalibus habet
gratuita, videtur quod ejus opera sint apud Deum magis meritoria. Et ita, si
ille, qui habet gratiam, potest mereri aliquo modo vitam aetemam, multo
magis ille, qui non habet.
3. Pr/ETEREA, misericordia et liberalitas Dei in infinitum excedit misericordiam et Iiberalitatem humanam. Sed unus homo potest apud alium me
ren, etiamsi numquam suam gratiam ante habuerit. Ergo videtur, quod mul
to magis homo absque gratia vitam aetemam possit a Deo mereri.
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Maar daartegenover staat, wat de Apostel zegt in zijn Brief
aan e Romeinen (6, 23) : « Het Eeuwige Leven is Gods
genade. »
LEERSTELLING. — Men kan, zooals boven gezegd is (109°
w‘* ^ Art.), een dubbeen toestand onderscheiden van den
mensch zonder genade : ten eerste, den toestand der ongeschonden
natuur, waarin Adam leefde vóór de zonde, en ten tweede, den
toestand der bedorven natuur, zooals die in ons is vóór het
erstel der genade. Als wij dus over den mensch in den eersten
toestand spreken, kan hij om één reden het eeuwige leven enkel
njet^ zijn natuurgoederen niet verdienen zonder de genade, omdat
nj- s menschen verdienste afhangt van de goddelijke voorbeschikHet werken van ieder ding is krachtens goddelijke veroidening niet aangelegd op iets wat het evenredige kunnen, het
beginsel van het handelen, te boven gaat, want juist heeft de god
delijke voorzienigheid bepaald dat niets boven zijn krachten
werkt. Welnu, het eeuwige leven is een goed, dat de evenredig
heid der geschapen natuur te boven gaat, omdat het de kennis
en het verlangen er van overtreft, volgens het bekende woord uit
den 1n Brief aan de Corinthiërs (2, 9) : « Geen oog heeft gezien,
Sed CONTRA est, quod Apostolus dicit Rom. 6 [v. 231
vita aeterna.- »

Gratia Dei

RESPONDEO dicendum, quod hominis sine gratia duplex status considerari potest, sicut supra dictum est [q. 109. art. 2.] : unus quidem naturae
integrae, qualis fuit in Adam ante peccatum; alius autem naturae corruptae,
sicut est in nobis ante reparationem gratiae. Si ergo loquamur de homine
quoad primum statum, sic una ratione non potest homo mereri absque gratia
vitam aetemam per pura naturalia, quia scilicet meritum hominis dependet ex
preaordinatione divina. Actus autem cujuscumque rei non ordinatur divinitus
ad aliquid excedens proportionem virtutis, quae est principium actus; hoe
enim est ex institutione divinae providentiae, ut (nihil agat ultra suam virtutem; vita autem aeterna est quoddam bonum excedens proportionem naturae
creatae; quia etiam excedit cognitionem et desiderium ejus, secundum illud
1. ad Cor. 2 [v. 9] : « Nee oculus vidit, ned auris audivit, nee in cof
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geen oor gehoord, in geen menschenhart is het opgekomen. »
Vandaar komt het ook, dat geen enkel geschapen natuur een
voldoende beginsel is voor een daad, die het eeuwige leven ver
dient, tenzij er een bovennatuurlijke gave aan toegevoegd wordt,
die men genade noemt.
Als wij het echter hebben over den mensch, zooals hij leeft
onder de zonde, is er daarenboven een tweede reden, nl. het be
letsel van de zonde. Zooals immers uit het voorgaande blijkt (87°
Kw., 3° Art. en w.), is de zonde een beleediging van God, die
uitsluit van het eeuwige leven, en daarom kan niemand, die m
staat van zonde is, dat eeuwige leven verdienen, als zijn zonde niet
eerst vergeven en hij met God verzoend is; dit nu gebeurt door
de genade. Een zondaar toch heeft geen recht op het leven,
maar op den dood, volgens het woord uit den Brief aan de
Romeinen (6, 9) : <( De prijs der zonde is de dood. »
Antwoord op de BEDENKINGEN. — 1. God bestemde de
menschelijke natuur om haar doel, bestaande in het eeuwige leven,
te bereiken, niet uit eigen kracht, doch door de hulp der genade,
en zoo kan ook een handeling van den mensch het eeuwige leven
verdienen.
2. Een menschenwerk zonder de genade kan niet gelijk zijn

hominis ascendit ». Et inde est, quod nulla natura creata est sufficiens
principium actus meritorii vitae aeternae, nisi superaddatur aliquod supernaturale donum, quod gratia dicitur.
Si vero loquamur de homine sub peccato existente, additur cum hoe secunda ratio, propter impedimentum peccati : cum enim peccatum sit quaedam Dei offensa excludens a vita aeterna, ut patet per supradicta [q. 87,
art. 3. sqq.j, nullus in statu peccati existens potest vitam aeternam
mereri, nisi prius Deo reconcilietur dimisso peccato, quod fit per gratiam :
peccatori enim non debetur vita, sed mors, secundum illud Rom. 6 [v.
9.] : « Stipendia peccati mors. »
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Deus ordinavit humanam naturam ad
finem vitae aeternae consequendum, non propria virtute, sed per auxilium
gratiae; et hoe modo ejus actus potest esse meritorius vitae aeternae.
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aan het werk dat uit de genade voortkomt, omdat een handeling
volmaakter is, naarmate het beginsel van handelen ook volmaakter
is. De redeneering zou echter opgaan in de veronderstelling van
de gelijkheid van het werk aan beide kanten.
3. Wat de eerste aangevoerde reden betreft, is er tusschen
God en den mensch dat verschil, dat de mensch alle macht om
wel te doen van God heeft en niet van een mensch, en daarom
kan een mensch van God niets verdienen tenzij door Zijn goed
gunstigheid; wat ook de Apostel kernachtig uitdrukt, met te
zeggen : « Wie heeft hem eerst gegeven, dat het hem zou ver
golden Worden. » (Brief aan de Romeinen, 11, 35). Maar bij
een mensch kan iemand verdienen, voordat hij iets van hem ont
vangen heeft, door datgene, wat hij ontving van God. Wat de
tweede reden betreft uit het beletsel der zonde, ze gaat gelijke
lijk op voor den mensch en voor God, omdat ook een mensch
niet van een ander kan verdienen, dien hij te voren beleedigde,
tenzij hij hem voldoening gaf en zich met hem verzoende.

Ad SECUNDUM dicendum, quod homo sine gratia non potest habere
aequale opus operi, quod ex gratia procedit, quia quanto est perfectius
principium actionis, tanto est perfectior actio. Sequeretur autem ratio, supposita aequalitate operationis utrobique.
Ad TERT1UM dicendum, quod, quantum ad primam rationem inductam,
dissimiliter se habet in Deo, et in homine, nam homo omnem virtutem benefaciendi habet a Deo, non autem ab homine, et ideo a Deo non potest
homo aliquid mereri, nisi per donum ejus. Quod Apostolus signater exprimit, dicens : « Quis prior dedit ei, et retribuetur illi? )> [ad Rom., c. 11,
v. 35]. Sed ab homine potest quis mereri, antequam ab eo acceperit, per
id quod accepit a Deo. Sed quantum ad secundam rationem sumptam ex
impedimento peccati, simile est de homine et de Deo, quia etiam homo
ab alio mereri non potest, quem offendit prius, nisi ei satisfaciens reconcilieiur.
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III0 ARTIKEL.
Kan iemand, die de genade heeft, rechtens het eeuwige leven
verdienen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de mensch in staat van
genade niet rechtens het eeuwige leven kan verdienen. 1. De
Apostel immers zegt in zijn Brief aan de Romeinen (8, 18) :
« Het lijden van dezen tijd kan niet in vergelijking J^omen met
de toekomstige heerlijkheid, die ons geopenbaard zal ivorden. ))
Welnu het lijden der heiligen schijnt onder de andere verdien
stelijke werken een zeer groote plaats in te nemen. Dus kan geen
menschelijk werk het eeuwige leven rechtens verdienen.
2. Bij het woord uit den Brief aan de Romeinen (6, 23) :
« De genade van God is het eeuwige leven » vindt men de Glossa
(uit Augustinus, Over de Genade en den Vrijen Wil, 9° H.) :
« Terecht had de Apostel gunnen zeggen : de prijs der recht
vaardigheid is het eeuwige leven, maar liever zei hij : Gods
genade is het eeuwige leven, opdat wij zouden inzien, dat God

ARTICULUS III.
Uirum homo in graiia constiiutus possit mereri vitam aelernam ex condigno.
[Part. 3. q. 48. art. 1. et 2. Dist. 27. art. 3. et Rom. 4. lect. 3,],
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod homo in gratia constitutus
non possit mereri vitam aeternam ex condigno : dicit enim Apostolus ad
Rom. 8. [v. 18] : « Non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis. » Sed inter alia opera meritoria
maxime videntur esse meritoriae sanctorum passiones. Ergo mulla opera
hominum sunt meritoria vitae aeternae ex condigno.
2. Pr/ETEREA, super illud Rom. 6 [v. 23] : Gratia Dei vita aeterna,
dicit Glos. [ord. Aug. lib. de Gr. et Lib. Arb. cap. 9.] : « Posset recte
dicere : Stipendium justitiae vita aeterna, sed maluit dicere : Gratia Dei
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ons leidt naar het eeuwige leven door Zijn ontfermen, en niet
tengevolge van onze verdiensten. » Welnu, wat iemand rechtens
verdient, ontvangt hij naar verdiensten en niet uit ontfermen. Dus
kan een mensch niet rechtens het eeuwige leven verdienen door
de genade.
3. Slechts die verdienste schijnt rechtens, die met het loon
gelijk is. Welnu geen enkele daad van dit leven kan het eeuwige
evenaarden, wat immers onze kennis en ons verlangen te boven
gaat. Ook overtreft het de liefde en het beminnen van den mensch
op aarde, zooals het ook de natuur overtreft. Dus kan de mensch
niet rechtens door de genade het eeuwige leven verdienen.
Maar daartegenover staat, dat iets, wat volgens een rechtvaar
dig oordeel wordt gegeven, een loon is, dat rechtens wordt gege
ven. Welnu het eeuwig leven wordt door God gegeven over
eenkomstig een rechtvaardig oordeel, volgens de woorden uit den
2C Brief aan Timolheus (4, 8) : « Overigens is mij weggelegd
de kroon der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter,
miJ op dien dag zal geven. » Dus verdient de mensch rechtens
het eeuwige leven.

vita aeterna, ut intelligeremus Deum ad aeternam vitam pro sua miseratione nos perducere, non merilis nostris. » Sed id, quod ex condigno quis
meretur, non ex miseratione, sed ex merito accipit. Ergo videtur, quod
homo non possit per gratiam meren vilam aeternam ex condigno.
3. Pr/ETEREA, illud meritum videtur esse condignum, quod aequatur
mercedi. Sed nullus actus praesentis vitae potest aequari vitae aetemae, quae
cognitionem et desiderium nostrum excedit; excedit etiam charitatem, vel dilectionem viae, sicut et excedit naturam. Ergo homo non potest per gratiam
mereri vitam aeternam ex condigno.
Sed CONTRA, id quod redditur secundum justum judicium, videtur esse
merces condigna. Sed vita aeterna redditur a Deo secundum judicium justitiae, secundum illud 2. ad Timoth. 4 [v. 8] : <( In reliquo reposita est
mihi corona justitiae, quam reddet mihi Dominus in illa die justus judex. »
Ergo homo meretur vitam aeternam ex condigno.
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LEERSTELLING. — Men kan het verdienstelijke werk van den
mensch op twee manieren beschouwen : vooreerst, voor zoover
het komt van den vrijen wil, en ten tweede voor zoover het
voortkomt uit de genade van den H. Geest. Als men het werk
beschouwt, wat zijn inhoud betreft en als komende van den
vrijen wil, dan kan er geen sprake zijn van rechtens verdienen,
om de uiterste ongelijkheid; er is echter wel een billijkheid om
een gelijkheid van verhouding. Het is immers billijk, dat God
een mensch, die naar vermogen werkt, beloont naar de mate van
Zijn kracht.
Maar als we spreken over het verdienstelijke werk, in zoover
het voortkomt van de genade des H. Geestes, dan verdient het
rechtens het eeuwige loon, want zóó wordt bij de waarde der
verdienste de kracht des H. Geestes in acht genomen, die. ons
leidt naar het eeuwige leven, zooals er geschreven is bij Johannes
(4, 14) : « Hij zal in hem worden tot een bron van springend
water ten eeuwigen leven. » Voor de waarde van het werk wordt
ook de waardigheid der genade in acht genomen, waardoor de
mensch als deelgenoot aan Gods natuur, tot zoon Gods wordt
aangenomen, wien de erfenis toekomt uit recht der aanneming
zelf, volgens het woord uit den Brief aan de Romeinen (8, 1 7) :
(( Indien zonen, dan ook erfgenamen. »

RESPONDEO dicendum, quod opus meritorium hominis dupliciter considerari potest : uno modo, secundum quod procedit ex libero arbitrio; alio
modo, secundum quod procedit ex gratia Spiritus Sancti. Si consideretur
secundum substantiam operis et secundum quod procedit ex libero arbitrio,
sic non potest ibi esse condignitas, propter maximam inaequalitatem, sed est
ibi congruitas propter quamdam aequalitatem proportionis. Videtur enim
congruum, ut homini operanti secundum suam virtutem Deus recompenset
secundum excellentiam suae virtutis.
Si autem loquamur de opere meritorio, secundum quod procedit ex
gratia Spiritus Sancti, sic est meritorium vitae aeternae ex condigno : sic
enim valor meriti attenditur secundum virtutem Spiritus Sancti moventis nos
in vitam aetemam, secundum illud Joan. 4. [v. 14] : « Fiet i:n eo fons
aquae salientis in vitam aetemam. » Attenditur etiam pretium operis secun
dum dignitatem gratiae, per quam homo consors factus divinae naturae
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Antwoord op de bedenkingen. — 1. De Apostel spreekt
bij het lijden der heiligen over den inhoud daarvan.
2. Men moet die Glossa zóó verstaan, dat ze de eerste oor
zaak aangeeft, om te kómen tot het eeuwige leven, nl. Gods
erbarming. Onze verdienste is maar een volgende oorzaak.
3. De genade van den H. Geest, die wij in dit leven bezitten,
is, ofschoon niet daadwerkelijk gelijk aan de verheerlijking, toch
wel gelijkwaardig met deze in vermogen, zooals het zaad van
een boom, waarin het vermogen ligt tot den geheelen boom. En
zóó woont de H. Geest, die de voldoende oorzaak is van het
eeuwige leven, door de genade van den mensch, waarom Hij,
in den Tweeden Brief aan de Corinihïérs (1, 22) ook wordt
genoemd het onderpand van onze erfenis.

adoptatur in filium Dei, cui debetur haereditas ex ipso jure adoptionis, secundum illud Rom. 8 [v. 17] : «Si filii, et haeredes. »
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Apostolus loquitur de passionibus
sanctorum secundum eorum substanliam.
Ad SECUNDUM dicendum, quod verbum illius Glossae intelligendum est
quantum ad primam causam perveniendi ad vitam aeternam, quae est miseratio Dei; meritum autem nostrum est causa subsequens.
Ad TERTIUM dicendum, quod gratia Spiritus Sancti, quam in praesenti
habemus, etsi non sit aequalitas gloriae in actu, est tarnen aequalis in virtute,
sicut semen arborum, in quo est virtus ad totam arborem. Et similitei' per
gratiam inbabitat hominem Spiritus Sanctus, qui est sufficiens causa vitae
aetemae; unde et dicitur esse pignus haereditatis nostrae 2. ad Cor. 1.
[v. 22].
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IVe ARTIKEL.

Is de genade beginsel van het verdienen, voornamelijk door de
liefde, meer dan door de andere deugden?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de genade niet méér
beginsel van verdienste is door de liefde, dan door de andere
deugden. 1. Loon immers is men verschuldigd aan werk, volgens
Mattheus (20, 8) : « Roep de werklieden en geef hun ieder
zijn loon. )) Welnu iedere deugd is het beginsel van een of ander
werk, want de deugd is een hebbelijkheid om te werken, zooals
vroeger gezegd is (55° Kw., 2C Art.). Dus is iedere deugd op
gelijke wijze beginsel van verdienste.
2. De Apostel zegt in den ln Corinthiërbrief (3, 8) : « Ieder
ontvangt zijn eigen loon, overeenkomstig zijn eigen arbeid. » Wel
nu de liefde vermindert eerder den arbeid, dan dat ze hem
vermeerdert, want, zooals Augustinus zegt in zijn Boek Over de
Woorden des Heeren (9° B., 3e H.), maakt de liefde al het

ARTICULUS IV.
Ulrum graiia sit principium merili principalius per charilalem,
quam per alias virlutes.
[2-2. q. 182. art. 2. et 3. Dist. 30. art. 3. et Pot. q. 6, art. 9,
et Rom. 8. lect. 3. et Heb. 6. lect. 3.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod gratia non sit principium
meriti principalius per charitatem, quam per alias virtutes : merces emm
open debetur, secundum illud Matth. 20 [v. 8] : « Voc^ operarios, et
redde illis mercedem suam. » Sed quaelibet virtus est principium alicujus
operis : est enim virtus habitus operativus, ut supra habitum estf [q. 35.
art. 2.]. Ergo quaelibet virtus est aequaliter principium merendi.
2. PRtflTEREA, Apostolus dicit 1. ad Cor. 3 [v. 8] : « Unusquisque
propriam mercedem accipiet secundum proprium laborem ». Sed charitas
magis diminuit laborem, quam augeat, quia, sicut Augustinus dicit in lib.
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vreeselijke en ontzaglijke gemakkelijk en brengt het tot niets
terug. Dus is de liefde niet voornamelijk het beginsel van ver
dienste, meer dan een andere deugd.
3. Het voornaamste verdienstebeginsel is die deugd, wier daden
ook het verdienstelijkst zijn. Welnu het verdienstelijkst zijn daden
van geloof en lijdzaamheid of sterkte, zooals blijkt bij de mar
telaren, die voor het geloof met lijdzaamheid en sterkte hebben
gestreden tot aan den dood. Dus zijn andere deugden dan de
liefde meer voorname beginselen der verdienste.
Maar daartegenover staal het gezegde van den Heer (Johanncs, 14, 21) : (( Als iemand Mij bemint, zal Mijn Vader hem
beminnen; en IJ? zal hem beminnen en hem Mijzelf openbaren. »
Welnu het eeuwige leven bestaat in de geopenbaarde kennis Gods,
volgens het woord van Johannes (17, 3) : « Dit is het eeuwig
leven, dat ze U, den eenigen waren en levenden God kennen. »
Dus moet men het verdienen van het eeuwige leven voornamelijk
bij de liefde zoeken.
Leerstelling. — Uit wat gezegd is (1° Art.) kan men afde Verbis Dom. berm. 9. cap. 3.], omnia saeva et immania, facilia et
prope nulla facit amor. Ergo charitas non est principalius principium merendi, quam alia virtus.
3. Pr/ETEREA, illa virtus videtur principalius esse principium merendi,
cujus actus sunt maxime meritorii. Sed maxime meritorii videntur esse actus
fidei et patientiae, sive fortitudinis, sicut patet in martyribus, qui pro fide
patienter et fortiter usque ad mortem certaverunt. Ergo aliae virtutes
principalius sunt principium merendi, quam charitas.
Sed CONTRA est, quod Dominus Joanrt. 14 [v. 21] dicit : « Si quis
diligit me, diligetur a Patre meo, et ego diligam eum, et manifestabo ei
meipsum. » Sed in manifesta Dei cognitione consistit vita aeterna, secundum illud Joan. 17 [v. 3] : « Haec est vita aeterna, ut congnoscant te,
solum Deum verum et vivum. » Ergo meritum vitae aetemae maxime residet
penes charitatem.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut ex dictis accipi potest [art. 1.]*
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leiden, dat er in de menschelijke daad een dubbele grond tot
verdienste te vinden is, vooreerst en voornamelijk de verordening
Gods, volgens welke men door een daad dat goed verdient,
waartoe God den mensch bestemd heeft. En ten tweede de vrije
wil, nl. voor zoover boven alle andere schepselen de mensch de
macht heeft om uit zichzelf willens te handelen. En wat beide
gronden van verdienste betreft, bestaat de verdienste voorname
lijk in de liefde. Vooreerst moet men bedenken, dat het eeuwig
leven in de Godsgenieting bestaat. Nu is het streven van ’s
menschen geest naar de genieting van het goddelijk goed een
eigen daad der liefde, waardoor alle daden der andere deugden
op dit doel worden gericht, in zoover die andere deugden door
de liefde worden bevolen. Het verdienen van het eeuwige leven
behoort dus allereerst tot de liefde, en op de tweede plaats tot
de andere deugden, in zoover hun daden door de liefde bevolen
worden. Ten tweede is het duidelijk, dat we datgene wat we
uit liefde doen, het meest ■willens doen. En omdat voor de verdien
ste vereischt wordt, dat ze willens is, wordt de verdienste voor
namelijk aan de liefde toegeschreven.

Antwoord op de bedenkingen. — 1, De liefde beweegt
de andere deugden tot werken, in zoover zij het laatste doel tot
humanus actus habet rationem merendi ex duobus : primo quidem et principaliter ex divina ordinatione, secundum quod actus dicitur esse meritorius
illius boni, ad quod homo divinitus ordinatur; secundo vero ex parte liben
arbitrii, inquantum scilicet homo habet prae caeteris creaturis, ut per se agat
voluntarie agens. Et quantum ad utrumque principalitas meriti penes charitatem consistit. Primo enim considerandum est, quod vita aeterna in Dei
fruitione consistit; motus autem humanae mentis ad fruitionem divini boni
est proprius actus charitatis, per quem omnes actus aliarum virtutum ordinantur in hunc finem, secundum quod aliae virtutes imperantur a charitate.
Et ideo meritum vitae aetemae primo pertinet ad charitatem, ad alias autem
vitutes secundario, secundum quod eorum actus a charitate imperantur. Similiter etiam manifestum est, quod id quod ex amore facimus, maxime vo
luntarie facimus. Unde etiam secundum quod ad rationem meriti requiritur,
quod sit voluntarium, principaliter meritum charitati attribuitur.
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voorwerp heeft. Want altijd beweegt de hebbelijkheid, waar
onder het doel valt, de hebbelijkheid waaronder de middelen
vallen, zooals uit het voorgaande duidelijk is (9° Kw., 1c Art.).
2. Een werk kan moeilijk en lastig zijn op twee manieren.
Op de eerste plaats door de grootte van ’t werk, en zoo draagt
de grootte van den arbeid bij tot vermeerdering der verdienste.
In dien zin vermindert de liefde den arbeid niet, maar integendeel
doet zij groote werken volbrengen. <( Grooie ïverben Worden
verricht, als zij er is », zegt Gregorius in een zijner Homelieèn
(30e Hom.). Op de tweede plaats door een tekort in den werker
zelf, want ieder vindt datgene lastig en moeilijk, wat hij niet
bereidwillig doet, en zulke moeite vermindert de verdienste en
wordt door de liefde opgeheven.
3. De geloofsdaad is niet verdienstelijk, als het geloof niet
werkt door de liefde, zooals gezegd wordt in den Brief aan de
Galaten (5, 6). Zoo ook is een daad van lijdzaamheid en sterkte
niet verdienstelijk, tenzij men deze stelt uit liefde, volgens het
bekende woord uit den 1° Corinthicrbrief (13, 3) : « Al lever ik
mijn lichaam over om te branden, maar ik heb geen liefde, het
baat tot niets. »

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod charitas, inquantum habet ultimum
finem pro objecto, movel alias virtutes ad operandum : semper enim habitus,
ad quem pertinet finis, imperat habitibus, ad quos pertinent ea quae sunt ad
finem, ut ex supra dictis patet [q. 9. art. 1.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod opus aliquod potest esse laboriosum et
difficile dupliciter : uno modo ex magnitudine operis, et sic magnitudo
laboris pertinet ad augmentum meriti; et sic charitas non diminuit laborem,
ïmo facit aggredi opera maxima; magna enim operatur, si est, ut Gregorius
dicit in quadam homilia [30 in Evang.]. Alio modo ex defectu ipsius
operantis : unicuique enim est laboriosum et difficile, quod non prompta
voluntate facit. Et talis labor diminuit meritum, et a charitate tollitur.
Ad TERTIUM dicendum, quod fidei actus non est meritorius, nisi fides per
dilectionem operetur, ut dicitur ad Gal. 5 [v. 6]. Similiter etiam actus
patientiae et fortitudinis non est meritorius, nisi aliquis ex charitate haec
operetur, secundum illud 1. ad Cor. 13 [v. 3] : «Si tradidero corpus
meum, ita ut ardeam, charitatem autem mon habuero, nihil mihi prodest. »
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Ve ARTIKEL.
Kan de mensch voor zichzelf de eerste genade verdienen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de mensch voor zich
zelf de eerste genade kan verdienen. 1. Immers het geloof ver
dient de rechtvaardigmaking, zooals Augustinus zegt (in zijn 186°
of 106° Brief, 3e H.). Welnu de mensch wordt rechtvaardig ge
maakt door de eerste genade. Dus kan de mensch voor zichzelf
de eerste genade verdienen.
2. God geeft alleen de genade aan de waardigen. Welnu
niemand wordt eenig goed waardig gekeurd, als hij dat niet rech
tens verdiend heeft. Dus kan iemand rechtens de eerste genade
verdienen.
3. Bij de menschen kan iemand een reeds ontvangen gave ver
dienen; b. v. iemand die van zijn meester een paard kreeg, ver
dient het ook door er een goed gebruik van te maken in den dienst
van zijn meester. God echter is vrijgeviger dan de menschen.

• ARTICULUS V.

Utrum homo possit sibi mereri primam gratiam.
[Part. 3. q. 2. art. 1 1. corp. et 2. Dist. 1 7. art. 4. ad 6.
lib. 3. Contr. g. cap. 149. et 150. et Veri. q. 19. art. 6. et 7.
et Joan. 10. lect. 4. et Ephes. 2. lect. 2.

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod’homo possit sibi memeri pn*
nam gratiam : quia, ut Augustinus dicit [Ep. 186, al. 106, cap.' 3.].
« fides meretur justificationem. » Justificatur autem homo per primam gra
tiam. Ergo homo potest mereri sibi primam gratiam.
2. PïUETEREA, Deus non dat gratiam nisi dignis. Sed non dicitur aliquis
dïgnus aliquo bono, nisi qui ipsum promeruit ex condigno. Ergo aliquis ex
candigno potest mereri primam gratiam.
3. PlUETEREA, apud homines aliquis potest promereri donum jam acceptum, sicut qui accepit equum a domino, meretur ipsum bene utendo eo
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Dus zoo veel meer kan de mensch de reeds ontvangen eerste
genade van God verdienen door de werken die volgen.
Maar daartegenover staat, dat het begrip zelf der genade in
strijd is met het loon voor de werken, volgens het woord uit den
Brief aan de Romeinen (4, 4) : « Hem die Werkt, zal het loon
aangerekend worden, niet overeenkomstig de genade, maar volgens
verplichting. » Welnu, de mensch verdient juist datgene, wat
hem aangerekend wordt uit verplichting, als het loon voor zijn
werk. Dus kan de mensch de eerste genade niet verdienen.
Leerstelling. — Men kan de gave der genade op twee
manieren beschouwen : eerst overeenkomstig het karakter van
een gave om niet; en zoo is het duidelijk, dat al wat verdienste
is met de genade in strijd is, omdat,' zooals de Apostel zegt in
zijn Brief aan de Romeinen (11,6) : « Indien genade, dan ook
niet als gevolg van de werken. » Men kan ze ook anders beschou
wen, overeenkomstig de natuur der zaak, die gegeven wordt; en
zoo kan ze ook niet onder de verdienste vallen van iemand die
de genade niet heeft, zoowel omdat ze de natuurverhouding te
boven gaat, alsook omdat de mensch, vóór dat hij de genade

in servitio domini. Secl Deus liberalior est quam homo. Ergo multo magis
pnmam gratiam jam susceptam potest homo promereri a Deo per subsequentia opera.
Sed CONTRA est, quod ratio gratiae repugnat mercedi operum, secundum
illud Rom. 4 [v. 4] : « Ei, qui operatur, merces non imputatur secundum
gratiam, sed secundum debitum. » Sed illud meretur homo, quod imputatur
sibi secundum debitum, quasi merces operum ejus. Ergo primam gratiam non
potest homo mereri.
RESPONDEO dicendum, quod donum gratiae considerari potest dupliciter:
uno modo secundum rationem gratuiti doni, et sic manifestum est, quod omne
meritum repugnat gratiae, quia, ut ad Roman. 11 [v. 6] Apostolus dicit :
« Si autem gratia, jam non ex operibus. » Alio modo potest considerari
secundum .naturam ipsius rei, quae donatur, et sic etiam non potest cadere
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heeft, in staat van zonde, een beletsel heeft om de genade te
verdienen, nl. juist de zonde. Indien iemand echter de genade
reeds heeft, kan de reeds verkregen genade niet onder de verdienste
vallen, omdat het loon de bekroning van het werk is, en de
genade juist het beginsel van ieder goed werk in ons, zooals boven
is gezegd (109° Kw.). Maar indien iemand een andere onver
plichte gave verdient krachtens een voorgaande genade, is die
al geen eerste meer. En zoo is het duidelijk, dat niemand voor
zichzelf de eerste genade kan verdienen.

Antwoord op de bedenkingen. — 1. Zooals Augustinus
zegt (Retractaiiones, 1° B., 23° HL), had hij zich vroeger hierin
vergist, toen hij geloofde, dat het begin van het geloof uit ons
zelf voortkwam en God ons de voleinding gaf. wat hij nu op die
plaats terugtrekt, en in dien zin moet men nu zijn bewering ver
staan, dat het geloof de rechtvaardigmaking verdient. Maar als
we veronderstellen, zooals ook het geloof leert, dat het begin
van het geloof in ons van God is, dan volgt deze geloofsdaad
reeds op de eerste genade en kan ze die niet verdienen. Want
wel wordt de mensch door het geloof rechtvaardig gemaakt, maar
niet als verdiende de mensch de rechtvaardigmaking door te gelooven, maar hij gelooft juist, wijl hij rechtvaardig gemaakt
sub merito non habentis gratiam, tum quia excedit proportionem naturae, tum
etiam quia aiTe gratiam in statu peccati homo habet impedimentum promerendi gratiam, scilicet ipsum peccatum. Postquam autem jam aliquis habet
gratiam, non potest gratia jam habita sub merito cadere, quia merces es:
terminus operis, gratia vero est principium cujuslibet boni opens in nobis,
ut supra dictum est [q. 109.]. Si vero aliud donum gra.uitum aliquis mereatur virtute gratiae praecedentis, jam non erit prima. Unde manifestum est,
quod nullus potest sibi mereri primam gratiam.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in lib. 1. Retract. [cap. 23.], ipse aliquando in hoe fuit deceptus, quod credidit
initium fidei esse ex nobis, sed consummationem nobis dari ex Deo, quod
ipse ibidem retractat, et ad hunc sensum videtur pertinere, quod fides justificationem mereatur. Sed si supponamus, sicut fidei verbas habet, quod
initium fidei sit in nobis a Deo, jam etiam ipse actus fidei consequitur
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wordt, omdat voor de rechtvaardigmaking van den niet-rechtvaardige een daad van geloof gevorderd wordt, zooals boven gezegd
is (113c Kw., 4° Art.).
2. Dat God de genade alleen geeft aan die het waardig zijn,
moet niet zóó verstaan worden, dat zij het te voren waardig
waren, maar zóó, dat Hij ze juist door de genade waardig maakt.
Hij die alleen « zuiver kan malden ahoie uit onzuiver zaad ont
vangen is. )> (fob, 14, 4).
3. Ieder goed werk van den mensch komt van de eerste genade,
als beginsel, maar niet van iedere menschelijke gave; en daarom
gaat niet dezelfde redeneering op voor de gave der genade als
voor een menschelijke gave.
VT ARTIKEL.
A.an de mensch voor een ander de eerste genade verdienen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de mensch voor een
primam graliam, et ita non potest esse meritorius primae gratiae. Per fidem
igitur justificatur homo, non quasi homo credendo mereatur justificationem,
sed quia dum justificatur, credit, eo quod motus fidei requiritur ad justifica-.
tionem impii, ut supra dictum est [q. 1 13. art. 4.J.
Ad SECUNDUM dice:ndum, quod Deus non dat gratiam nisi dignis, non
tarnen ita quod prius digni fuerint, sed quia ïpse per gratiam eos facit dignos,
qui solus « potest facere mundum de immundo conceptum semine. » (Job.
14. v. 4].
Ad TERTIUM dicendum, quod omne bonum opus hominis procedit a
prima gratia sicut a principio, non autem procedit a quocumque humano
dono; et ideo non est similis ratio de dono gratiae, et de dono humano.
ARTICULUS VI.
Utrum homo possit alleri mercri primam gratiam.
[2. Dist. 27. art. 7. et 3. Dist. 19. q. 1. art. 2.
et 1. Tim. 4. lect. 2. fin.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod homo possit alteri meren pri-
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ander de eerste genade kan verdienen. 1. De Clossa ordinaria bij
den tekst van Mattheus (9e H.) : «Jezus, bun geloof ziende», enz.
zegt immers : « Hoe Waardeert God het geloof van den mensch
zelf, bij lvien dat van een ander zóóveel waarde heeft, dat hel
den mensch in-en uitwendig gezond maakt! » Welnu de innerlijke
genezing van den mensch geschiedt door de eerste genade. Dus
kan de mensch voor een ander 'Se eerste genade verdienen.
2. Het gebed der rechtvaardigen is niet nutteloos, maar werk
dadig, volgens het woord uit den Brief van Jacobus(5, 16) : «Keel
vermag het smeefyen der rechtvaardigen, » terwijl hij er aan laat
voorafgaan : « Bidt voor elkander opdat gij behouden wordt. »
Welnu het heil van den mensch komt alleen van de genade voort,
en bijgevolg kan de eene mensch voor den anderen de eerste genade
verdienen.
3. Bij Lucas (16, 9) wordt gezegd : « Maakt u vrienden van
de mammon der ongerechtigheid, opdat, Wanneer gij in de verdrukking zijt, zij u opnemen in de eeuwige Woontenlen. » Welnu nie
mand wordt in de eeuwige woontenten opgenomen, tenzij door de
genade, waardoor men alleen het eeuwig leven verdient, zooals
boven gezegd is (2e Art., en 109° Kw., 5° Art.). Dus kan de
eene mensch voor den ander de eerste genade verwerven door te
verdienen.
mam gratiam, quia Matth. 9. super illud : Videns Jesus fidem illorum, etc.
dicit Glos. [ordin.] : « Quantum valet apud Deum fides propria, apud
quem sic valuit aliena, ut intus' et‘ extra sanaret hominem? » Sed interior
sanatio hominis est per primam gratiam. Ergo homo potest alteri mereri
primam gratiam.
2. Pr^eterea, orationes justorum non sunt vacuae, sed efficaces, secundum illud Jac. uit. [v. 16] : « Multum valet deprecalio justi assidua. )>
Sed ibidem praémittitur : « Orate pro invicem, ut salvemini. » Cum igitur
salus hominis non possit esse nisi per gratiam, videtur quod unus homo possit
alteri mereri primam gratiam.
3. Pr>ETEREA, Lucae 16 [v. 9] dicitur : « Facite vobis amicos de
mammona miquitatis, ut cum defeceritis, recipiant vos in aeterna tabernacula. » Sed nullus recipitur in aeterna tabernacula, nisi per gratiam, per'
quam solam aliquis meretur vitam aetemam, ut supra dictum est [art. 2.
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Maar daartegenover staat het woord van Jeremias (15, 1) :
« Wanneer Mozes en Samuel voor mijn aangezicht staan, is
mijn ziel niet tot dit voll( gewend..» Dezen nu waren toch groot
van verdienste bij God. Vandaar schijnt niemand voor een ander
de eerste genade te kunnen verdienen.
LEERSTELLING. — Zooals uit het voorgaande duidelijk is (1°,
3° en 4° Art.), heeft ons werk een tweevoudigen grond van ver
dienste : vooreerst krachtens de goddelijke beweging, en zoo ver
dient men rechtens; en ten tweede, voor zoover zij voortkomt uit
den vrijen wil, waardoor wij willens handelen. Van dezen kant
bezien, is het een verdienste volgens billijkheid, omdat het billijk
is, dat, als de mensch een goed gebruik maakt van zijn krachten,
God, overeenkomstig Zijn alles overtreffende kracht, nog uitstekender zal werken. En hieruit blijkt, dat niemand rechtens voor
een ander de eerste genade kan verdienen, behalve Christus, want
ieder van ons beweegt God door de gave Zijner genade, om het
eeuwigè leven te bereiken, en daarom strekt het rechtens verdiende
zich niet verder uit dan dit bewogen worden. De ziel van Christus

huj. q. e t q. 109. art. 3.]. Ergo unus homo potest alteri acquirere meren
do primam gratiam.
Sed CONTRA est, quod dicitur Jerem. 15 [v. 1 ] : «Si stetërit Moyses
et Samuel coram me, non est anima mea ad populum istum », qui tarnen
fuerunt maximi meriti apud Deum. Videtur ergo, quod nullus possit alteri
mereri primam gratiam.

RESPONDEO dicendum, quod, sicut ex supradictis patet [art. 1, 3 et 4.],
opus nostrum habet rationem merici ex duobus : primo quidem ex vi motionis
divinae, et sic meretur aliquis ex condigno; alio modo habet ratioriëm meriti,
secundum quod procedit ex libero arbitrio, inquantum voluntarie aliquid facimus, et ex hac parte est meritum congrui, quia congruum est, ut,\ dum
homo bene utitur sua virtute, Deus secundum superexcellentem virtutem
excellentius opere,tur. Ex quo patet, quod merito condigni nullus polest me
reri alteri primam gratiam, nisi solus Christus, quia unusquisque nostrum.
movetur a Deo per donum gratiae, ut ipse ad vitam aeternam perveniat; et

echter wordt door Gods genade bewogen, niet alleen opdat Hij
zelf tot de heerlijkheid van het eeuwige leven zou komen, maar
opdat Hij ook anderen daarheen zou voeren, als hoofd der Kerk
en bewerker van ’s menschen heil, volgens den Hebreërbrief (2,
10) : (( Die vele zonen tot de heerlijkheid heeft gebracht, de be
werker des heils », enz.
Volgens billijkheid echter kan men de eerste genade voor
een ander verdienen. Daar immers de mensch in staat van ge
nade Gods wil vervult, is het billijk, dat God, overeenkomstig
de verhouding der vriendschap, toestemt in den wil van een
mensch om een ander zalig te zien, ofschoon er soms een beletsel
kan zijn van den kant van hem, voor wien een rechtvaardige
de rechtvaardigmaking verlangt. En voor zoo n geval spreekt
zich de tekst van Jeremias uit.

Antwoord op de bedenkingen. — 1. Het geloof van den
eenen helpt den anderen tot zijn heil, overeenkomstig de verdienste
uit billijkheid, niet uit rechtmatigheid.
2. Het afsmeekende gebed steunt op de barmhartigheid, maar
de rechtmatige verdienste op de rechtvaardigheid; en daarom kan
ideo meritum condigni ultra hanc motionem non se extendit. Sed anima
Christi mota est a Deo per gratiam, non solum ut ipse perve,niret ad gloriam
vilae aeternae, sed etiam ut alios in eam adduceret, inquanlum est caput
Ecclesiae et auctor salutis humanae, secundum illud ad Hebr. 2 [v. 10] :
« Qui multos filios in gloriam adduxerat, auctorem salutis » etc.
Sed merito congrui potest aliquis alteri mereri primam gratiam. Quia
enim homo in gratia constitutus implet Dei voluntatem, congruum est, s&cundum amicitiae proportionem, ut Deus impleat hominis voluntatem m
salvatione alterius, licet quandoque possit habere impedimenlum ex parte
illius, cujus aliquis sanctus justificationem desirat. Et in hoe casu loquitur
auctoritas Jeremiae ultimo adducta.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod fides aliorum valet alii ad salutem, me
rito congrui, non merito condigni.
Ad SECUNDUM dicendum, quod impetratio orationis innititur misericordiae, meritum autem condigni innititur justitiae; et ideo multa orando im-
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de mensch door te bidden veel verkrijgen van de goddelijke barm
hartigheid, wat hij niet volgens de rechtvaardigheid verdient, zooals geschreven staat bij Daniël (9,18) : « Want niet om onze ge
rechte Werken leggen wij de gebeden neer voor uw aangezicht,
maar om uw vele barmhartigheden. »
3. Armen, die een aalmoes krijgen, nemen anderen op in de
eeuwige woontenten, zegt men, ofwel omdat ze door hun gebed
vergiffenis voor dezen afsmeeken, ofwel omdat ze door andere
goede werken uit billijkheid verdienen, of ook omdat men, door de
werken van barmhartigheid, die men ten behoeve van de armen
uitoefent, verdient opgenomen te worden in de eeuwige woonten
ten.
VII° ARTIKEL.
Kan iemand voor zichzelf het herstel na den val verdienen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat men voor zichzelf het her
stel na den val kan verdienen. 1. Imlners, wat men rechtmatig van

petrat homo ex divina misericordia, quae tarnen non meretur secundum
justitiam, secundum illud Danielis 9 [v. 18] : « Neque enim in justificationibus mostris prostemimus preces ante faciem tuam, sed in miserationibus
tuis multis. »
Ad TERTIUM dicendum, quod pauperes eleemosynas recipientes dicuntur
recipere alios in aetema tabernacula, vel impetrando eis veniam orando, vel
merendo per alia bona ex congruo, vel etiam materialiter loquendo, quia
per ipsa opera misericordiae, quae quis in pauperes exercet, meretur* recipi
in aetema tabernacula.
ARTICULUS VII.
Uirum homo possit sibi mereri reparaiionem post lapsum.
[3. Dist, 27. art. 4. ad 3. et Hebr. 6. lect. 3.].
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur, quod aliquis possit.sibi mereri reparationem post lapsum : illud enim, quod juste a Deo petitur, homo videtur
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God vraagt, schijnt de mensch te kunnen verdienen. Welnu men
kan niets rechtmatiger van God vragen, zooals Augustinus zegt
(in zijn Verhandeling over de Psalmen), dan het herstel na den
val, volgens het woord van den Psalmist (Ps. 70, 9) : « Dat
Gij, God, mij toch niet moogt verlaten, als mijn krachten bezwij
ken. » Dus kan de mensch het herstel na den val verdienen.
2. Iemands goede werken zijn veel voordeeliger voor hem zelf
dan voor een ander. Welnu een mensch kan eenigszins voor een
ander het herstel na den val verdienen, zooals ook de eerste genade.
Dus kan hij veel meer voor zichzelf het herstel na den val ver
dienen.
3. Iemand, die eens in de genade geweest is, heeft door de
goede werken, die hij deed, zijn eeuwig leven verdiend, zooals uit
het bovengezegde blijkt (2e Art. en 109° Kw., 5° Art.). Welnu
niemand kan tot het eeuwig leven komen, tenzij na het herstel
door de genade. Dus schijnt hij zijn herstel door de genade ver
diend te hebben.
Maar daartegenover staat het woord van Ezechiel (18, 24) :
r« Als de rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid heeft afge-

posse • mereri. Sed nihil justius a Deo petitur, ut Augustinus' dicit [implic.
enarrat. 1. super haec verba Psal.], quam quod reparelur post lapsum, secundum illud Psalmi 70 [v. 9] : « Cum defecerit virtus mea, ne derelinquas me, Domine* » Ergo homo potest mereri, ut reparetur post lapsum.
2. Pr/ETEREA, multo magis homini prosunt opera sua, quam prosint alii,
Sed homo potest aliquo modo alteri mereri reparationem post lapsum, sicut
et primam gratiam. Ergo multo magis sibi mereri potest ut reparetur post
lapsum.
3. Pr/ETEREA, homo, qui aliquando fuit in gratia, per bona opera, quae
fecit, meruit sibi vitam aeternam, ut ex supradictis patet [art. 2. huj. q. et
q. 109. art. 5.]. Sed ad vitam aeternam non potest quis pervenire, nisi
reparetur per gratiam. Ergo videtur, quod sibi meruit reparationem per
gratiam.
Sed CONTRA est, quod dicitur Ezech. 18 [v. 24] : « Si averterit se
justus a justitia sua et fecerit iniquitatem, omnes justitiae ejus, quas fecerat.
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ivend en onrecht bedreven, zal al het rechtvaar diget Wat hij deed,
niet meer in herinnering komen. » Dus baten hem zijn voorgaande
verdiensten niets tot zijn opstanding, en bijgevolg kan iemand zijn
herstel na een toekomstigen val niet verdienen.
LEERSTELLING. — Niemand kan voor zichzelf het herstel na
een toekomstigen val verdienen, noch rechtens, noch volgens bil
lijkheid. Niet rechtens, omdat de grond van deze verdienste af
hangt van de beweging door de goddelijke genade, en die bewe
ging onderbroken wordt door de zonde. Vandaar dat al de wel
daden, die iemand daarna van God verkrijgt en waardoor hij
hersteld wordt, niet onder de verdienste vallen, wijl de beweging
der voorgaande genade zich niet zoover uitstrekt. De verdienste
volgens billijkheid, waardoor iemand voor een ander de eerste
genade verdient, ondervindt een beletsel, zoodat zij haar gevolg
niet bereikt om de zonde in den gene voor wien men verdient.
Veel grooter beletsel ondervindt dan de krachtdadigheid van zulk
een verdienste in een beletsel zoowel van den kant van hem die
verdient, als van den kant van hem voor wien verdiend wordt,
want deze beiden komen op één persoon neer. En bijgevolg kan
op geen enkele wijze iemand voor zichzelf het herstel na den
val verdienen.

non recordabuntur. » Ergo nihil vaïebunt ei praecedentia merita ad hoe,
quod resurgat. Non ergo aliquis potest sibi mereri reparationem post lapsum futufum.

RESPONDEO dicendum, quod nullus potest sibi mereri reparationem post
lapsum futurum, neque merito condigni, neque merito congrui. Merito quidem
condigni hoe sibi mereri non potest, quia ratio hujus meriti dependet ex motione divinae gratiae; quae quidem motio interrumpitur per sequens peccatum. Unde omnia beneficia, quae postmodum aliquis a Deo consequitur
quibus reparatur, non cadunt sub merito, tamquam motione prioris gratiae
usque ad haec non se exte.ndente; meritum etiam congrui, quo quis alteri
primam gratiam meretur, impeditur ne consequatur effectum propter impedimentum peccati in eo, cui quis meretur. Multo ïgitur magis impeditur talis
meriti efficacia per impedimentum, quod est et in eo qui meretur, etf in eo

Antwoord OP DE BEDENKINGEN. — 1. Het verlangen naar
het herstel na den val, en ook het gebed is rechtmatig, omdat het
streeft naar gerechtigheid, niet echter als zou het steunen op de
rechtvaardigheid, bij wijze van verdienste, maar alleen op de
barmhartigheid.
2. Iemand kan voor een ander de eerste genade verdienen, vol
gens billijkheid, omdat er hier, tenminste van den kant van hem
die verdient, geen beletsel is, wat wel gevonden wordt bij iemand
die, na de verdienste der genade te hebben ontvangen, zich af
wendt van de gerechtigheid.
3. Sommigen hebben beweerd, dat, met uitzondering van de
daadwerkelijke eindgenade, niemand het eeuwig leven volstrekt
verdient, maar alleen onder voorwaarde dat men volhardt. Dit is
echter niet waar, want soms is de daadwerkelijke eindgenade niet
van meer verdienste, maar integendeel minder verdienstelijk dan de
voorgaande daden, om de gedrukte stemming, waarin de ziekte
ons brengt. Daarom moet men zeggen : door iedere liefdedaad
verdient men volstrekt het eeuwig 'leven, maar door een later be
dreven zonde kan de voorgaande verdienste haar gevolg niet be-

cui meretur : hic enim utrumque in unam personam concunït. Et ideo nullo
modo aliquis potest sibi mereri reparationem post lapsum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod desiderium, quo quis desiderat reparationean post lapsum, justum dicitur, et similiter oratio, quia tendit ad justitiam; non tarnen ita quod justitiae innitatur per modum' meriti, sed solum
misericordiae.
Ad SECUNDUM dicendum, quod aliquis potest alteri mereri ex congruo
primam gratiam, quia non est ibi impedimentum, saltem ex.parte merentis;
quod invenitur, dum aliquis post meritum gratiae a justitia recedit.
Ad TERTIUM dicendum, quod quidam dixenmt, quod nullus meretur abso
lute vitam aeternam, nisi per actum finalis gratiae, sed solum sub conditione,
si perseverat. Sed hoe irrationabileter dicitur, quia quandoque] actus ultimae
gratiae non est magis mentonus, sed minus quam actus praecedentes, propter
aegritudinis oppressionem. Unde dicendum, quod quilibet actus charitatis me
retur . absolute vitam aeternam; sed per peccatum sequens ponitur impedi-
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reiken, zooals ook de natuuroorzaken hun gevolgen soms niet
bereiken door een beletsel dat er over heenkomt.
VIIIC ARTIKEL.
Kan iemand de vermeerdering der genade of der liefde verdienen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de mensch geen vermeer
dering kan verdienen van genade of liefde. 1. Als iemand immers
eenmaal 'het verdiende loon ontvangen heeft, is men hem geen
verder loon meer schuldig, zooals bij Mattheus (6, 5) van
sommigen gezegd wordt : « Ze hebben hun loon reeds ontvan
gen. » Als men dus de vermeerdering zou verdienen van liefde
of genade, zou eruit volgen, dat men na de vermeerdering van
genade, geen verder loon zou te verwachten hebben, wat bezwaar
lijk kan worden aangenomen.
2. Niets handelt boven de kracht van zijn soort. Welnu zooals
uit het voorgaande blijkt (2° en 4° Art.), is de genade of de liefde

mentum praecedenti merito, ut non sortiatur effectum, sicut etiam causae
naturales deficiunt a suis effectibus propter superveniens impedimentum.
ARTICULUS VIII.
Uirum homo possit mereri augmentum gratiae vel charitatis.
[2. Dist. 27. art. 5. et 4. Dist. 20. art. 2.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur, quod homo non possit mereri
augmentum gratiae vel charitatis : cum enim aliquis receperit praemium
quod meruit, non debetur ei alia merces, sicut de quibusdam dicitur Malth.
6 [v. 5] : « Receperunt mercedem suam. » Si igitur aliquis mereretur
augmentum charitatis vel gratiae, sequeretur quod, gratia augmentata, non
posset ulterius expectare aliud praemium, quod est inconveniens.
" 2. Pr/eterea, nihil agit ultra suam speciem. Sed principium meriti est
gratia vel charitas, ut ex supradictis patet [art. 2. et 4.]. Ergo nullus
potest majorem gratiam vel charitatem mereri, quam habeat.
14
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het beginsel der verdienste. Dus kan niemand een grootere genade
of liefde verdienen, dan hij al heeft.
3. Wat onder de verdienste valt, verdient de mensch met iedere
daad, die voortkomt van de genade of van de liefde, zooals ook
door iedere dergelijke daad de mensch het eeuwig leven verdient.
Als dus de vermeerdering van de genade of van de liefde onder
de verdienste valt, dan zou men door iedere daad, die bevrucht
wordt door de liefde, vermeerdering van de liefde verdienen.
Welnu wat de mensch verdient, krijgt hij onfeilbaar van God,
tenzij het verhinderd wordt door een later bedreven zonde, zoo
als gezegd wordt in den 2" Brief aan Timotheus (1, 12) : (( Ik
Weet in wien ik geloof, en ben overtuigd, dat Mij machtig is te
bewaren wat ik hem in bewaring geef. » Zoo zou dus volgen,
dat door iedere verdienstelijke daad de genade of de liefde toe
neemt, wat onredelijk schijnt, daar soms verdiensteluke daden
niet zoo vurig zijn, dat ze toereikend zouden zijn om de liefde te
vermeerderen. Dus valt de vermeerdering der liefde met onder de
verdienste.
Maar daartegenover staat het woord van Augustinus (in zijn
Verhandéling over den Brief van Johannes, 186° of 106" Brief) :
«De liefde verdient haar vermeerdering, en eenmaal vermeerderd.

3. PjRiETEREA, id quod cadit sub merito, meretur homo per quemlibet
actum a gratia vel charitate procedentem, sicut per quemlibet talem
actum meretur homo vitam aeternam. Si igitur augmentum gratiae vel
charitatis cadat sub merito, videtur quod per quemlibet actum charitate
informatum aliquis mereatur augmentum charitatis. Sed id quod homo
meretur, . infallibiliter a Deo consequitur, nisi impediatur per peccatum
sequens : dicitur enim 2. ad Timotheum 1 [v. 12] : « Scio, cui credidi, et certus sum, quia potens est depositum meum servare. » Sic ergo
sêqueretur, quod per quemlibet actum meritorium gratia vel charitas augereiur; quod videtur inconveniens, cum quandoque actus meritorii non
sint multum ferventes ita quod sufficiant ad charitatis augmentum. Non
ergo augmentum charitatis cadit sub merito.
Sed CONTRA est,, quod Augustinus dicit super epist. Joan.

[Epist.
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verdient ze ook haar voleinding. » Dus valt de vermeerdering van
de liefde of de genade onder de verdienste.
Leerstelling. — Zooals boven gezegd werd (3°, 4° en 7°
Art.), valt datgene waartoe de beweging der genade zich
uitstrekt onder het rechtens verdiende. Welnu de beweging
van iemand die iets beweegt strekt zich niet alleen tot het eindpunt
der beweging uit, maar ook tot geheel den voortgang van de be
weging. Het eindpunt der genadebewegmg nu is het eeuwig leven.
De voortgang in dit bewegen bestaat in de vermeerdering der
liefde of der genade, volgens het Boek der Spreuken (4, 18) :
(( De paden der rechtvaardigheid zijn als stralend licht, ze maken
voortgang en groeien tot de volheid van den dag », nl. van den
dag der heerlijkheid. Zoo valt dus de vermeerdering der genade
onder al wat rechtens verdiend wordt.

Antwoord op de bedenkingen. — 1. Het loon is het
eindpunt der verdienste. Maar er is een tweevoudig eindpunt, nl.
een laatste, en een middelste, wat tegelijk begin en einde is, en
zulk een eindpunt is de vermeerdering van het loon. Het loon nu
van menschelijk gunstbetoon maakt het eindpunt uit voor hen.
186, al. 106, cap. 3.], quod « charitas meretur augeri, ut aucta mereatur et perfici. » Ergo augmenlum charitatis vel gratiae cadit sub merito.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. 3, 6. et 7.],
illud cadit sub merito condigni, ad quod motio gratiae se exte.ndit; motio
autem alicujus moventis non solum se extendit ad ultimum terminum motus,
sed etiam ad totum progressum in motu. Terminus autem motus gratiae
est vita aetema; progressus autem in boe motu est secundum augmentum charitatis vel gratiae, secundum illud Proverb. 4 [v. 18] : « Justorum
semita quasi lux splendens procedit, et crescit usque ad perfectum diem )>,
qui est dies gloriae. Sic igitur augmentum gratiae cadit sub merito candigni.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod praemium est terminus meriti : est
autem duplex terminus motus, scilicet ultimus, et medius, qui est et principium, et terminus; et tabs ultimus terminus est merces augmenti. Merces
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die daarin hun doel gesteld hebben, en daarom verdienen zij geen
verder loon.
2. De vermeerdering der genade gaat de macht van de te
voren bestaande genade niet te boven, ofschoon wel haar hoe
veelheid, zooals een boom wel de grootte van het zaad overtreft,
maar niet de kracht er van.
3, Door iedere verdienstelijke daad verdient de mensch ver
meerdering van genade, en ook de voleinding der genade, of het
eeuwig leven. Maar evenals men het eeuwig leven niet onmiddel
lijk intreedt, doch op bepaalden tijd, zoo wordt ook de genade
niet onmiddellijk vermeerderd, maar te zijner tijd, wanneer men
er ril. voldoende is toe voorbereid.
IXe ARTIKEL.
Kan de mensch de eindvolharding verdienen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de mensch de eindvol
harding kan verdienen. 1. Wat de mensch immers verkrijgt met
autem favoris humani est sicut ultimus terminus his, qui finem in hoe
constituunt; unde tales nullam aliam mercedem recipiunt.
Ad SECUNDUM dicendum, quod augmentum gratiae non est supra virtutem praeexistentis gratiae, licet sit supra quantitatem ipsius, sicut arbor, etsi
sit supra quantitatem seminis, non est tarnen supra virtutem ipsius.
Ad TERTIUM dicendum, quod quolibet actu meritorio meretur homo aug
mentum gratiae, sicut et gratiae consummationem, quae est vita aeterna. Sed
sicut vita aeterna nooi statim redditur, sed suo tempore, ita nee gratia statim
augetur, sed suo tempore, cum scilicet aliquis sufficienter fuerit dispositus
ad gratiae augmentum.
ARTICULUS IX.
Ulrum homo possit perscvcrcraniiam mcreri.
[4. Dist. 45. q. 2. art. 1. corp.].
Ad NONUM sic proceditur. Videtur, quod aliquis possit perseverantiam
.mereri : illud enim, quod homo obtinet petendo, potest cadere sub merito
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vragen, kan onder de verdienste vallen van iemand die de genade
heeft. Welnu door te vragen verkrijgt de mensch van God de
volharding; anders zou men haar, zooals Augustinus uitlegt in zijn
Boek Over de Gave van Volharding (2° H. en vv.), tevergeefs in
het Gebed des Heeren vragen. Dus kan de eindvolharding onder
de verdienste vallen van iemand, die de genade heeft.
2. Het beteekent meer : niet te kunnen zondigen, dan niet te
zondigen. Welnu, niet-kunnen-zondigen valt onder de verdienste,
want iemand kan het eeuwige leven verdienen, en daarbij hoort de
onzondigbaarheid. Dus kan men veel eerder verdienen, dat men
niet zondigt, en dit is de eindvolharding verdienen.
3. Vermeerdering der genade is méér als volharding in de
genade, die men bezit. Welnu de vermeerdering van genade kan
door den mensch verdiend worden, zooals boven (in het voorgaan
de Artikel) gezegd is. Dus veel meer de eindvolharding in de reeds
ontvangen genade.
Maar daar staat tegenover, dat men alles wat men verdient,
van God verkrijgt als het maar niet belet wordt door de zonde.
Nu verrichten veel menschen verdienstelijke werken, die echter
geen eindvolharding verkrijgen, terwijl men toch ook niet kan
habentis gratiam. Sed perseverantiam petendo homines a Deo obtinent; alioquin frustra peteretur a Deo i:n petitionibus orationis Dominicae, ut Augusti
nus exponit in libro de Dono Pevseverantiae [cap. 2. et sqq.]. Ergo perseverantia potest cadere sub merito habentis gratiam.
2. Pr/ETEREA, magis est non posse peccare, quam non peccare!. Sed non
posse peccare cadit sub merito : meretur enim aliquis vitam aetemam, de
cujiis ratione est impeccabilitas. Ergo multo magis potest aliquis mereri ut
non peccet, quod est perseverare.
3. Pr/eterea, majus est augmentum gratiae, quam perseverantia in
gratia, quam quis habet. Sed homo potest mereri augmentum gratiae, ut
supra dictum est [art. praec.]. Ergo multo magis potest mereri perseverantiam in gratia, quam quis habet.
Sed CONTRA est, quod omne quod quis meretur, a Deo consequitur, nisi
impediatur per peccatum. Sed multi habent opera meritoria, qui non conse-

♦
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zeggen, dat dit komt van de verhinderende zonde, want zondigen
staat juist lijnrecht tegenover volharden. Daarom als iemand de
volharding zou verdienen, zou God niet meer toestaan, dat hij
in zonde viel. Dus valt de eindvolharding niet onder de verdien
ste.
LEERSTELLING. — De mensch heeft van nature een vrijen
wil, die zich laat trekken tot goed en kwaad. Daarom kan men
de volharding in het goed op twee manieren van God verkrijgen.
Vooreerst, doordat de vrije wil bepaald wordt tot het goed door
de voleindingsgenade, wat gebeurt in de eeuwige heerlijkheid; en
ten tweede, van den kant van de beweging Gods, die den mensch
tot het goede richt tot op het einde. Want, gelijk uit het hierbovengezegde blijkt (5° en 8° Art.), valt datgene onder de ver
diensten van den mensch, wat zich tot de beweging van den door
Gods onmiddellijke werking bewogen vrijen wil verhoudt als eind
punt en niet als begin. Vandaar is het duidelijk, dat de volharding
der eeuwige heerlijkheid, als eindpunt van genoemde beweging,
onder de verdienste valt, maar die van dit leven niet, omdat ze
sledhts afhangt van Gods werking, die het beginsel is van alle

quuntur perseverantiam; nee potest dici, quod hoe fiat propter impedimentum
peccati, quia hoe ipsum quod est peccare, opponitur perseverantiae, ita quod
si aliquis perseverantiam mereretur, Deus non permitteret aliquem cadere in
peccatum. Non igilur perseverantia cadit sub merito.

RESPONDEO dicendum, quod cum homo naturaliter habeat liberum arbitrium flexibile ad bonum et ad malum, dupliciter potest aliquis perseve
rantiam in bono obtinere a Deo : uno quidem modo per hoe, quod liberum
arbitrium determinatur ad bonum per gratiam consummatam, quod erit in
gloria; alio modo ex parte motionis divinae, quae hominem inclinat ad
bonum usque ad finem. Sicut autem ex dictis patet [art. 5. et 8. praec.],
illud cadit sub humano merito, quod comparatur ad motum liberi arbitrn
directi a Deo movemfe, sicut terminus, non autem id quod comparatur ad
praedictum motum, sicut principium. Unde patet, quod perseverantia gloriae,
quae est terminus praedicti motus, cadit sub merito; perseverantia autem
viae non cadit sub merito, quia dependet solum ex motione divina, quae est

i
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verdienste. God echter geeft de gave van volharding om niet aan
hem, aan wie Hij ze geeft.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. Door te bidden ver
krijgen wij zelfs wat we niet verdienen, want ook de zondaars,
die Hem om vergeving smeeken, verhoort God, en toch verdienen
ze dit niet, zooals blijkt uit de aanteekeningen van Augustinus (in
zijn 44‘* Verhandeling op Johanncs) bij de woorden van Johannes
(9, 31) : (( Wij weten dat. God de zondaars niet verhoort. »
Anders zeide de tollenaar tevergeefs : « Heer, ïvees mij, zondaar,
genadig » (Lucas, 18, 1 3). En zóó verkrijgt men door te vragen
van God de gave der volharding voor zich of voor een ander,
ofschoon ze onder de verdienste met valt.
2. De toekomstige volharding der eeuwige heerlijkheid ver
houdt zich tot de verdienstelijke beweging van den vrijen wil als
eindpunt, maar niet, zooals uit de in de Leerstelling gegeven
reden blijkt, de volharding op deze wereld.
3. Zooals in het voorgaande (Leerstelling en vorig Artikel)
duidelijk is, gaat hetzelfde op voor de vermeerdering der genade.

principium omnis meriti. Sed Deus gratis perseverantiae bonum largitur,
cuicumque illud largitur.
Ad PR 1 MUM ergo dicendum, quod etiam ea quae non meremur, orando
impetramus, nam et peccatores Deus audit peccatorum veniam petentes,
quam non merentur, ut palet per Augustinum super illud Joan. 9. : Scimus,
quia peccatores Deus non exaudit [tract. 44. in Joan.]. Alioquin frustra
dixisset Publicanus : Deus propibus esto mihi peccatori, ut dicitur Luc. 1 8.
[v. 13], et similiter perseverantiae donum aliquis petendo a Deo impetrat
vel sibi, vel alii, quamvis sub merito non cadat.
Ad SECUNDUM dicendum, quod perseverantia, quae erit in gloria, comparatur ad motum liberi arbitrii meritorium, sicut terminus, non autem perse
verantia viae, ratione praedicta [in corp.].
Et similiter dicendum est ad TERT1UM de augmento gratiae, ut per prae
dicta patet (ibid. et art. praec.).
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Xe ARTIKEL.
Vallen de lijdelijke goederen onder de verdienste?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de tijdelijke goederen
onder de verdienste vallen. 1. Immers wat beloofd wordt als loon
der gerechtigheid, valt onder de verdienste. Nu zijn in de Oude
Wet tijdelijke goederen beloofd als loon der gerechtigheid, zooals
blijkt uit Deuteronomium (28). Dus vallen de tijdelijke goederen

onder de verdienste.
2. Wat God aan iemand vergeldt voor een verrichten dienst,
schijnt onder de verdienste te vallen. Welnu God vergeldt soms
den mensch om een verrichten dienst met eenige tijdelijke goederen.
Want er staat geschreven in Exodus (1,21) : (( En omdat de
vroedvrouwen God vreesden, liet Hij haar huizen houwen », enz.,
waarbij de Glossa (uit Gregorius’ Redekundige Verhandelingen,
18* B., 4e H.) aanmerkt : « Het loon voor haar goedgunstigheid
kon in het eeuwig leven vergolden worden, maar als straf voor

ARTICULUS X.
Utrum temporalid bona cadant sub merito.
[2-2. q. 121. art. 5. ad 4.].
Ad DECIMUM sic proceditur.’ Videtur, quod temporalia bona cadant sub
merito : illud enim, quod promittitur aliquibus ut praemium justitiae, cadit
sub merito. Sed temporalia bona promissa simt in lege veteri sicut merces
justitiae, ut patet Deut. 28. Ergo videtur, quod bona temporalia cadant sub
merito.
2. Pr/ETEREA, illud videtur sub merito cadere, quod Deus alicui retribuit
pro aliquo servitio, quod fecit. Sed Deus aliquando recompensat hominibus
pro servitio sibi facto aliqua bona temporalia : dicit enim Exod. 1. [v. 21]:
« Et quia timuerunt obstetrices Deum, aedificavit illis domos » etc., ubi
Glos. Gregorii [lib. 18. Moral. cap. 4.] dicit, quod benignitatis earum
merces potuit in aeterna vita retribui. Sed culpa mendacii terrenam recom-
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haar leugen Werd het een aardsche belooning. )) Er staat ook
geschreven bij Ezechiel (29, 18 w.) : « Defyoning van Babylon
liet zijn leger zware diensten verrichten tegen Tyrus, maar loon
Werd niet gegeven », en later wordt er aan toegevoegd : (( Zijn
leger zal loon gegeven worden, ik heb hem Egypteland gegeven,
omdat hij voor mij gewerkt heeft. » Dus vallen de tijdelijke goe
deren onder de verdienste.
3. Zooa'ls goed zich verhoudt tot de verdienste, zoo verhoudt
kwaad zich tot strafwaardigheid. Welnu God straft sommigen met
tijdelijke straffen, om strafwaardige zonden, zooals blijkt bij d
Sodomiten (Genesis, 19). Dus vallen ook de tijdelijke goederen
onder de verdienste.
Maar daartegenover staat, dat al wat onder de verdienste valt,
geen gelijke verhouding zegt tot iedereen. Tijdelijke goederen en
kwalen echter verhouden zich gelijkelijk tot goeden en kwaden,
volgens het woord van Ecclesiastes (9, 2) : <( Alles wedeivaart
gelijkelijk den gerechtige en den goddelooze, den goede en den
kwade, den reine en den onreine, hem die slachtoffers opdraagt en
hem die het offeren versmaadt. » Dus vallen de tijdelijke goederen
niet onder de verdienste.

pensatianem accepit. Et Ezech. 29 [v. 18 sqq.] dicitur : « Rex Babylonis
servire fecit exercitum suum servitute magna adversus Tyrum, et merces
non est reddita ei », et postea subdit : « Erit merces exercitui illius, et dedi
ei terram Aegypti, pro eo quod laboraverit mihi. » Ergo bona temporalia
cadunt sub merito.
3. Pr/ETEREA, sicut bonum se habet ad meritum, ita malum se habet
ad demeritum. Sed propter demeritum peccati aliqui puniuntur a Deo temporalibus. poenis, sicut patet de Sodomitis, Gen. 19. Ergo et bona tem
poralia cadunt sub merito.
Sed CONTRA est, quod illa quae cadunt sub merito, non similiter se habent ad omnes. Sed bona temporalia et mala similiter se habent ad bonos et
malos, secundum illud Eccle. 9. [v. 2] : « Universa aeque eveniunt justo
et impio, bono et malo, mundo et immundo, immolanti victimas et sacrificia
contemnenti. » Ergo bona temporalia non cadunt sub merito.
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LEERSTELLING. — Wat onder de verdienste valt is de prijs
of het loon, wat het karakter van een goed heeft. Het menschelijk
goed nu is tweevoudig, volstrekt, en in een of ander opzicht. Het
volstrekte menschelijk goed is zijn laatste doel, volgens het woord
van den Psalmist (Ps. 72, 28) : « God aan te hangen is mij
goed », en bijgevolg is alles goed wat verordend wordt als leidend
tot dit doel. Zulke goederen vallen zonder meer onder de ver
dienste. Het niet volstrekte maar in een of ander opzicht goede
edhter is wat nu op dit oogenblik of in een bepaald opzicht goed
is voor den mensch, ën deze goederen vallen niet onder de ver
dienste zonder meer, maar in een bepaald opzicht.
Zoo moet men dus zeggen, wanneer men de tijdelijke goederen
beschouwt als nuttig voor de deugddaden, waardoor men tot het
eeuwig leven komt, dat ze, zóó beschouwd, onmiddelhjk en zonder
meer onder de verdienste vallen, zooals ook de vermeerdering der
genade, en alles wat den mensch tot de zaligheid helpt komen,
na de eerste genade. God toch geeft aan de rechtvaardigen zooveel
aan tijdelijk goed en ook aan kwaad als dienstig is om het eeuwig
leven te bereiken, en in zoover zijn zulke tijdelijke zaken zonder
meer goed. Vandaar zegt de Psalmist (Ps. 33, 1 I) : « Die den

RESPONDEO dicendum quod illud, quod sub mento cadit, est praemium
vel merces, quod habet ratio,nem alieujus boni. Bonum autem hominis est
duplex : unum simpliciter, aliud secundum quid. Bonum hominis simpliciter
est ultimus finis ejus, secundum illud Ps. 72 [v. 28] : « Mihi autem
adhaerere Deo bonum est », et per consequens omnia lila, quae ordinantur
ut ducentia ad hunc finem; et talia simpliciter cadunt sub merito. Bonum
autem secundum quid et non simpliciter hominis e t, quod est bonum ei ut
nunc, vel quod ei est secundum quid bonum; et hujusmodi non cadunt sub
merito simpliciter, sed secundum quid.
Secundum hoe ergo dicendum est, quod si temporalia bona considcrentur,
prout sunt utilia ad opera virtutum, quibus perducimur in vitam aelernam,
secundum hoe directe et simpliciter cadunt sub merito, sicut et augmentum
gratiae, et omnia illa, quibus homo adjuvatur ad perveniendum in beatitudinem post primam gratiam : tantum enim dat Deus viris justis de bonis
temporalibus et etiam de malis, quantum eis expedit ad perveniendum ad
vitam aetemam, et in tantum sunt simpliciter bona hujusmodi temporalia;
unde dicitur in Psalm. 33 [v. 1 1 ] : « Timentes autem Dominum non
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Heer vreezen zal geen goed ontbreken » en (Ps. 36, 23) : (( Nooit
heb il( een rechtvaardige verlaten gezien )), enz.
Beschouwt men echter zulke tijdelijke goederen op zichzelf,
dan zijn zij niet zonder meer goed voor den mensch, maar alleen
in een bepaald opzicht, en zóó beschouwd vallen ze dan ook niet
zonder meer onder de verdienste, maar alleen in een of ander op
zicht, nl. in zoover de menschen door God bewogen worden om
tijdelijke zaken te doen, en met Gods hulp slagen zij in hun opzet;
want zooals het eeuwige leven zonder meer de belooning is voor
werken der gerechtigheid, nl. als in betrekking staande tot Gods
bewegen, zooals hierboven gezegd is (3C en 6° Art.), zoo ook
dragen de tijdelijke goederen, op zichzelf beschouwd, het karak
ter van loon, in het oog gehouden de beweging Gods, die den
menschelijken wil beweegt, om dit na te streven, toegegeven dat
af en toe bij de menschen niet de juiste meening voorzit.
Antwoord op de bedenkingen. — 1. Zooals Augustinus
zegt (Tegen Fausius, 4° B., 2° H.), was in deze tijdelijke beloften
de voorafbeelding gegeven der toekomstige geestelijke dingen, die

minuentur omni bono », et alibi : «\ Non vidi justum derelictum » etc.,
Ps. 36 [v. 25].
Si autem considerentur hujusmodi tempovalia bona secundum se, sic non
suint simpliciter bona hominis, sed secundum quid, et ita non simpliciter
cadunt sub mento, sed secundum quid, inquantum scilicet homines moventur
a Deo ad aliqua temporaliter agenda in quibus suum propositum consequuntur Deo favente, ut, sicut vita aeterna est simpliciter praemium operum
justitiae per relationem ad motionem divinam, sicut supra dictum est [art.
3. et 6.], ita lemporalia bona in se considerata habeant rationem mercedis,
babito respectu ad motionem divinam, qua voluntates hominum moventur ad
haec prasequenda, licet interdum in Kis non habeant homines rectam intentionem.
Ad PRIMÜM ergo dice.ndum, quod, sicut Augustinus dicit contra Faustum
lib. 4. [cap. 2.], in illis lemporalibus promissis figurae fu&runt futurorum
spiritualium, quae implentur in nobis : carnalis enim populus promissis vitae
praesentis inhaerebat, et illorum non tantum lingua, sed etiam vita prophetica fuit.
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inons vervuld zijn. Een vleeschehjk volk hield vast aan de beloften

Tan 'het tegenwoordige leven, en zij spraken met slechts een pro.
fetische taal, maar zelfs 'hun leven was een voorbeduiding.
2. Die belooningen waren door God gegeven, overeenkomstig
Gods beweging, en met als gevolg van den kwaden wil, vooral
van den koning van Babylon, die Tyrus met bestreden had, alsof
hij dienstbaar wilde zijn aan God, maar veeleer om zich het heerschersrecht er over toe te eigenen. Zoo ook de vroedvrouwen, want
al waren ze van goeden wil met betrekking tot de verlossing van
die jongentjes, haar wil was toch niet goed, toen ze die leugen
verzonnen.
3. Tijdelijk kwaad wordt tot straf voor de ongerechten, in
zoover het hun nl. niets 'helpt om het eeuwige leven te bereiken.
De gerechte echter, die juist in zulk kwaad een hulp ziet, onder
vindt het niet als straf, maar als geneesmiddel, zooals boven is
gezegd (87e Kw., 7e en 8e Art.).
4. Alles overkomt de goeden en kwaden gelijkelijk, wat den
inhoud van tijdelijk goed of kwaad betreft, maar niet wat het
doel betreft, omdat de goeden hiermee hun voordeel doen ter
zaligheid, niet echter de kwaden.
En dat volstaat over het zedelijke in het algemeen.
Ad SECUNDUM dicendum, quod illae retributiones dicuntur esse divmitus
factae secundum comparationem ad divinam motionem, non autem secundum respectum ad malitiam voluntatis, praecipue quantum ad regem BabyIonis, qui non impugnavit Tyrum, quasi volems Deo servire, sed potius ulj
sibi dominium usurparet. Similiter etiam obstetrices, licet habuerint bonam
voluntatem, quantum ad liberationem puerorum, non tarnen fuit earum recta
voluntas, quantum ad boe quod mendacium confinxerunt.
.
dicendum, quod temporalia mala infligunlur in poenam
impiis, inquantum per ea non adjuvantur ad consecutionem vitae aeternae.
Justis autem, qui per hujusmodi mala juvantur, non sunt poenae, sed magis
medicmae, ut supra dictum est [q. 87. art. 7 et 8].
Ad quartum dicendum quod omnia aeque eveniunt bonis et malis, quan*
turn ad ipsam substantiam bonorum vel maiorum temporalium, sed non
quantum a mem, quia boni per hujusmodi manuducuntur ad beatitudinenii
non autem mali.
Et haec de Moralibus in communi dicta sufficiant.

