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PROLOOG.
Omdat onze Redder, onze Heer Jezus Christus, die zooals de
Engel getuigde, « zijn volfy redt uit zijn zonden )), (Matlh. 1, 21)
in zichzelf ons den waren weg heeft getoond, waarlangs wij, ver
rijzend, tot het geluk van het onsterfelijke leven kunnen komen, is
het noodig, dat om het geheele godgeleerde werk at Le siu.ten, op
de beschouwing van het einddoel van het menschelijk leven en van
cie deugden en gebreken de beschouw.ng volgt over den Redder
zelf van allen en over zijn weldaden aan het menschengeslacht
bewezen.
Hieromtrent moet op de eerste plaats gehandeld worden over
den Redder zelf; ten tweede over zijn Sacramenten, waardoor wij'
ons heil verwerven; ten derde over het doel, het onsterfelijk leven,
dat wij bereiken, indien wij door Hem verrijzen.
Wat het eerste punt betreft, vallen er twee zaken te beschou
wen : vooreerst het géheim zelf der Menschwording, wat behelst,
dat God om wille van ons heil is mensch geworden; vervolgens de
dingen, die door den Redder zelf, dat wil zeggen door den
Menschgeworden God, volbracht en geleden zijn.

PROEMIUM.
Quia Salvator noster Dominus Jesus Christus, teste angelo, populum
suum salvum faciens a peccatis eorum, viam veritatis nobis in seipso demonstravit, per quam ad beatitudinem immortalis vitae resurgendo pervenire
possimus, necesse est ut ad consummationem totius theologici negotii, post
considerationem ultimi finis humanae vitae, et virtutum ac vitiorum, de
ipso omnium Salvatore ac beneficiis ejus humano generi praestitis, nostra
consideratio subsequatur. Circa quam primo consireranduiii occurrit de ipso
Salvatore; secundo, de sacramentis èjüs, quibus salutem consequimur;
tertio de fine immortalis vitae, ad quam per ipsum resurgendo pervenimus.
Circa primum duplex consideratio occurrit: prima est de ipso Incamationis mysterio, secundum quod Deus pro nostra salute factus est homo;
secunda de his, quae per ipsum Salvatorem nostrum, idest Deum incarnatum, sunt acta et passa.
2
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EERSTE KWESTIE.
OVER DE GEPASTHEID DER MENSCHWORDING.
(Zes Artikelen).
Over het eerste onderwerp zijn er drie dingen te beschouwen:
en wel ten eerste de gepastheid der Menschwording; ten tweede,
de wijze der vereeniging van het Menschgeworden Woord; ten
derde datgene, wat uit deze vereeniging volgt.
Over het eerste punt worden zes vragen gesteld:
1. Was het gepast, dat God mensch werd?
2. Was dit noodzakelijk voor het herstel van het menschelijk
geslacht?
3. Zou God mensch geworden zijn, indien er geen zonde was
geweest?
4. Werd Hij meer bijzonder mensch om de erfzonde weg te
nemen dan om de persoonlijke zonde?
5. Was het passend, dat God mensch werd bij het begin der
wereld?
QUAESTIO I.
DE CONVENIENTIA INCARNATION IS,
IN SEX ARTICULOS DIVISA.
Circa primum tria consideranda occurrunt: primo quidem de convenientia Incamationis Christi: (1) secundo de modo unionis Verbi incarnati:
tertio de his quae consequuntur ad hanc unionem.
Circa primum quaeruntur sex: 1. Utrum conveniens fuerit Deum incamari. — 2. Utrum fuerit necessarium ad reparationem generis humani (2). — 3. Utrum si non fuisset peccatum (3), Deus incamatus fuisset.
— 4. Utrum principalius sit incamatus ad tollendum originale peccatum,
quam actuale. — 5. Utrum conveniens fuerit Deum incarnari a prin(1) ipsius.
(2) humani generis.
(3) « seu homo peccata ■». Leonina omittit.
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6. Moest Zijn Menschwording uitgesteld worden tot aan het
einde der wereld?
Ic ARTIKEL.
Was het gepast, dat God mensch rverd?
Bedenkingen. — Men beweert, dat het niet gepast was, dat
God mensch werd. — 1. Daar God immers van alle eeuwigheid het
wezen zelf der goedheid is, is het allerbest, dat Hij is, zooals Hij
van eeuwigheid was. Maar van eeuwigheid was Hij zonder eenig
menschelijk element. Daarom is het meest gepast, dat Hij niet met
het vleesch werd vereenigd. Dus was het niet gepast, dat God
mensch werd.
2. De vereeniging van dingen, die oneindig van elkander af
staan, is ongepast, zooals het een ongepaste samenvoeging zou
geven, indien iemand een beeld schilderde, waarop aan een mënschenhoofd een paardennek vast zat. Welnu, God en het vleesch
staan oneindig ver van elkander af, omdat God zoo enkelvoudig

cipio mundi. — 6. Utrum ejus incarnatio differri debuerit usque in finem
mundi.
ARTICULUS I.
Utrum conveniens fuerii Deum incarnari
[3 Dist. I. q. 1. art. 2. et lib. 4. Contr. g. cap. 40. 49. 33. 54. et 55.
et opusc. 2. cap. 5. et 6. et opusc. 3. cap. 207. et 208.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod non fuerit conveniens Deum
incarnari: cum enim Deus ab aeterno sit ipsa essentia bonitatis, sic opti
mum est ipsum esse, sicut ab aeterno fuit: sed Deus ab aeterno fuit absque
omni came; ergo convenientissimum est, ipsum non esse cami unitum; nou
ergo fuit conveniens Deum incarnari.
2. Pr^ETEREA, quae sunt in infinitum distantia, inconvenienter junguntur, sicut inconveniens junctura esset, si quis pingeret imaginem, in qua
humano capiti cervix jungeretur equina: sed Deus, et caro in infinitum

1
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mogelijk is, en het vleesch daarentegen samengesteld, vooral het
menschelijke. Daarom is het ongepast, dat God met het menschelijk vleesch vereenigd werd.
3. Het vleesch staat zoover van den hoogsten geest af ,als het
kwaad van de opperste goedheid. Welnu, het zou in alle opzichten
ongepast zijn, als God, die de opperste goedheid is, zich met hel
kwaad vereenigd had. Daarom was het niet gepast, dat de hoogste
ongeschapen geest een lichaam aannam.
4. Het is ongepast, dat wie het groote te boven gaat, in het
kleinste wordt bevat; en dat wie voor het groote zorgen moet, z:ch
wendt tot kleine zaken. Welnu, het heelal kan God, d:e de zorg
draagt voor de geheele wereld, niet omvatten. Daarom schijnt het
ongepast, dat <( Hij in het lichaampje van een schreiend /find ver
borgen gaat, die het heelal gering acht; en dat d e Heerscher zoo
lang van zijn troon afwezig is, en de zorg voor de geheele wereld
op een lichaampje Wordt overgebracht », zooals Volusianus aan
Angiistinus schrijft. (Brief 135, tweede alinea,’ onder de brieven
van Augustinus.)
Daartegenover echter staat, dat dit toch wel allergepast schijnt,
distant; cum Deus sit simplicissimus, caro autem maxime (1) composita, et
praecipue humana; ergo inconveniens fuit, quod Deus carni uniretur
humanae.
3. Pr/ETEREA, sic distat corpus a summo spiritu, sicut malitia a summa
bonitate: sed omnino inconveniens esset, quod Deus, qui est summa bonitas,
malitiam assumeret; ergo non fuit (2) conveniens, quod summus spiritus
increatus corpus assumeret.
4. PïUETEREA, inconveniens est, ut qui excedit magna, contineatur in
minimo, et cui imminet cura magnorum, ad parva se transferat: sed Deum,
qui totius mundi curam gerit, tota rerum (3) universitas capere non sufficit;
ergo videtur inconveniens, quod « intra corpusculum vagientis infantiae
lateat, cui parum putatur universitas; et tamdiu a sedibus suis absit ille
regnator, atque ad unum corpusculum totius mundi cura transferatur »,
ut Volusianus scribit ad August, [epist. 2. nunc 135. inter op. August.].
Sed CONTRA, illud videtur esse convenientissimum, ut per visibilia mon,(i) V- omit.
"(2) L. •« est ».
1
'omit:
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dat door zichtbare dingen de onzichtbare eigenschappen van Gód
getoond worden; want daartoe is de geheele wereld gemaakt,
zooals blijkt uit het woord van den Apostel, (Brief aan de Romei
nen, I, 20) : (( De onzichtbare eigenschappen Gods* door de ge
maakte dingen begrepen, worden gezien ». Welnu, zooals Damascus bij het begin van het derde boek zégt, door het geheim van de
Menschwording « worden tegelijker tijd Gods goedheid en wijs
heid en rechtvaardigheid en macht of vermogen getoond; Zijn
goedheid namelijk, omdat Hij de zwakheid van Zijn eigen maak
sel niet veracht heeft; dan Zijn rechtvaardigheid, omdat Hij geen
ander den tyran doet overwinnen en den mensch niet met geweld
aan den dood ontrukt; dan Zijn wijsheid, omdat Hij de meest
geschikte oplossing vond voor iets heel moeilijks; dan Zijn onein
dige macht, of vermogen, omdat er niets grooters is, dan dat God
mensch Wordt ». Daarom was het gepast, dat God mensch werd.
LEERSTELLING. -— Voor ieder ding is dat gepast, wat er aan.
toekomt volgens de zijnswijze van zijn eigen natuur, zooals het
den mensch past te redeneeren, omdat hem dat toekomt in zoover
hij, naar zijn natuur, verstandelijk is. Nu is goedheid de natuur
zelf van God, zooals blijkt uit Dionysius in het 1e hoofdstuk

strentur invisihilia Dei: ad hoe enim totiis mundus est factus, ut patet per
illud Apost. Rom. 1. [v. 20] : Invisibilia Dei per ea, quae facta sunt,
intellecta conspiciuntur: sed, sicut Damascenus dicit in princ. 3. lib. [de
Orth. Fid. cap. 1.]: Per incarnationis mysterium « monstratur simiïl
bonitas, et sapientia, et justitia, et potentia Dei », vel virtus: « bonitas
quidem, quoniam non despexit proprii plasmatis infirmitatem: justitia vero,
quoniam homine victo, non alio quam homine fecit vinei tyrannum, neque
vi eripuit ex morte hominem: sapientia vero, quoniam invenit difficillimi
pretii decentissimam solutionem: potentia vero », sive virtus « infinita,
quia nihil est majus, quam Deum fieri hominem »; ergo conveniens fuit
Deum .incamari.
JRESPOiNDEO dicendum, quod unicuique rei conveniens est illud, quod
competit sibi secundum rationem propriae naturae: sicut homini conveniens
est ratiocinari; quia hoe convenit sibi, inquantum est rationalis secundum
naturam suam: ipsa autem natura Dei est essentia bonitatis, iit patet per
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uit het boek Over de goddelijke Namen. Daarom komt alles, wat
tot het begrip van het goede behoort, op gepaste wijze aan God toe.
Een der eigenschappen van het goede nu, is dat het zich aan
anderen mededeelt, zooals blijkt uit Dionysius, in het 4e hoofd
stuk uit het boek Over de goddelijke Namen. Daarvandaan
behoort het tot de eigenschappen van het hoogste goed, dat het
zich op de hoogste wijze aan het schepsel mededeelt. Dit nu
geschiedt vooral hierdoor, dat het « een geschapen natuur zóó met
zich vereenigt, dat er een persoon ontstaat uit drie dingen, het
Woord, de ziel en het vleesch », zooals Augustinus zegt in het
13e boek Over de Drievuldigheid. Daarom is het duidelijk, dat
Gods Menschwording allergepast was.
Antwoord op de Bedenkingen. — Het geheim der
Menschwording is niet hierdoor voltrokken, dat God op een of
andere wijze van zijn toestand veranderd is, waarin Hij van
eeuwigheid niet geweest is; maar hierdoor, dat Hij zich op een
nieuwe wijze met het schepsel, of liever het schepsel met Zich,
vereenigd heeft. Nu is het passend dat het schepsel, dat naar zijn
aard veranderlijk is, zich niet altijd op dezelfde manier voordoet.
En daarom, zooals het schepsel tot bestaan gebracht is, hoewel

Dionysium 1. cap. de Div. Nom. [lect. 2. et 3.] ; unde quidquid pertinet
ad rationem boni, conveniens est Deo. Pertinet autem ad rationem boni,
ut se aliis communicet, ut patet per Dionysium 4. cap. de Div. Nom.
[lect. 1.] ; unde ad rationem summi boni pertinet, quod summo modo se
creaturae communicet. Quod quidem maxime fit per Koe, quod « naturam creatam sic sibi conjungit, ut una persona fiat ex tribus, Verbo, anima,
et came », sicut dicit Augustinus 13. de Trin. [cap. 1 7.] ; unde manifestum est, quod conveniens fuit Deum incarnari.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod incarnationis mysterium non est impletum per Koe, quod Deus sit aliquo modo a suo statu immutatus, in quo
ab aeterno (4) fuit; sed per hoe, quod novo modo se creaturae univit, vel
potius eam sibi. Est autem conveniens, ut creatura, quae secundum ratio
nem süi mutalibus est, non semper eodem modo se habeat; et ideo sicut
(4) E addit: non.
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het eerst niet was, zoo is het heel gepast, al was het éérst niet met
God vereenigd, later met Hem vereenigd.
2. Met God in eenheid van persoon vereenigd te worden paste
niet aan het menschelijk vleesch, naar den aard van zijn natuur,
want dat was boven zijn waardigheid. Het paste echter aan God,
volgens de oneindige uitgestrektheid van Zijn goedheid, dat Hij
het met Zich vereenigde om wille van bet heil der menschen.
3. Iedere andere toestand, waarin elk schepsel van den Schep
per verschilt, is door Gods wijsheid te weeg gebracht, en tot Gods
goedheid geordend; om wille van Zijn goedheid immers heeft
God, die ongeschapen, onveranderlijk en lichaamloos is, veran
derlijke en lichamelijke schepsels voortgebracht; en evenzoo is het
kwaad van de straf door Gods rechtvaardigheid ingevoerd om
Gods eer. Maar het kwaad van de schuld wordt bedreven door
af te wijken van Gods wijze manier van doen en van de orde der
goddelijke goedheid. En daarom kon Hij passend een geschapen,
veranderlijke, lichamelijke en aan straffen onderworpen natuur
aannemen; maar het paste Hem niet het kwaad der schuld aan te
nemen.
creatura incepit esse, cum prius non esset; ita convenienter cum prius non
esset unita Deo in persona, postmodum ei fuit unita (5).
Ad SECUNDUM dicendum, quod uniri Deo in unitate personae, non fuit
conveniens carni humanae secundum conditionem suae naturae; quia hoe
erat supra dignitatem ipsius: conveniens tarnen fuit Deo secundum infinitam
excellentiam bonitatis ejus, ut sibi eam uniret pro salute humana.
Ad TERTIUM dicendum, quod quaelibet alia conditio, secundum quam
creatura quaecumque differt a Creatore, a Dei sapientia est instituta, et ad
Dei bonitatem ordinata: Deus enim propter suam bonitatem, cum sit increatus, immobilis, et (6) incorporeus, produxit creaturas mobiles, et corporeas; et similiter malum poenae a Dei justitia est introductum propter
gloriam Dei: malum vero culpae committitur per recessum ab arte divinae
sapientiae, et ab ordine divinae bonitatis; et ideo Deo (7) conveniens
esse potuit assumere naturam creatam, mutabilem, corpoream, et poenalitati subjectam: non autem fuit ei conveniens assumere malum culpae.
(5) L-: et ideo sicut creaturas, cum prius non esset, in esse productos est,
convenienter, cum prius non esset unito Deo, postmodum fuit ei unito.
(6) L. omit.
(7) L. omit
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4. Zooals Augustinus antwoordt in den Brief aan Volusianus,
(brief 137), « houdt de christelijke leer niet dit in, dat God zóó
in het menschelijk vleesch is nedergedaald, dat Hij de zorg over
het bestuur van het heelal in de steelt gelaten of verloren heeft,
of, haar als het lvare samentrekkend, op dit lichaampje heeft over
gebracht; dat is een opvatting van menschen, die aan niets dan
aan een lichaam gunnen denken. God echter is niet groot in massa,
maar in kracht; daarom ondervindt de grootheid van zijn kracht
geen benauwdheid in een nauwe ruimte. Daarom is het niet onge
looflijk dat, zooals het door een mensch uitgesproken Woord
tegelijk door velen Wordt gehoord en door iedereen volledig, zoo
ook het blijvende Woord Gods overal tegelijk volledig aanwezig
is ». Zoo volgt er niets ongepasts uit Gods Menschwording.

Ad QUARTUM dicendum, quod, sicut Augustinus respondet in epist.
[3. nunc 137] ad Volusianum, « non habet hoe christiana doctrina, quod
ita sit Deus infusus cami humanae, ut curam gubemandae universitatis
vel deseruerit, vel amiserit, vel ad illud corpusculum quasi contractam
traristulérit: hominum est iste .sensus, nihil nisi corporea (8) valentium
cogitare...: Deus autem non mole, sed virtute magnus est: unde magnitudo
virtutis ejus nullas in angusto sentit angustias: non (9) est incredibile,
si (10) verbum hominis transiens simul auditur a multis, et a singulis
totum, quod Verbum Dei permanens simul ubique sit totum » ; unde nullum inconveniens sequitur Deo incamato.8 9 10

(8) corpus.
(9) L.: est ergo.
(10) L.: ut.
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IIe ARTIKEL.
Was het noodig voor het herstel van het menschelijfy geslacht
dat Gods Woord mensch rverd?
Bedenkingen. — Men beweert, dat het niet noodzakelijk, was

voor het herstel van het menschelijk geslacht, dat Gods Woord
mensch werd. — 1. Want omdat Gods Woord, zooals in het eerste
deel uiteengezet is, de volmaakte God is, heeft Het geen kracht ver
kregen door het aannemen van het vleesch. Als dus het menschgeworden Woord de natuur hersteld heeft, kon Het haar ook her
stellen zonder het vleesch aan te nemen.
2. Tot het herstel van de menschelijke natuur, die door de
zonde ineengestort was, scheen niets anders vereischt te worden,
dan dat de mensch voldoening gaf voor de zonde. Want Gód
moet van den mensch niet meer eischen dan hij kan; en omdat Hij
meer geneigd is om medelijden te hebben dan om te straffen,

ARTICULUS II.
Ulrum necessarium fuerit ad reparationem generts humani
Verbum Dei incarnari.
[3. Dist. 4. q. 3. art. 1. ad 3. et 4. Dist. 10. art. 1. ad 3.
et lib. 4. Contr. g. cap. 54. et 55. et Ps. 45.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod non fuerit necessarium
ad reparationem humani generis Verbum Dei incarnari. Verbum enim
Dei, cum sit Deus perfectus, ut in 1. habitum est [q. 27. a. 2. ad 2.;
cfr. q. 4. a. 1. et 2.], nihil virtutis per camem assumptam accrevit; si
ergo Verbum Dei incarnatum hümanam {1) naturam reparavit, etiam absque
carnis assumptione eam potuit reparare.
2. Pr/ETEREA, ad reparationem humanae naturae, quae per peccatum
collapsa erat, nihil aliud requiri videbatur, quam quod homo satisfaceret
pro peccato: sed homo, ut videtur, satisfacere potuit pro peccato (2), non
enim Deus ab homine plus requirere debet, quam possit; et cum pronior
(1) L. om:t.
(2) sed homo... peccato. h- omit.

! (■
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schijnt het dat Hij, zooals Hij den mensch de zondedaad heeft
toegerekend, Hem zoo ook de etgenovergestelde daad moet dan
rekenen tot vernietiging der zonde. Daarom was het niet noodzake
lijk voor het herstel van het menschelijk geslacht, dat Gods Woord
mensch werd.
3. Tot het heil van den mensch behoort allereerst, dat Hij God
eerbiedigt; vandaar, dat bij Malachias (1, 6), gezegd wordt :
« Als ik de Heer ben, rvaar is de vrees voor mij? Als ik Vader
ben, nmar is mijn eer? » Maar hierom juist vereeren de menschen
God meer, dat zij Hem beschouwen als boven alles verheven, en
ver van de menschelijke waarneming verwijderd; vandaar dat m
de Psalm (112, 4), gezegd wordt : « Verheven boven alle
volkeren is de Heer en boven de hemelen is Zijn glorie », en ver
derop volgt: « Wie is zooals de Heer, onze God? », wat een
uiting van eerbied is. Daarom schijnt het aan het menschelijk heil
niet aangepast te zijn, dat God aan ons gelijk werd door het
vleesch aan te nemen.
Maar daartegenover staat, dat hetgeen waardoor het menschengeslacht van het verderf bevrijd wordt, noodzakelijk is voor het
sit ad miserendum, quam ad puniendum, sicut homini imputat ad poenam
actum peccati, ita imputare debet ad meritum actum contrarium (3) ; non
ergo fuit necessarium ad reparationem humanae naturae Verbum Dei
incamari.
3. PlUETEREA, ad salutem hominis praecipue pertinet, ut Deum revereatur; unde dicitur Malach. 1. [v. 6] : « Si ego Pater, ubi honor meus?
si Dominus, ubi timor meus? » Sed ex hoe ipso homines Deum magis
reverentur, quod eum considerant super omnia elevatum, et ab hominum
sensibus remotum; unde in Ps. 112. [v. 4] dicitur: « Excelsus super
omnes gentes Dominus, et super coelos gloria ejus »; et postea subditur:
« Quis sicut Dominus Deus noster? » quod ad reverentiam pertinet; ergo
videtur non convenire humanae saluti, quod Deus nobis similis fieret per
camis assumptionem.
SED CONTRA, illud, per quod humanum genus liberatur a perditione,
(3) L.: sicut homini imputat actum peccati, ita etiam videtur quod ei
imputat ad deletionem peccati actum contrarium.
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heil van de menschen. Welnu, het geheim van de goddelijke
Menschwording behoort daartoe, volgens dat woord van Jo~
hannes, (3, 16) : « Zoozeer heeft God de 1vereld bemind, dat
Hij zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat al wie in
Hem gelooft, niet zou omkomen, maar eeuwig leven hebben ».
Dus was het noodig voor het heil der menschen, dat God mensch
werd.
Leerstelling. — Op een dubbele wijze, zegt men, is iets
noodig voor een doel: ofwel, als datgene, zonder hetwelk iets niet
kan zijn, zooals eten noodig is voor het behoud van het menschelijk leven; ofwel, als datgene waardoor men beter en geschikter
tot het doel komt, zooals een paard noodig is voor een reis. Vol
gens de eerste wijze van het spreken was het niet noodzakelijk
voor het herstel van de menschelijke natuur, dat God mensch
werd; God immers kon door Zijn oneindige macht de menschelijke
natuur op vele andere wijzen herstellen. Maar volgens de tweede
manier van spreken was Gods Menschwording noodzakelijk voor
het herstel van de menschelijke natuur. Daarom zegt Augustinus
in het 13° boek Over de Drievuldigheid : « Wij Tvillen aantoonen, dat het God, aan wiens macht alles evenzeer onderworpen

est necessarium ad humanam salutem: sed mysterium divinae incarnationis
est hujusmodi; secundum illud Joan. 3. [v. 16]: « Sic Deus dilexit
mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in ipsum,
non pereat, sed habeat vitam aetemam; ergo necessarium fuit ad humanam
salutem, Deum incarnari.
Respondeo dicendum, quod ad finem aliquem dicitur aliquid esse
necessarium dupliciter: uno modo, sine quo aliquid esse non potest, sicut
cibus est necessarius ad conservationem humanae vitae: alio modo, per
quod melius, et convenientius pervenitur ad finem: sicut equus necessarius
est ad iter. Primo modo Deum incarnari non fuit necessarium ad reparationem humanae naturae: Deus enim per suam omnipotentem virtutem poterat
humanam naturam multis aliis modis reparare: secundo autem modo ne
cessarium fuit, Deum incarnari ad humanae naturae reparationem; unde
August, dicit lib. 13 de Trinit. [cap. 10.]: « Verum etiam ostendamus,
non alium modum possibilem Deo defuisse, cujus potestati omnia aequaliter
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is, niet aan een andere mogelijke wijze ontbroken heeft, maar dat
er voor het heelen van onze ellende geen andere, meer geschikte
manier was ».
Dit nu kan beschouwd worden met betrekking tot het vooruit
helpen van den mensch in het goede. Op de eerste plaats met
betrekking tot het geloof, dat een grootere zekerheid krijgt uit het
feit, dat het gelooft in God, die zelf spreekt. Vandaar dat Augustinus zegt in het 11° boek Over de Stad Gods: « Opdat de
mcnsch met meer vertrouwen den weg naar de waarheid zou be
wandelen, heeft de Waarheid zelf; Gods Zoon, na het aannemen
van de mcnschelijke natuur het geloof bevestigd en gegrondvest ».
Op de tweede plaats, wat betreft de hoop, die hierdoor zoo hoog
mogelijk wordt opgevoerd. Daarom zegt Augustinus in het 131
boek Over de Drievuldigheid : <( Niets was zóó noodig om
onze hoop op te voeren, dat dat ons getoond werd, hoezeer God
ons beminde. Maar welk fcentee/fen hiervan is duidelijker, dan dat
Gods Zoon zich gewaardigd heeft onze deelgenoot te worden in
de menschelijke natuur? » Ten derde met betrekking tot de liefde,
die hierdoor zoo sterk mogelijk ontvlamd wordt. Daarom zegt
Augustinus in het boek Over het Geloofsonderricht voor niet-ontWikkelden: « Wat is er meer oorzaak van de £omsf des Heeren,
dan dat God zijn liefde voor ons wil toonen? » En verder voegt
hij er aan toe: « Als het ons te veel is te beminnen, laat het ten
subjacent, sed sanandae miseriae nostrae convenientiorum alium modum
non fuisse ».
Et hoe quidem considerari potest quantum ad promotionem hominis in
bonum: primo quidem quantum ad fidem, quae magis certificatur ex hoe,
quod ipsi Deo loquenti credit; unde August, dicit 1 1. de Civ. Dei [cap.
2.] : « Ut homo fidentius ambularet ad veritatem, ipsa veritas Dei Filius,
homine assumpto constituit, atque fundavit fidem »: secundo quantum ad
spem,'quae per hoe maxime erigitur: unde August, dicit lib. 13. de Trinit.
[loc. cit.] : « Nihil tam necessarium fuit ad erigendam spem nostram,
qüam ut demonstraretur nobis, quantum diligeret nos Deus. Quid vero hujus
rei isto indicio manifestius, quam quod Dei Filius naturae nostrae dignatus
est inire consortium »: tertio quantum ad charitatem, quae maxime per
hoe. excitatiir; unde August, dicit in lib. de Catechizandis Rudibus
[cap. 4.] : « Quae major est causa adventus Domini, nisi ut ostenderet
Deus dilectionem suam in nobis? »; et postea subdit: « Si amare pigebat,

Kw. 1, A. 2.

13

minste niet te veel zijn liefde te beantwoorden ». Ten vierde wat
betreft het goed handelen, waarin Hij zich ons tot voorbeeld heeft
gegeven. Vandaar dat Augustinus zegt in een preek Over de Gebooite des Heeren: « De mensch, d.e men zien kon, moest men
mei navolgen; God, die niet gezien £on Worden, moest men na
volgen. Opdat dus iemand aan de menschen zou getoond worden,
die èn door den mensch gezien, èn nagevolgd moest worden, is
God mensch geworden ». Ten vijfde met betrekking tot het vol
ledig deelhebben aan de godheid, waarin waanijk het geluk van
den mensch en het doel van het menschelijk leven ligt. En dit is
ons gebracht door de menschheid van Christus, want Augustinus
zegt in een preek Over de geboorte des Heeren: « God is mensch
geworden, opdat de mensch God worden zou ».
En dit is evenzeer nuttig voor het verwijderen van het kwaad.
Want op de eerste plaats wordt de mensch hierdoor onderricht,
dat hij den duivel niet boven zichzelf moet stellen en hem vereeren, die de bewerker der zonde is. Daarom zegt Augustinus in
het 13e boek Over de Drievuldigheid: « Als God zoo met de
menschelijke natuur kon vereenigd worden, dat het een peisoon
werd, mogen die trotsche kwaadwillende geesten het niet wagen
zich boven den mensch te stellen, omdat zij geen lichaam hebsaltem redamare non pigeat »: quarto quantum ad rectara operationem,
in qua nobis exemplum se praebuit, unde August, dicit in quodam sermone
de Nativ. Dom. [22. de Temp.] : « Homo sequendus non erat, qui
videri poterat: Deus sequendus erat, qui videri non poterat; ut ergo exhiberetur homini, et qui videretur ab homine, et quem homo sequerentur, Deus
factus est homo »: quinto (4) ad plenam participationem divinitatis, quae
vera est hominis beatitudo, et finis humanae vitae; et hoe collatum est
nobis per Christi humanitatem; dicit enim Augustinus in quodam sermone
de Nativit. Dom. [13. de Temp.]: « Factus est Deus homo, ut homo
fieret Deus ».
Similiter et hoe utile fuit ad remotionem mali: primo enim per hoe homo
instruitur, ne sibi diabolum praeferat, et eum veneretur, qui est auctor
peccati; unde Augustinus dicit 13. de Trinit., [cap. 17.]: « Quando
sic Deo conjungi potuit humana natura, ut fieret una persona, superbi- illi
maligni spiritus non ideo se audeant homini praeponere, quia non habent4
(4) L. add.: quantum.
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beu ». Ten tweede, omdat wij daardoor onderricht worden, hoe
groot de waardigheid van de menschelijke natuur is, opdat wij
haar niet door zonde bezoedelen. Daarom zegt Augustinus in het
boek Over de Ware Godsdienst: « God heeft ons aangetoond,
welk een verheven plaats de menschelijke natuur onder de schep
selen inneemt, hierdoor, dat Hij aan de menschen in (het lichaam
van) een Waren mensch verschenen is ». En Paus Leo zegt
in een preek Over de Geboorte : « Erken, o Christen, Uw waar
digheid, en nu gij deelachtig zijt geworden aan de goddelijke
natuur, wilt niet meer door een ontaard leven tot uw oude laagheid
terugkeeren ». Ten derde, omdat tot het wegnemen van de inge
beeldheid des menschen, « zonder dat er eenige verdienste aan
vooraf ging, ons de genade Gods in den mensch Christus Wordt
gegeven », zooals gezegd wordt in het dertiende boek Over de
Drieeenheid. Ten vierde, omdat « de hoogmoed van den mensch,
die de grootste hinderpaal is om zich aan God te hechten, door
zulk een nederigheid van God zou kunnen beschaamd worden en
geheeld )>„ zooals Augustinus op dezelfde plaats zegt. Ten vijfde
om den mensch te verlossen van de slavernij. Dit namelijk, zooals
Augustinus zegt in het 13e boek Over de Drievuldigheid,
<( moest zoo geschieden, dat de duivel door de rechtvaardigheid
camem »: secundo (5) per hoe instruimur, quanta sit dignitas humanae
naturae, ne eam inquinemus peccando; unde August, dicit in lib. de Ver.
Relig. [cap. 16.]: « Demonstravit nobis Deus, quam excelsum locum
inter creaturas habeat humana natura, in hoe quod hominibus in vero
homine apparuit »; et Leo Papa dicit in serm. de Nativit. [1.] : « Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam: et divinae consors factus naturae, noli
in veterem vilitatem degenen conservatione redire »: tertio, quia ad praesumptionem hominis tollendam « gratia Dei, nullis meritis praecedentibus,
in homine Christo commendatur », ut dicit August, de Trinitate [cap. 17]:
quarto, quia « superbia hominis, quae maxime impedimento est ne inhaereat Deo, per tantam Dei humilitatem redargui potest, atque sanari
ut dicit August, ibidem: quinto ad liberandum hominem a servitute peccati (6) : quod quidem, ut August, dicit 13. de Trinit. [cap. 13.],
« fieri beduit sic, ut diabolus justitia hominis Jesu Christi superaretur »,
(5) h. add.: quia.
(6) L. omit.: peccati.

Kw. 1, A. 2.

15

van den mensch Jezus Christus zou overwonnen worden »; wat
geschied is, doordat Christus voor ons voldoening gaf. Een mensch
echter zonder meer kon geen voldoening geven voor geheel het
menschelijk geslacht; God daarentegen moest geen voldoening
geven; daarom moest Jezus Christus God en mensch zijn. Daarom
zegt ook Paus Leo in de preek Over de Geboorte: « De zwak
heid wordt door de kracht opgebeurd, de nederigheid door de ver
hevenheid; zoodat, passend voor onze genezing, de eene en zelfde
middelaar tusschen God en de menschen om reden van het eene
kon sterven, en om reden van het andere verrijzen. Want als Hij
met waarlijk God was, zou Hij geen geneesmiddel brengen; als
Hij niet waarlijk mensch wast zou Hij geen voorbeeld geven ».
Bovendien zijn er nog veel andere voordeelen, die er uit volgen
kunnen, boven het bevattingsvermogen van het menschelijk inzicht.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze redeneering
gaat uit van iets noodzakelijks in de eerste beteekenis, namelijk
datgene, zonder wat men het doel niet bereiken kan.
2. Een voldoening kan toereikend genoemd worden op twee
manieren. Op de eerste manier, volmaakt : omdat zij volwaardig
is door een soort gelijkheid, waardoor zij opweegt tegen de begane
schuld. En zoo kon de voldoening van een mensch-zonder-meer

quod factum est Christo satisfaciente pro nobis: homo autem purus satisfacere non poterat pro toto humano genere: Deus autem satisfacere non
debebat; unde oportebat, Deum et hominem esse Jesum Christum; unde
et Leo Papa dicit in serm. de Nativit. [loc. cit.] : « Suscipitur a virtute
infirmitas, a majestate humilitas, ut quod nostri remediis congruebat, iinus
atque idem Dei, et hominum mediator, et mori ex uno, et resurgere posset
ex altero. Nisi enim esset verus Deus, non afferret remedium: nisi esset
verus homo, non praeberet exemplum »:
Sunt autem et aliae plurimae utilitates, quae consecutae sunt supra
apprehensionem sensus humani.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod ratio illa procedit secundum primum
modum necessarii, sine quo ad finem perveniri non potest.
Ad SECUNDUM dicendum, quod aliqua satisfactio potest dici dupliciter
sufficiens: uno modo perfecte, quia est condigna, per quamdam adaequationem ad recompensationem culpae commissae; et sic hominis puri satis-
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niet toereikend zijn, want de geheele menschelijke natuur was door
de zonde bedorven, en het goede van een persoon, oi zens van
meerderen kon niet door gelijkwaardigheid de schade aan üe gehcelc natuur vergoeden. Ook hierom, omdat de zonde tegen God
bedreven een soort van oneindigheid bezit, wegens üe onemaigheid
van de goddëhjke verhevenheid : want een schuld is zooveel te
zwaarder, naarmate hij grooter is, tegen w.en men m.sooe.. i^arom
was het nood.g voor-een voiwaardige voldoening, dat de oaaü van
hem, die voldoening gaf, een onemüige kracht van uitwerven had,
als b. v. van iemand, die God en mensch is.
Op een andere manier kan een voldoening toereikend genoemd
worden, nl. onvolmaakt; en wel in zoover hij, d.e er mee tevreden
is, haar aanneemt, ook al is zij niet gelijkwaardig. En zoo is de
voldoening van een mensch-zonder-meer voldoende. En omdat alles
wat onvo.maakt is, iets volmaakts veronderstelt, waardoor het ge
schraagd kan worden:, daarom heeft elke voldoening van een
mensch-zonder-meer haar uitwerkende kracht door de voldoening
van Christus.
3. Door het vleesch aan te nemen, heeft God zijn verhevenheid

factio sufficiens esse non potuit pro peccato (7) : tum (8) quia tota
humana natura erat per peccatum corrupta; nee bonum alieujus personae,
vel etiam plurium poterat per aequiparantiam totius naturae detrimentum
recompensare. Tum etiam peccatum contra Deum commissum quamdam
infinitatem habet ex infinitatè diyinae majestatis: tanto enim offensa est
gravior, quanto major est ille; in quem delinquitur; unde oportuit ad condignam satisfactionem, ut actus (9) satisfacientis haberet efficaciam infinitaim, ut puta Dei, et: hominis existéns.
Alio modo potest dici satisfactio hominis esse (10) sufficiens imper
fecte: scilicet secundum acceptationem ejus, qui est ea contentus, qüamvis
non sit'condigna: et hoe modo satisfactio puri hominis est sufficiens: et
quia omne imperfectum praesupponit aliquid perfectum, a quo sustentetur,
inde est quod omnis puri hominis satisfactio efficaciam habet a satisfactione Christi.
' Ad TERTIUM dicendum, quod Deiis assumendo carnem, suam majesta-* 8 9 1
• (7) L. oni t. : pro peccato.
(8) L. omit.: tum..,
(9) L.: actio..
(10) L. omit.: hominis esse.
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met verminderd, en dientengevolge wordt de reden om Hem te
vereeren niet geringer. Zij wordt sterker doordat onze kennis van
Hem toeneemt. Maar door dat Hij ons nader wilde komen, door het
vleesch aan te nemen, heeft Hij ons tot zich getrokken, om Hem
meer te kennen.
IIP ARTIKEL.
Zou God, indien de mensch niet gezondigd zou hebben, niettemin
mensch geworden zijn.

Bedenkingen. — Men beweert, dat indien de mensch niet
gezondigd zou hebben, God niettem n mensch zou geworden zijn.
— 1. Want als de oorzaak blijft, blijft het gevolg. Welnu, zooals
Augustinus zegt in het 13c boek Over de Drievuldigheid, « zijn
er veel andere zaken te bedenken bij Christus Menschwording )> dan
de vrijspraak van de zonden, waarover gehandeld is. Daarom zou
God, ook als de mensch niet gezondigd had, mensch geworden zijn.
2. Het is een eigenschap van de almacht der goddelijke kracht,
dat zij haar werken tot volmaaktheid brengt en zich openbaart door
tem non minuit; et per conseqüens non minuitur ratio reverentiae ad ipsum,
quae augetur per augmentum cognitionis ipsius: ex hoe autem quod nobis
appropinquare voluit per carnis assumptionem, magis nos ad se cognoscendum attraxit.
ARTICULUS III.
Utrum si homo non peccasset, Deus incamatus fuisset.
[3. Dist. 1. q. 1. art. 3. et 1. Tim. 1.].
Ad tertium sic proceditur. Videtur, quod si homo non peccasset,
nihilominus Deus incamatus fuisset: manente enim causa, manet effectus:
sed, sicut Augustinus dicit 13. de Trin. [cap. 17.], « alia multa sunt
cogitanda in Christi incamatione, praeter absolutionem a peccato, de quibus dictum est [art. praec.] ; ergo etiamsi homo non peccasset, Deus
incamatus fuisset.
J
2. Pr^ETEREA, ad omnipotentiam divinae virtutis pertinet, ut opera
sua perficiat, et se manifestet per aliquem infinitum effectum:- sed nulla
3
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iets oneindigs voort te brengen. Maar geen schepsel-zonder-meer
kan een oneindig gevolg genoemd worden, daar het in zijn wezen
eind g is. Welnu, alleen in het werk der Menschwording schijnt een
oneindig gevolg der goddelijke macht zich te openbaren, en wel
hierdoor, dat dingen, die oneindig van elkaar verwijderd zijn,
vereenigd worden, in zoover het gebeurde, dat een mensch God
zou zijn. Ook schijnt het heelal vooral in dit werk tot volmaaktheid
te komen, doordat het laatste schepsel, namelijk de mensch, met
het eerste beginsel, namelijk God, vereenigd wordt. Daarom, ook
al had de mensch niet gezondigd, zou God mensch geworden zijn.
3. De menschelijke natuur is door de zonde niet ontvankelijker
voor de genade gemaakt. Maar na de zonde is zij ontvankelijk voor
de genade der vereeniging, die de grootste genade is. Daarom zou
de menschelijke natuur, als de mensch niet gezondigd had, voor
deze genade ontvankelijk zijn geweest. En God zou aan den
mensch geen goed onthouden hebben, waarvoor hij ontvankelijk
was. Daarom zou God, als de mensch niet gezondigd had, mensch
geworden zijn.
4. De voorbestemming Gods is eeuwig. Maar Christus is, zooals in de Brief aan de Romeinen (1,4) van Hem gezegd wordt,
« voorbestemd in kracht om Gods Zoon te zijn ». Daarom was
pura creatura potest dici infinitus effectus, cum sit finita per suam essentiam: in solo autem opere incarnationis videtur praecipue manifestari in
finitus effectus divinae potentiae (1), per quam in infinitum distantia
conjunguntur; inquantum factum est, quod homo esset Deus: in quo etiam
opere maxime videtur perfici universum, per hoe quod ultima creatura,
scilicet homo, primo principio conjungitur, scilicet Deo; ergo etiamsi homo
non peccasset, Deus incarnatus fuisset.
3. Pr/ETEREA, humana natura per peccatum non est facta capacior
gratiae: sed post peccatum capax est gratiae unionis, quae est maxima
gratia; ergo si homo non peccasset, humana natura hu jus gratiae capax
fuisset; nee Deus subtraxisset humanae naturae bonum, cujus capax erat;
ergo si homo non peccasset, Deus incarnatus fuisset.
4; Pr^ETEREA, Praedestinatio Dei est aeterna: sed dicitur Rom. 1 •
[v. 4] de Christo (2). « Qui praedestinatus est Filius Dei in virtute ))
(i)L.: per hoe quod.
(rèy ïi. :quo*d.
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het ook vóór de zonde noodzakelijk, dat Gods Zoon mensch
werd, opdat Gods voorbestemming zou vervuld worden.
5. Het geheim van de Menschwording is aan den eersten mensch
geopenbaard, zooals blijkt uit het feit, dat hij zei : « dit is nu been
uit mijn beenderen », wat zooals de apostel zegt « een groot geheim
is in Christus en de Kerk », zooals blijkt uit den Brief aan de
Ephesiërs (5, 32). Maar de mensch kon zijn val niet van te
voren weten, om dezelfde reden als de engel, zooals Augustinus
bewijst in zijn Letterlijke verklaring van het boek der Schepping
(11® B., 18CH). Daarom zou God, ook als de mensch niet gezon
digd had, mensch geworden zijn.
Daartegenover echter staat, dat Augustinus zegt in het boek
Over de Woorden des Heeren, als hij uitlegt wat wij bij Lucas
(19, 10) lezen: « De Menschenzoon is gekomen om te zoeken en
te redden Wat verloren ïvas »: « Als de mensch niet had gezon
digd, zou de Menschenzoon niet gekomen zijn ». En bij den
Eersten Brief aan Timotheus (1, 15), tot uitleg van dit woord:
« Christus is in deze wereld gekomen om zondaren zalig te ma
ken », zegt de Glossa : « Geen reden tot komen Was er voor
Christus den Heer, tenzij het zalig maken van de zondaars. Neem11
ergo etiam ante peccatum necessarium erat Filium Dei incamari, ad hoe
quod Dei praedestinatio impleretur.
5. Pr/ETEREA, incarnationis mysterium est primo homini revelatum, ut
patet per hoe quod dixit [Gen. 2., v. 23] : « Hoe nunc os ex ossibus
meis », etc., quod Apost. dicit esse « magnum Sacramentum in Christo,
et in Ecclesia-», ut patet Ephes. 5. [v. 32] : sed homo non potuit esse
praescius sui casus eadem ratione, qua nee Angelus, ut Augustinus probat
11. super Gen. ad lit. [cap. 18.] ; ergo etiamsi homo non peccasset, Deus
incarnatus fuisset.
Sed CQNTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Verb. Dominus
exponens illud quod habetur Luc. 19. [v. 10]: « Venit filius hominis
quaerere, et salvum facere quod perierat » [serm. 174 et de Verb. Apost.
serm. 8. cap. 2.] : « Ergo si homo non peccasset, filius hominis non
venisset »; et 1. ad Timotheum 1. sup. illud: « Christus venit in hunc
mundum, ut peccatores salvos faceret » [v. 15] dicit. Gloss, [ord. Aug.
lib. de Verb. Apost. serm. 9.] : « Nulla causa veniendi fuit Christo
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de ziekten, neem de 1vonden Weg, en er is geen reden meer voor
geneesmiddelen )>.
LEERSTELLING. — Over dit punt zijn sommigen van verschil
lende meening. Want de eenen zeggen, dat ook als de mensch met
gezondigd had, Gods Zoon mensch geworden zou zijn. Anderen
echter beweren het tegendeel. En het lijkt beter z:ch bij hun bewer ng aan te sluiten. W'ant d e dingen, die alleen uit Gods wil
voortspruiten boven alles waarop het schepsel recht heeft, kun
nen ons met bekend worden dan voor zoover zij in de H Schrift
worden medegedeeld. En omdat in de H. Schrift overa. de reden
der Menschwording in de zonde van den eersten mensch aange
wezen wordt, is het meer gepast te zeggen, dat het werk der
Menschwording door God bestemd werd als geneesmiddel voor
de zonden, zoodat, indien de zonde niet bestaan had, er geen
menschwording zou zijn geweest. Evenwel wordt Gods macht
hier niet door begrensd; want God had mensch kunnen worden,
ook als de zonde niet bestaan had.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — Alle andere aange-

Domino, nisi peccatores salvos facere: tolle morbos, tolle vulnera, et nulla
est medicinae causa ».
RESPONDEQ dicendum, quod aliqui circa hoe diversimode opinantur:
quidam enim dicunt, quod etiamsi homo non peccasset, Dei Filius incarnatus fuisset: alii vero contrarium asserunt, quorum assertioni magis assentiendum videtur; ea enim quae ex sola Dei voluntate proveniunt supra
omne debitum creaturae, nibis innotescere non possunt, nisi quatenus in
Sacra Scriptura traduntur, per quam divina voluntas (3) nobis innotescit;
unde cum in Sacra Scriptura ubique incarnationis ratio ex peccato primi
hominis assignetur, convenientius dicitur, incarnationis opus ordinatum esse
a Deo in remedium contra peccatum (4), ita quod, peccato non existente,
incamatio non fuisset: quamvis potentia Dei ad hoe non limitetur: potuisset enim etiam peccato non existente, Deus incamari.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod omnes aliae causae, quae sunt assi-3 4
(3) L. omit: nobis.
(4) L.: peccati.
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geven redenen slaan op de genezing der zonden. Want als de
mensch niet gezondigd had, zou hij overstroomd zijn geweest door
het licht van Gods wijsheid en door God volmaakt met de recht
schapenheid der rechtvaardigheid om al het noodige te weten.
Maar omdat de mensch nadat hij God verlaten had, op het stoffe
lijke was neergestort, was het gepast, dat God door het vleesch
aan te nemen hem ook door stoffelijke dingen een geneesmiddel
tot heil gaf. Daarom zegt Augustinus, tot uitleg van dat woord
van Joharines (1, 14) : « Het Woord is vleesch geworden )).*
(( Het vleesch heeft U verblind, het Vleesch geneest U; Want zóó
is Christus gekomen, dat Hij door het vleesch de feilen van het
vleesch verdelgde )).
2. Door de manier zelf waarop de dingen worden voortgebracht,
n. 1. uit het niet, wordt de oneindigheid der goddelijke kracht ge
toond. — Ook is het voldoende voor de volmaaktheid van het
heelal, dat het schepsel op natuurlijke wijze zoo tot God wordt
geordend als tot zijn doel. Maar dat het schepsel met God in
persoon zou vereenigd worden, gaat de grenzen der volmaaktheid
van de natuur te buiten.
3. Een dubbele ontvankelijkheid kan men in de menschelijke
natuur waarnemen. De eene in de orde van het natuurlijke vergnatae [art. praec.], pertinent ad remedium peccati: si enim homo non
peccasset, perfusus fuisset lumine divinae sapientiae, et justitiae, rectitudine
perfectus a Deo ad omnia necessaria cognoscenda, et agenda (5). Sed
quia homo, deserti Deo, collapsus erat ad corporalia, conveniens fuit, ut
Deus, carne assumpta, etiam per corporalia ei salutis remedium exhiberet;
unde dicit Augustinus [super Joan. 1. [v. 14]: « Verbum caro factum
est »; tract. 2.]: « Caro te obcaecaverat, caro te sanat: quoniam sic
venit Christus, ut de carne carnis vitia extingueret ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod in ipso modo productionis rerum ex
nihilo divina virtus infinita ostenditur. Ad perfectionem etiam universi
sufficit, quod naturali modo creatura ordinetur (6) in Deum sicut in finem: hoe autem excedit Iimites perfectiönis naturae, ut creatura uniatur
Deo in persona.
Ad TERTIUM dicendüm, quod duplex capacitas attendi potest in humana natura: una quidem secundum ordinem pötentiae natüralis, quae a Dëo
(5) L. omit.: et agenda.
(6) L. add.: sic.
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mogen. Deze wordt altijd bevredigd door God, die aan ieder
ding schenkt volgens zijn natuurlijke ontvankelijkheid. — De
andere echter in de orde der goddelijke macht, waaraan ieder
schepsel op haar wenken gehoorzaamt. En hierbij behoort de be
doelde ontvankelijkheid. Maar God vervult zulk een ontvanke
lijkheid niet geheel; anders zou God in het schepsel niets kunnen
uitwerken tenzij wat Hij doet, en dit is onjuist, zooals in het eerste
deel behandeld is.
Niets echter belet, dat de menschelijke natuur tot iets hoogers
bevorderd is na de zonde; want God laat het kwade toe, om daar
uit iets beters te doen voortkomen. Daarom wordt gezegd in den
Brief aan de Romeinen (5, 20) : « Waar veel zonde ivas, is veel
meer genade gekomen », en bij de zegening van de Paaschkaars
zegt men : « O gelukkige schuld, die een zoodanigen en zoo
grooten Verlosser verdiende te hebben ».
4. De voorbestemming veronderstelt het vooraf kennen der
toekomstige dingen. En daarom heeft God, zooals Hij heeft voor
bestemd, dat iemand zijn zaligheid door het gebed van anderen
zal bereiken, ook het werk der Menschwording vooraf bestemd tot
geneesmiddel voor de zonden der menschen.
semper impletur, qui dat unicuique rei secundum suam capacitatem naturalem: alia vero secundum ordinem divinae potentiae, cui omnis creatura
obedit ad nutum; et ad hoe pertinet ista capacitas; non autem Deus omnem
talera capacitatem naturae implet (7) alioquin Deus non posset facere in
creatura, nisi quod facit, quod falsum est, ut in 1. habitum est [q. 103.
art. 6.].
Nihil autem prohibet, ad aliquid majus humanam naturam perductam
esse post peccatum: Deuc enim permittit mala fieri, ut inde aliquid melius
eliciat; unde dicitur, Rom. 4. [v. 20] : « Ubi abundavit delictum, superabundavit et gratia »; unde et in benedictione cerei paschalis dicitur: <t O
felix culpa, quae talem, ac tantum meruit habere Redemptorem ».
Ad QUARTUM dicendum, quod praedestinatio praesupponit praescientiam futurorum; et ideo sicut Deus praedestinat salutem alieujus hominis
per orationes (8) aliorum implendam: ita etiam praedestinavit opus incarnationis in remedium humani peccati.7 8
(7) L : replet.
(8) L.: orationem.
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5. Niets belet, dat aan iemand, wien de oorzaak niet geopen
baard wordt, het gevolg wordt geopenbaard. Daarom kon aan
den eersten mensch het geheim der Menschwording geopenbaard
worden, zonder dat hij zijn val vooraf kende; want niet iedereen,
die het gevolg kent, kent ook de oorzaak.
IVe ARTIKEL.
Is God meer in het bijzonder mensch geworden als een redmiddel
tegen de persoonlijke zonden dan als redmiddel tegen de erfzonde?

Bedenkingen. — Men beweert, dat God meer in het bijzonder
is mensch geworden als redmiddel tegen de persoonlijke zonden dan
als redmiddel tegen de erfzonde. — 1. Want naarmate een zonde
zwaarder is, vormt zij een grooter beletsel voor de menschelijke
zaligheid, waarvoor God mensch is geworden. Maar de persoon
lijke zonde is zwaarder dan de erfzonde; want de kleinste straf
Ad QUINTUM dicendum, quod nihil prohibet alicui revelari effectum (9),
cui non revelatur causa; potuit igitur (10) primo homini revelari incamationis mysterfum, sine hoe quod esset praescius sui casus: non enim quicumque cognoscit effectum, cognoscit et causam.
ARTICULUS IV.
Ulrum principalius Christi incarnatio facta fuerit
ad iollendum peccalum originale, quam aciuale (1).
[3. Dist. 1. q. 1. art. 2. ad 6. et. opusc. 10. art. 28.
et opusc. 1 1. art. 23.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod Deus principalius incarnatus fuerit in remedium actualium peccatorum, quam in remedium originalis
peccati: quanto enim peccatum est gravius, tanto magis humanae saluti
adversatur, propter quam Deus est incarnatus: sed peccatum actuale est
gravius, quam originale peccatum: « minima enim poena debetur originali* (io)
(g) L: effectus.
(io) L.: ergo.
.
•
(i) L.: Utrum Deus principalius incarnatus fuerit in remedium actualium
peccatorum quam in remedium originalis peccati.

staat op de erfzonde, zooals Augustinus zegt in het boek Tegen
Julianus. Daarom is de Menschwording van Christus meer in het
bijzonder gericht op de uitdelging der persoonlijke zonden.
2. Op de erfzonde staat niet de straf der zinnen, maar de straf
van het gemis, zooals in het tweede deel uiteengezet is. Welnu,
Christus kwam tot voldoening voor de zonde de straf der zinnen
verduren op het kruis, maar niet de straf van het gemis, want Hij
verloor niets van het schouwen en genieten van God. Daarom kwam
Hij meer in het bijzonder om de persoonlijke zonden uit te wisschen
dan om de erfzonde.
3. Zooals Chrysostomus zegt in het 2e boek Over de Vermorzeldheid des Harten: « Dit zijn de gevoelens van een getrouïven dienstknecht, dat hij de weldaden van zijn heer, die aan allen
gezamenlijk gegeven zijn, als aan hem alleen bewezen beschouwd;
Want alsof hij alleen over zichzelf sprak, schrijft Paulus aan de
Galaten (2, 20) : « Hij heeft mij bemind en zichzelf voor mij
overgeleverd ». Maar onze eigen zonden zijn persoonlijke zonden;
de erfzonde is een « gezamenlijke zonde ». Daarom moeten wij

peccato », ut August, dicit « contra Julian. » [lib. 5. cap. 11.] ; ergo
principalius incamatio Christi ordinatur ad deletionem actualium peccatorum (2), quam ad deletionem originalis peccati.
2. PlUETEREA, peccato óriginali non debetur poena sensus, sed solum
poena damni, ut ia 2. habitum est [2. Dist. 33. q. 2. art. 1.]: sed
Christus venit pro satisfactione peccatorum poenam sensus pati in cruce,
non autem poenam damni; quia nullum defectum habuit divinae visionis,
aut fruitionis; ergo principalius venit ad deletionem peccati actualis, quam
originalis.
3. Pr/ETEREA, sicut Chrysostomus dicit in 2 lib. « de Compunctione
cordis », <( hic est affectus servi fidelis, ut beneficia Domini sui, quae
commüniter omnibus data sunt, quasi sibi soli praestita reputet: quasi enim
de se solo loquens Paulus ita scribit ad Gal. 2. [v. 20] : « Dilexit me,
et tradidit semetipsum ;pro me »: sed propria peccata nostra sunt actualia:
origiriale enim est « commune peccatum ».; ergo hunc affectum debemus

(?) Ir. omit.; quam fad etc
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zoo gestemd zijn, dat wij Hem in het bijzonder om de persoonlijke
zonden gekomen achten.
Maar daartegenover staat, dat bij Johannes (1, 29), gezegd
wordt: « Ziet het Lam Gods, ziet Hem, die de zonden der
ïvereld Wegneemt ».

Leerstelling. — Het is zeker, dat Christus niet alleen in de
wereld gekomen is om die zonde uit te delgen, die vanaf den
oorsprong op de nakomelingen is overgebracht, maar ook ter ver
nietiging van alle zonden, die er naderhand aan toegevoegd zijn;
niet dat allen verdelgd worden, (dit komt door het falen van die
menschen, die zich niet aan Christus hechten, volgens het woord
van Johannes (3, 19) : « Het licht is in de Were]d gekomen én de
menschen zagen de duisternis liever dan het licht », maar dat Hij
iets volbracht heeft, dat voldoende was voor een volledige uitdelging. Daarom wordt in den Brief aan de Romeinen gezegd (5, 15
en 16): « De genadegift is niet zooals het misdrijf; \vant over een
habere, ut existimemus (3) eum principaliter propter actualia peccata
venisse.
Sed CONTRA est, quod Joari. 1. [v. 29] dicitur: « Ecce agnus Dei,
ecce qui tollit peccata mundi » (4) ; quod exponens Beda dicit: « Pec
catum mundi dicitur originale peccatum, quod est commune totius mundi ».
RESPCtNDEO dicendum, quod certum est, Christum venisse in hune
mundum non solum ad delendum illud peccatum, quod traductum est
originaliter in posteros, sed etiam ad deletionem omnium peccatorum, quae
postmodum supra addita sunt: non quod omnia deleantur, (quod est propter
defectum hominum, qui Christo non inhaerent, secundum illud Joan. 3.
[v. 19]: « Venit lux in'mundum, et dilexerunt homines magis tenebras,
quam lucem ») : sed quia ipse exhibuit,' quod sufficiens fuit ad omnium
peccatorum (5). deletionem; unde, dicitur Rom. 5. [v. 15 et 1 6] : « Non

'(3) L.: cestimemus.
(4) L. omit.: quod exponens etc.
(5) L.: omnem deletionem.
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was de uitspraak tot veroordeeling, maar de genade is een rechtvaardiging na vele misdrijven ».
Christus echter kwam meer in het bijzonder om een zonde te
verdelgen, naarmate die zonde grooter is. Nu wordt iets grooter
genoemd op tweeërlei wijzen: ten eerste, naar zijn sterkte, zooals
een witheid, die sterker is, grooter is. En zoo is de persoonlijke
zonde grooter dan de erfzonde, omdat zij meer het karakter van
gewild-zijn vertoont, zooals in het tweede deel uiteengezet is. Ten
tweede wordt iets grooter genoemd naar zijn uitgebreidheid; zooals
die witheid grooter genoemd wordt, die een grootere oppervlakte
beslaat. En zóó is de erfzonde, waardoor het geheele menschelijke
geslacht is aangetast, grooter dan welke persoonlijke zonde ook,
die eigen is aan een bijzonder persoon. En zóó beschouwd, is
Christus meer in het bijzonder gekomen om de erfzonde weg te
nemen, in zoover « het Tvelzijn van een volk goddelijker is dan het
Welzijn van een eenling », zooals in het le boek Over de Ethica
gezegd wordt.
Antwoord op de Bedenkingen. — De eerste moeilijkheid
ging uit van de grootheid in sterkte der zonde.
sicut delictum, ita et donum...: nam judicium ex uno in condemnationem,
gratia autem ex multis delictis in justificationem ».
Tanto autem principalius ad alicujus peccati deletionem Christus venit,
quanto illud peccatum majus est: dicitur autem aliquid majus dupliciter:
uno modo intensive: sicut est major albedo, quae est intensior; et per
hunc modum majus est peccatum actuale, quam originale: quia plus habet
de ratione voluntarii, ut in 2. habitum est [1-2. q. 82. art. 1.]: alio
modo dicitur aliquid majus extensive: sicut dicitur major albedo, quae est
in majori superficie; et hoe modo peccatum originale, per quod totum
genus humanum inficitur, est majus (6) peccato actuali, quod est proprium
singularis personae: et quantum ad hoe Christus principalius venit ad
tollendum originale peccatum; inquantum « bonum gentis divinius, et
eminentius est, quam bonum unius »; ut dicitur « 1. Ethic. » [cap. 2.].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod ratio illa procedit de intensiva magnitudine peccati.
(6) h. add.: quolibet
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2. Op de erfzonde staat geen straf der zinnen bij de toekomstige
vergelding, maar de straffen, die wij naar onze zintuigen in dit
leven ondergaan, als honger, dorst, de dood en meer van die,
vmden hun oorzaak in de erfzonde. En daarom wilde Christus om
volledig voor de erfzonde te voldoen in zijn zinnen smart lijden,
om in zijn eigen lichaam dood en andere dergelijke dingen volledig
te verduren.
3. Zooals Chrysostomus op dezelfde plaats er bij voegt, sprak
de Apostel die woorden, « niet alsof hij de gaven van Christus,
die allerbreedst en over de geheele u)ereld verspreid zijn, wilde
verkleinen; maar om aan te geven, dat Hij alleen voor allen schuldig
Was. Wat immers komt het er op aan, dat Hij ook aan anderen
iets gegeven heeft, als wat U gegeven is, zoo ongedeerd en zoo vol
ledig is, alsof aan niemand anders iets ervan geschonken was ? )>
Omdat dus iemand de weldaden van Christus als aan zich gegeven
moet beschouwen, moet hij niet meenen, dat zij aan anderen niet
gegeven zijn. En daarom wordt het niet uitgesloten, dat hij meer
in het bijzondere kwam om de zonde der geheele natuur weg te
nemen dan de zonden van een persoon. Maar die gezamenlijke
zonde is in iedereen zoo volkomen genezen, alsof zij in hem alleen

Ad SECUNDUM dicendum, quod peccato originali in futura retributione
non debetur poena sensus: poenalitates tarnen, quas sensibiliter in hac vita
patimur, sicut famem, sitim, mortem, et alia hujusmodi, ex peccato originali
procedunt; et ideo Christus, ut plene pro peccato originali satisfaceret,
sensibilem dolorem pati voluit, ut mortem, et alia hujusmodi in seipso
consumeret.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Chrysostomus ibid. dicit (7),
verba illa dicebat Apostolus, « non quasi diminuere volens amplisoima,
et per orbem terrarum diïfusa Christi munera; sed ut pro omnibus se
solum indicaret obnoxium. Quid enim interest, si et aliis praestitit, cum
quae tibi sunt praestita, ita integra sunt, et ita perfecta, quasi nulli alii ex
his aliquid fuerit praestitum ? » ; ex hoe ergo quod aliquis debet reputare
sibi bene ficia Christi praestita sse, non debet existimare quod non sint
aliis praestita; et ideo non excluditur, quin principalius venerit abolere
peccatum totius naturae, quam peccatum unius personae; sed illud peccatinn

(7) L.: inducit.
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genezen was. — En bovendien moet iedereen om wille van den
band der liefde alles wat voor een ander is besteed, aan zichzelf
toerekenen.
Ve ARTIKEL.
Was het gepast, dat God mcnsch Werd vanaf het begin van het
menschelijk geslacht?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het gepast was, dat God
mensch werd vanaf het begin van het menschelijk geslacht. — L
Het werk van de Menschwording immers komt voor uit de matelooze liefde Gods, volgens dat woord uit de Brief aan de Ephesiërs
(2, 4 en 5) : « God, die rijk is in barmhartigheid, heeft
ons om Zijn overgroote liefdet waarmee Hij ons beminde, hoewel
wij door de zonden dood Waren, met Christus levend gemaakt »•
Maar de liefde talmt niet een vriend, die nood lijdt, ter hulp te
komen, volgens het woord in het Boek der Spreuken (3, 28) :
naturae (8) ita perfecte curatum est in unoquoque, ac si in uno (9) solo
esset curatum; et ideo (10) propter unionem charitatis totum quod omnibus
est impensum, unusquisque debet sibi adscribere.
ARTICULUS V.
Utrum conveniens fueril Deum incarnari ab inilio mundi (1).
[3. Dist. 1. q. 1. art. 4. et lib. 4. Contr. g. cap. 55. ad 9.
et Isa. 2. et Gal. 4.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod conveniens fuisset Deum
incarnari a principio humani generis: incarnationis enim opus ex immensitate divinae charitas processit, secundum illud Ephes. 2. [v. 4-51 :
« Deus, qui dives est in misericordia, propter nimiam charitatem suam,
qua dilexit nos, cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos in Christo »:
sed charitas non tardat subvenire amico necessitatem patienti, secundum8 9 10
(8) L»: commune. . ~ •
(9) L.: in eo.
(10) L.: et praeterea.
(1) L.: fuisset... incarnari a principio humani generis.
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(( Zegt niet tegen Uw vriend, ga en kom morgen terug, morgen
zal ilf U helpen. Wanneer gij aanstonds geven fcun£ »• Daarom
moest God het werk der Menschwording niet uitstellen, maar
aanstonds vanaf het begin door Zijn Menschwording het menschengeslacht ter hulp komen.
2. In den Eersten Brief aan Timotheus wordt gezegd (1, 15),
(( Christus kivam in deze wereld om de zondaars zalig te maken ».
Maar meer zouden er zalig gemaakt zijn, als God vanaf het begin
van het menschelijk geslacht was mensch geworden; velen immers,
die God niet kenden, zijn in verschillende eeuwen in hun zonden
verloren gegaan.
Daarom was het passender geweest, dat God vanaf het begin
van het menschelijk geslacht was mensch geworden.
3. Het werk der genade is niet minder ordelijk dan het werk
der natuur. Welnu, de natuur begint met de volmaakte dingen,
zooals Boëtius zegt in het boek Over de Vertroosting. Daarom
moest het werk der genade vanaf het begin volmaakt zijn. Maar in
het werk der Menschwording wordt de volmaaktheid der genade
gevonden; volgens dit woord: « Het Woord is vleesch geworden )),
en verderop wordt er aan toegevoegd: <( vol genade en waarheid ».
Dus moest Christus mensch worden vanaf den aanvang van het
menschelijk geslacht.* 2 3
illud Prov. 3. [v. 28] : « Ne dicas amico tuo: Vade, et revertere, cras
dabo tibi, cum statim possis dare »; ergo Deus incarnationis opus difforre
non debuit, sed statim a principio per suam incarnationem humano genen
subvenire.
.
2. Piueterea, 1. Tim. 2. [v. 1 b] : « Christus venit in hunc mundum peccatores salvos facere »: sed plures salvati fuissent, si a principio
humani generis Deus incarnatus fuisset: plurimi enim ignorantes Deum in
suo peccato perierunt in diversis saeculis; ergo convenientius fuisset, qu
a principio humani generis Deus incarnatus fuisset.
3. PlUETEREA, opus gratiae non est minus ordinatum, quam opus
naturae: sed « natura initium sumit a perfectis », ut dicit Boetis in lib. 3.
de Consolat. [prosa 10] ; ergo opus gratiae a principio debuit esse per
fectum: sed opere incarnationis consideratur perfectio gratiae, secundum.
illud [Joan. 1. v. 14]: Verbum caro factum est >>, et postea subditur:
« Plenum gratiae, et veritatis »; ergo Christus a principio humani generis
debuit incamari.
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Maar daar tegenover staat, dat in den Brief aan de Galaten
(4, 4), gezegd wordt : « Maar toen de tijd vervuld was,
zond God Zijn Zoon, geboren uit een Vroutv », waarbij de Glossa
zegt, dat (( de volheid van den tijd dat oogenblik is, Waarop God
de Vader van te voren bepaald had, dat Hij Zijn Zoon zou zen
den )). Maar God heeft in Zijn wijsheid alles bepaald. Daarom
is God op den meest geschikten tijd mensch geworden. En zoo was
het niet gepast, dat God mensch zou worden vanaf den aanvang
van het menschelijk geslacht.
Leerstelling. — Omdat het werk der Menschwording in
hoofdzaak gericht is op het herstel van het menschelijk geslacht
door het wegnemen der zonde, is het duidelijk, dat Gods Menschwording vanaf den aanvang van het menschelijk geslacht, vóór de
zonde, niet gepast was; want een geneesmiddel wordt niet gegeven
tenzij aan hen, die reeds ziek zijn. Daarom zegt de Heer zelf, bij
Mattheus (9, 12 en 15) : « Niet de gezonden hebben den
geneesheer noodig, maar de zieden; rvant niet de rechtvaardigen
ben ik f^omen roepen, maar de zondaars ».
Toch paste het niet, dat God onmiddellijk na de zonde mensch
Sed contra est, quod dicitur Gal. 4. [v. 4] : « At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum factum ex muliere, factum sub
lege »: ubi dicit Gloss. [Lomb. ex Ambrosius], quod « plenitudo tem
poris est, quod praefinitum fuit a Deo Patre, quando mitteret filium
suum »: sed Deus sua sapientia omnia definivit; ergo convenientissimo
tempore Deus est incamatus; et sic conveniens non fuit, quod a principio
humani generis Deus incamaretur.
R.ESPQNDEO dicendum, quod, cum opus incarnationis principaliter ordinetur .ad reparationem humanae naturae per peccati abolitionem, manifestum est, quod non fuit conveniens, a principio humani generis ante peccatum Deum incarnatum fuisse: non enim datur medicina, nisi jam infirmis;
unde ipse Dominus, Matth. 9. [v. 12-13], dicit: « Non est opus
valentïbus medico, sed male habentibus: non enim veni vocare justos, sed
peccatores ».
Sed nee (2) etiam statim post peccatum conveniens fuit Deum incamari.

(2) L-: non.
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werd. En wel ten eerste, om de aard der zonde van den mensch,
die uit hoogmoed voortkwam; daarom moest de mensch zóó be
vrijd worden, dat hij vernederd erkende een bevrijder noodig te
hebben. Daarom zegt de Glossa bij de tekst uit de Brief aan de
Galaten (3, 19) : « uitgevaardigd door de Engelen in de hand
van den middelaar », « Met diep overleg is het gebeurd, dat
na den val van den mensch Gods Zoon niet aanstonds gezonden
werd, God heeft eerst den mensch gelaten in zijn wilsvrijheid en
in de natuurrvet, opdat hij zoo de grachten van zijn natuur zou
leeren kennen. Toen hij in dien toestand te kort schoot, kree8 hij
de Wet. Toen deze gegeven Was, rverd de l?u)aal erger, niet door
een gebrek van de Wet, maar van de natuur, opdat hij zoo zijn
zwakheid kennend den geneesheer zou roepen en de hulp der ge
nade zoeken ».
Ten tweede, om de orde in de bevordering in het goede, waarin
men van het onvolmaakte naar het volmaakte overgaat. Daarom
zegt de Apostel in den Eersten Brief aan de Corinthiërs (15,
46 en 47) : « Het eerst komt niet wat geestelijk, maar ivat dierlijk
is, en dan het geestelijke. De eerste mensch Was van de aarde, en
aardsch, de tweede mensch is van den hemel en hemelsch )).
Ten derde, om de waardigheid van het menschgeworden Woord
Primo quidem propter conditionem humani peccati, quod ex superbia provenerat; unde eo modo erat homo liberandus, ut humiliatus, recognosceret
se liberatore indigere; unde super illud Galat. 3. [v. 19] : « Ordinata
per angelos in manu mediatoris », dicit Gloss. [ordin.] : « Magno
Dei (3) consilio factum est, ut post hominis casum non illico Dei Filius
mitteretur »: reliquit enim Deus prius hominem in libertate arbitrii in lege
naturali, ut sic vires naturae suae cognosceret: ubi cum deficeret, legem
accepit; qua data invaluit morbus, non legis, sed naturae vitio; ut ita
cognita sua infirmitate, clamaret ad medicum, et gratiae kuaereret auxilium.
Secundo propter ordinem promotionis in bonum, secundum quem ab
imperfecto ad perfectum proceditur; unde Apost. dicit 1. ad Cor. 15.
[v. 46-47] : « Non prius quod spirituale est, sed quod animale, deinde
quod spirituale. Primus homo de terra terrenus: secundus homo de coelo
coelestis ».
Tertio propter dignitatem (4) Verbi incamati: quia super illud Gal. 4.3 4
(3) L. omit.: Dei.
(4) L.: ipsius Verbi.
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zelf. Want bij het woord uit den Calalenbrief (4, 4) : « Toen
de volheid der tijden
», zegt de Glossa : (( Zooveel te
grooler de rechter ïvas, die ktoam, zooveel te grooter moest de
voorafgaande reeks herauten zijn. »
Ten vierde, opdat de vurigheid van het geloof niet verslappen
zou door den langen tijdsduur. Want omstreeks het einde der we
reld « zal de liefde van velen vergillen », en bij Lucas (18, 8),
wordt gezegd: <( Meent g.j, dat, als de Menschenzoon l^omen zal,
Hij het geloof op aarde zal vinden ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De liefde stelt niet
uit den vriend te helpen, maar houdt rekening met een geschikte
behandel.ng der zaken en persoonlijke toestanden. Want als de
dokter aanstonds bij het begin der ziekte het geneesmiddel aan
den zieke geven zou, zou dit een minder goede uitwerking hebben,
of meer schaden dan helpen. En daarom heeft de Heer het ge
neesmiddel der menschwording niet aanstonds aan het menschelijk
geslacht gegeven, opdat het d.t niet uit hoogmoed verachten zou,
als het eerst zijn zwakheid niet kende.

[v. 4] : « At ubi venit plenitudo temporis », dicit Gloss. [ord. Augustinus] : « Quanto major judex veniebat, tanto praeconum series longior
praecedere debebat ».
Quarto, ne fervor fidei temporis prolixitate tepesceret: quia circa finem
mundi « frigescet (5) charitas multorum » Mt. XXIV. [v. 12], unde
(6) Luc. 18. [v. 8j dicitur: « Cum filius hominis veniet, putas inveniet
fidem in terra? » (7).
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod charitas non differt amico subvemre,
salva tarnen negotiorum opportunitate, et personarum conditione: si enim
medicus statim a principio aegritudinis medicinam daret infirmo, minus
proficeret, vel magis laederet, quam juvaret; et ideo etiam Dominus non
statim a principio (8) incarnationis remedium humano generi exhibuit, ne
illud coritemneret ex superbia, si prius suam infirmitatem non cognosceret.
(5)
(6)
(7)
(8)

E: refrigescet.
L.: et.
L.: super terram.
I*. omit.: a principio.
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2. Augustinus antwoordt hierop in het 2e boek Over de Zes
Vragen der Heidenen : (( Dan wilde Christus onder de menschen verschijnen, en bij hen zijn leer prediken, wanneer en
Waar Hij hen te Wonen wist, die in Hem zouden gelooven. Want
Hij wist, dat er in deze tijden en op deze plaatsen van hetzelfde
soort menschen bij zijn prediking zouden zijn, zooals waar Hij
lichamelijk tegenwoordig was, die, wel niet allen, maar toch velen,
zelfs na het opwekken van dooden niet in Hem wilden gelooven ».
Maar dezelfde Augustinus verwerpt dit antwoord, in het boek
Over de Volharding: « Kunnen wij dan zeggen, dat de Tyrïérs
en Sidoniërs, aZs dergelijke Wonderen bij hen Waren verricht, me/
hebben willen gelooven, o/ niet zouden gelooven, aZs zi/ verricht
Waren; daar de Heer zelf van hen getuigt, dat zij met een groote
nederigheid boetvaardigheid gedaan zouden hebben, aZs onder hen
die ieekenen van goddelijke macht gegeven waren? )>
« Daarom », zooals hij er zelf ter oplossing bij voegt <( ligt het,
zooals de Apostel zegt, rn’eZ aan hem, die lviZ, en nieZ, aan hem, die
Zoop/, maar aan God, die zich ontfermt, Die aan wie Hij wil, en
waarvan Hij vooruitziet, dat zij aan Zijn wonderen zullen gelooven.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Augustinus ad hoe respondet in lib.
de sex QQ. Paganorum [epist. 102. alm. 49. quaest. 2.], dicens (9),
quod « tune voluit Christus hominibus apparere, et apud eos praedicari
suam doctrinam, quando et ubi sciebat esse, qui in eum fuerant credituri:
bis enim temporibus, et his in locis, tales in ejus praedicatione futuros esse
praesciebat (10), quales non quidem omnes, sed tarnen multi in ejus
corporali praesentia fuerunt; qui nee in eum, suscitatis ab eo (11) mortuis,
credere voluerunt ».
Sed hanc responsionem reprobans idem Augustinus in lib. de Persever.
[cap. 9.] dicit: « Numquid possumus dicere Tyrios, et Sidonios talibus
apud se virtutibus factis credere noluisse, aut credituros non fuisse, si fierent,
eum ipse Deus attestetur eis, quod acturi essent magnae humilitatis poenitentiam, si in eis facta essent divinarum illa signa virtutum?
Proinde, ut ipse solvens subdit cap. 11., sicut Apostolus ait non est
volentis, neque currentis, sed miserentis Dei; cui his, quos praevidit, si
apud eos facta essent, suis miraculis credituros, quibus voluit, subyenit.9 10 *
(9) L■: quaestio 2a.
(10) L.: sciebat.
<ii) L- omit: ab eo.
4
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als zij onder hen verricht zouden zijn, Zijn hulp geeft, maar anderen
niet helpt, waarover Hij in zijn voorbestemming, wel verborgen
maar rechtvaardig anders geoordeeld heeft. Daarom gelooven wij
zonder aarzeling aan Zijn barmhartigheid in hen, die bevrijd n>orden, en aan Zijn rechtvaardigheid in hen, die gestraft worden ».
3. Het volmaakte is vóór het onvolmaakte, maar in verschillende
dingen, in tijd en in natuur; want het volmaakte moet anderen tot
volmaaktheid brengen; maar in een en hetzelfde ding is het onvol
maakte eerder in den tijd, hoewel later naar de natuur. Aldus ging
m tijdsduur aan de onvolmaaktheid der menschelijke natuur Gods
volmaaktheid vooraf; maar de voltooide volmaaktheid volgt haar in
de vereeniging met God.
VI* ARTIKEL.
Moest het rverk der Menschrvording ivorden uitgesteld
tot aan het einde der rvereld?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het werk der menschworaliis autem non subvenit, de quibus in sua praedestinatione occulte quidem,
sed juste aliud judicavit: ita misericordiam ejus in bis qui liberantur, et
veritatem in his qui puniuntur, sine dubitatione credamus ».
Ad TERT1UM dicendum, quod perfectum quidem est (12) prius imper
fecta, in diversis quidem tempore, et natura: oportet enim, quod perfectum
sit, quod alia ad perfectionem adducit: sed in uno et eodem imperfectum
est prius tempore, etsi sit posterius natura; sic ergo imperfectionem naturae
humanae duratione praecedit aeterna Dei perfectio: sed sequitur ipsam
consummata perfectio ejus (13) in unione ad Deum.
ARTICULUS VI.
Utrum incamatio differri debueril usque ad finem mundi (1).
[3. Dist. 1. q. 1. art. 4.].

AlD SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod mcarnationis opus differri12 13
(12) L. omit.: quidem.
(13) L. omit.: ejus.
(1) I/.: Utrum incarnationis opus differri debuerit usque in finem mundi.
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ding moest uitgesteld worden tot aan het einde der wereld. —- 1In den Psalm (91, 11) wordt immers gezegd: « Mijn ouderdom>
is m rijtje barmhartigheid », dat beteekent, zooals de Glossa zegt,
« op het laatst ». Maar de tijd der menschwording is vooral de
tijd van barmhartigheid, volgens het woord van den Psalm (104,
14) : a Want de tijd van Zijn ontfermen is gekomen ». Dus moest
de menschwording worden uitgesteld tot aan het einde der wereld.
2. Zooals gezegd is, is het volmaakte, in hetzelfde ding, in
tijd na het onvolmaakte. Daarom moet wat het meest volmaakt
is, m tijd het laatst zijn. Maar de hoogste volmaaktheid der menschelijke natuur ligt in de vereeniging met God, omdat (( In Chris
tus de gansche volheid van God heeft willen Tvonen », zooals de
Apostel zegt in den Colossensenbrief (1, 19). Daarom moest de
menschwording worden uitgesteld tot aan het einde der wereld.
Maar daartegenover staat, dat er bij Habacuc (3, 2) gezegd
wordt : <( ln het midden der jaren zult Gij bekend malden ».
Daarom moest het geheim der Menschwording, waardoor Hij aan
debuerit usque in finem mundi: dicitur enim in Psal. 91. [v. 11]: « Senectus mea in misericordia uberi », idest « in novissimo », ut Gloss.
[interl. et Lomb.] dicit: sed tempus incarnationis est maxime tempus
misericordiae, secundum illud Ps. 101. [v. 14] : « Quoniam venit tempus
miserendi ejus »; ergo incamatio differri debuit usque in finem mundi.
2. Pl^ETEREA, sicut dictum est [art. praec. ad 3.], perfectum in eodem
tempore est posterius imperfecto; ergo illud quod est maxime perfectum,
debet esse omnino ultimum (2) in tempore: sed summa perfectio humanae
naturae est in unione ad verbum: quia « in Christo complacuit omnem plenitudinem divinitatis inhabitare », ut Apostol. dicit Colos. 1. [v. 19];
ergo incamatio differri debuit usque in finem mundi.
3. Pr^ETEREA, non est conveniens fieri per duo, quod per unum fieri
potest: sed unus Christi adventus sufficere poterat ad sahitem humanae
naturae, qui erit in fine mundi; ergo non oportuit, quod antea veniret per
incarnationem; et ita incamatio differri debuit usque in finem mundi.
SED CONTRA est, quod dicitur Habac. 3. [v. 2] : «In medio annorum

(2) L-: ultimo.
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de wereld bekend werd, niet uitgesteid worden tot aan het eind
der wereld.
LEERSTELLING. — Zooals het niet gepast was, dat God
mensch werd vanaf het begin der wereld, zoo paste het niet, dat
de Menschwording werd uitgesteld tot aan het eind der wereld.
Dit nu blijkt ten eerste uit de vereeniging van de goddelijke en
menschelijke natuur. Want zooals gezegd is, gaat het volmaakte
op één wijze in tijd aan het onvolmaakte vooraf; hierin immers,
dat uit het onvolmaakte het volmaakte wordt, gaat het onvol
maakte in tijd het volmaakte vooraf; maar hierin, dat het de uit
werkende oorzaak der vervolmaking is, gaat het volmaakte in
tijd aan het onvolmaakte vooraf. Nu komen in het werk der
Menschwording beiden samen. Want de menschelijke natuur is
in de Menschwording zelf tot de hoogste volmaaktheid gebracht;
en daarom paste het niet, dat de Menschwording vanaf het begin
van het menschelijk geslacht tot stand gebracht was. Maar het
menschgeworden Woord zelf is de uitwerkende oorzaak der ver
volmaking van den mensch; volgens dit woord van Johannes (1,
16) : ((.Van Zijn volheid hebben wij allen ontvangen », en

notum facies »; non ergo debuit incarnationis mysterium, per quod mundo
innotuit, usque in finem mundi differri.
RESPONDEO dicendum, quod sicut non fuit conveniens Deum incarnari
a principio mundi: ita rton fuit conveniens, quod .incarnatio differretur
usque in finem mundi; quod quidem apparet primo ex unione divinae, et
humanae naturae: sicut enim dictum est [art. praec. ad 3.], perfectum
uno modo tempore praecedit imperfectum, alio modo e converso imperfec
tum tempore precedit perfectum (3) : in eo enim quod de imperfecto fit
perfectum, imperfectum tempore praecedit perfectum: in eo vero, quod est
causa perfectionis efficiens, perfectum tempore praecedit imperfectum: *n
opere autem incarnationis utrumque concunrit: quia natura humana m
ipsa incamatione est perducta ad summam perfectionem, et ideo non decuit,
quod a principio humani generis incarnatio facta fuisset: sed ipsum Verbum
mcarnatum est perfectionis humanae naturae (4) causa efficiens, secun-3 4

(3) L. omit.: alio modo... utque ad: praecedit perfectum.
(4) L. omit.: naturae.
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daarom moest het werk der Menschwording niet uitgesteld
worden tot aan het eind der wereld. Maar de volmaakte heerlijk
heid, waartoe de menschelijke natuur ten slotte door het menschgeworden Woord gebracht moet worden, zal zijn aan het eind
der wereld.
Ten tweede uit het gevolg, het heil der menschen. Want zooals
gezegd wordt in het boek Over de Vragen van het Oude en Nieuwe
Testament, « ligt het in de macht van den gever, zich te ontfermen
wanneer en in zoover als hij nnl. Hij kwam dus, toen Hij wist,
dat er hulp gebracht moest worden, en dat de toekomstige weldaad
aangenaam zou zijn. Want toen door een soort matheid van het
menschen geslacht de kennis van God onder de menschen begon te
vervagen, en de zeden veranderden, gewaardigde Hij zich Abra
ham uit te kiezen, opdat er in hem een voorbeeld zou zijn van de
hernieuwde kennis van God en van zeden. En toen de eerbied
nog te traag was, gaf Hij vervolgens door Moses de geschreven
Wet. En toen de volken haar verachtten en zich niet aan haar
onderwierpen, en zij, die haar ontvangen hadden, haar niet onder
hielden, zond de Heer, door medelijden bewogen, Zijn Zoon,
opdat Hij na \aan allen vergiffenis van zonden geschonken te
hebben, hen gerechtvaardigd aan God den Vader zou aanbieden ».
Maar als dit geneesmiddel werd uitgesteld tot aan het eind der

dum illud Joan. 1. [v. 16]: « De plenitudine ejus nos onmes accepimus »;
et ideo non debuit incamationis opus usque in finem mundi differri: sed
perfectio gloriae, ad quam perducenda est ultimo natura Humana per Ver
bum incarnatum, erit in fine mundi.
Secundo ex effectu humanae salutis; ut enim dicitur in Iib. de QQ.
Vet. et Nov. Testam. [q. 83. inter op. Augustinus], « in potestate dantis
est, quando, vel quantum velit misereri; venit ergo, quando et subveniri
debere scivit, et gratum futurum beneficium: cum enim languore quodam
humani generis obsolescere, coepisset cognitio Dei inter homines, et mores
immutarentur, eligere dignatus est Abraham, in quo forma esset renovatae notitiae Dei, et morum: et cum adhuc reverentia segnior esset, posteA
per Moysem legem litteris dedit: et quia eam gentes spreverunt, non se
subjicientes ei, neque hi qui acceperunt, eam servaverunt, motus misericordia
Dominus misit Filium suum, qui data omnibus remissione peccatorum Deo
Patri illos justificatos offerret »: si autem hoe remedium differretur usque
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wereld,zouden de kennis van God en de eerbied en de goede
zeden geheel van de wereld verdwenen zijn.
Ten derde blijkt het, dat dit niet voor de openbaring van de
goddelijke macht gepast was geweest; deze immers heeft op meer
dere wijzen de menschen gered, niet alleen door geloof in wat
komt, maar ook door geloof in wat is en geweest is.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze Glossa legt
het uit van de barmhartigheid, die tot heerlijkheid voert. Maar als
men het betrekt op de barmhartigheid, die aan het menschengeslacht bewezen werd door Christus’ Menschwording, dan dient
men te weten, dat zooals Augustinus zegt in het boek der Retraktatïe s, de tijd der Menschwording vergeleken kan worden met
de jeugd van het menschengeslacht (( wegens de kracht en de gloed
van het geloof, dat door de liefde Tverkt », maar ook met de ouder
dom, die het zesde tijdperk is, « wegens het getal der tijden, omdat
Christus kwam in het zesde tijdperk )). En al fcan in het lichaam
geen jeugd en ouderdom tegelijk zijn, gunnen dezen in de ziel te
zamen zijn; de eene om de vurigheid, de andere om de ernst ))• En
daarom zegt Augustinus in het boek Over de 83 Vraagstukken,
in finern mundi, totaliter Dei notitia, et reverentia, et morum honestas
aholita fuisset in terris.
Tertio apparet hoe fuisse (5) conveniens ad manifestationem divinae
virtutis, quae pluribus modis hommes salvavit, non solum per fidem futun,
sed etiam per fidem praesentis et praeteriti.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Gloss. illa exponit de misencordia
perducente ad gloriam: si tarnen referatur ad misericordiam exhibitam
humano generi per incarnationem Christi, sciendum est, quod, sicut Augus
tinus dicit in lib. 1. Retract. [cap. 26.], tempus incarnationis potest
comparari juventuti humani generis « propter vigorem, fervoremque fidei,
quae per dilectionem operatur »: senectuti autem, quae est sexta aetas,
« propter numerum temporum; quia Christus venit in sexta aetate; et
quamvis in corpore non possit simul esse juventus, et senectus; potest tarnen
simul esse in anima, illa propter alacritatem, ista propter gravitatem » ;
et ideo alicubi in lib. 83. QQ. [q. 44.] dicit Augustinus. quod « non
(5) 't-*- • Quod hoe .non fuisset conveniens.
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dat <( het niet paste, dat de Leeraar van godswege, door Wiens
navolging het menschengeslacht tot de heste zeden gevormd moest
worden, kwam tenzij in den tijd der jeugd; maar op andere plaat
sen zegt hij, dat Christus kwam in het zesde tijdperk van het men
schengeslacht, als in de ouderdom.
2. Het werk der Menschwording moet niet alleen beschouwd
worden als de grens der beweging van het onvolmaakte naar het
volmaakte; maar als het beginsel der volmaaktheid in de menscheliike natuur, zooals gezegd is.
3. Zooals Chrysostomus zegt bij dat woord van ]ohannes(3,1 7) :
(( God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld om de wereld
te oordeelen » « Zijn er twee komsten van Christus; en wel de
eerste om de zonden te vergeven; de tweede om te oordeelen. Want
als Hij het eerste niet gedaan had, zouden allen te zamen ver
worpen zijn; allen immers hebben gezondigd en missen Gods heer
lijkheid ». Daaruit blijkt het, dat de komst in barmhartigheid niet
uitgesteld moest worden tot aan het einde der wereld.
oportuit divinitus venire magistrum, cujus imitatione humanum genus in
mores optimos formaretur, nisi tempore juventutis » : alibi autem [lib. 1.
de Gen. cont. Manich. cap 23.] dicit, Christum in sexta aetate humani
generis, tamquam in senectute venisse.
Ad SECUNDUM dicendum, quod opus incarnationis non solum est considerandum, ut terminus motus de imperfecta ad perfectum, sed etiam ut
principium perfectionis in humana natura, ut dictum est [in corp. art.].
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut dicit Chrysostomus super illud
Joan. 3. [v. 1 7] : « Non misit Deus Filium suum in mundum, ut judicet
mundum » [hom. 28.], « duo sunt Christi adventus: primus quidem, ut
remittat peccata: secundus, ut judicet mundum: si enim hoe non fecisset,
universi simul perditi essent omnes enim peccaverunt, et egent gloria Dei
[Rom. 3.] » ; unde patet, quod non debuit adventum misericordiae differre
usque in finem mundi.
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TWEEDE KWESTIE
OVER DE WIJZE VAN VEREENIGING
VAN HET VLEESCHGEWORDEN WOORD,
WAT DE VEREENIGING ZELF BETREFT.
(Twaalf Artikelen.)
Vervolgens moeten wij spreken over de wijze, waarop het
Menschgeworden Woord vereenigd is. En wel ten eerste over de
vereeniging zelf; ten tweede over den persoon, die de menschelijke natuur aanneemt; ten derde over de aangenomen natuur zelf.
Over de vereeniging stellen wij ons twaalf vragen :
1. Geschiedde de vereeniging van het Menschgeworden Woord
in natuur?
2. Geschiedde zij in persoon?
3. Geschiedde zij in drager of hypostase?
4. Was de persoon of hypostase van Christus na de menschwording samengesteld?
5. Bestaat er in Christus vereeniging van ziel en lichaam?

QUAESTIO II.
DE MODO UNIONIS VERBI INCARNATI (1),
IN DUODECIM ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de modo unionis Verbi incarnati: et primo
quantum ad ipsam unionem: secundo quantnm ad personam assumentem:
tertio quantnm ad naturam assumptam.
Circa primum quaeruntur duodecim: 1. Utrum unio Verbi incarnati
sit facta in natura. — 2. Utrum sit facta in persona. — 3. Utrum sit
facta in supposito, vel hypostasi. — 4. Utrum persona, vel hypostasis
Christi post incamationem sit composita. — 5. Utrum sit facta aliqua unio
(i) L. add.:

quantum ad ipsum unionem.
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6. Was de menschelijke natuur met het Woord op bijkomstige
wijze vereenigd?
7. Is de vereeniging zelf iets geschapens?
8. Zijn vereeniging en aanneming een en hetzelfde?
9. Is die vereeniging de innigst mogelijke?
10. Is de vereeniging der twee naturen in Christus door de genade
bewerkt ?
11. Gingen aan die vereeniging verdiensten vooraf?
12. Was de genade der vereeniging voor den Mensch Christus
natuurlijk?
Ic ARTIKEL.
Geschiedde de vereeniging met het menschgeiOorden Woord. .
in natuur?
BEDENKINGEN. — 1. Men beweert, dat de vereeniging met het
menschgeworden Woord geschiedde in natuur. Cyrillus immers
zegt, — en zijn woorden zijn opgenomen in de acten van het Con
cilie van Chalcedonië: « Men moet niet denken, dat er twee naturen
animae et corporis in Christo. — 6. Utrum natura humana fuerit unita
verbo accidentaliter. — 7. Utrum ipsa unio sit aliquid creatum. —
8. Utrum sit idem quod assumptio. — 9. Utrum sit maxima unionum. —
10. Utrum unio duarum naturarum in Christo fuerit facta per gratiam. —
11. Utrum eam aliqua merita praecesserint. — 12. Utrum gratia unionis (2) fuerit homini Christo naturalis.
ARTICULUS I.
Utrum unio verbi incarnati sit facta in natura (1).
[3. Dist. 5 q. 1. art. 2. et lib. 4. Contr. g. cap. 35. et 41.
de Unione Verbi art. 1. et Veri. q. 20. art. 1. corp.].
Ad PR1MUM sic proceditur. Videtur, quod unio verbi incarnati sit facta
in natura: dicit enim Cyrillus, et inducitur in gestis Concilii Chalcedonen
sis: [part. 2. act. 1.] : « Non oportet intelligere duas naturas, sed unain
(2) L.: aliqua gratia.
(1) L.: in una natura.
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zijn, maar Wel, dat de ééne natuur van het Woord is mensch ge
worden )), wat niet waar zou zijn, als de vereeniging niet in natuur
geschiedde. Dus geschiedde de vereeniging van het menschgeworden Woord in natuur.
2. Athanasius zegt: « Zooals de redelijke ziel en het vleesch
een menschelijke natuur vormen, zoo ook vormen God en mensch
een natuur ». Dus geschiedde de vereeniging in natuur.
3. Twee naturen worden niet naar elkaar benoemd, tenzij zij
op een of andere manier in elkaar veranderd zijn. Welnu, in
Christus worden én de goddelijke én de menschelijke natuur naai
elkaar benoemd; Cyrillus zegt immers 1. c., dat (( de goddelijke
natuur menschgetvorden is », en Gregonus van Nazianze beweert,
dat « de menschelijke natuur vergoddelijkt werd », zooals blijkt
uit Damascenus. Zoo schijnt, dat uit twee naturen één natuur
ontstaan is.
Daartegenover staat echter, wat gezegd wordt in een bepaling

naturam Dei verbi incarnatam »: quod quidem, non esset, nisi unio fierel
in natura (2) ; ergo unio verbi incarnati facta est in natura.
2. Prteterea, Athanasius dicit [in Symb. Fid.] : « Sicut anima rationalis, et caro unüs est homo: ita Deus, et homo unus est Christus » (5) '■
sed anima rationalis, ét caro conveniunt in constitutione unius naturae
humanaè (4) ; sic ergo Deus, et homo conveniunt in constitutione alicujus
unius naturae; ergo unio facta est in naturae.
3. Pr/ETEREA, Duarum naturarum una non denominatur ex altera, nisi
aliquo modo invicem transmutentur: sed divina natura, et humana in
Christo ab invicem nominantur (5): dicit enim Cyrillus [Epist. 2.],
divinam naturam esse « incarnatam », et Gregorius Nazianzenus dicit
[Orat. 42.], humanam naturam esse « deificatam », ut patet per Damascenum [lib. 3. Orth. Fid. cap. 6. 11. et 17] ; ergo ex duabus natuns
videtur esse facta una natura.
Sed CONTRA est, quod dicitur in determinatione Concilii Chalcedonen
te) L.: non fieret nisii unio esset...
(3) L. omit.: « sicut anima etc.
(4) L-: sicut anima rationalis et caro conveniunt in constitutione humanae
naturae, sic Deus et homo conveniunt in constitutione alicujus unius naturae(5) L.: denominantur.
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van het Concilie van Chalcedonië: « Wij belijden, dat wij aan
den eeniggeboren Zoon Gods, in de laatste tijden (voor ons ge
boren) , onvermengd, onverand erlijk, onverdeeld, onscheidbaar
twee naturen moeien toekennen, zonder ooit om die Vereeniging de
verscheidenheid der naturen te loochenen ». Dus is de vereeniging
niet geschied in natuur.
Leerstelling. — Om in deze kwestie tot klaarheid te
komen, moeten wij nagaan, wat de natuur is. Daartoe dient men
te weten, dat de term natuur komt van of ontleend is aan <( nascendo », (geboren worden) ; daarom werd deze term eerst gebruikt
om het ontstaan van levende wezens, de geboorte of voortbrenging
aan te geven; natuur zou dan moeten komen van « nascitura )> en
beteekenen: wat geboren zal worden. Daarna werd de term natuur
overgebracht op het beginsel van dit ontstaan, en omdat het be
ginsel van ontstaan bij levende wezens intrinsiek is, werd de term
natuur verder gebruikt om elk intrinsiek beginsel van beweging aan
te duiden, zooals de Philosoof zegt in het boek Over de Physica:
« De natuur is beginsel van beweging in het ding, waarin zij uiter
aard en niet toevallig aanwezig is ». Dat beginsel nu is ofwel de

sis [sup. cit. Act. 5.] : « Confitemur in novissimis diebus Filium Dei
unigenitum in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum, numquam sublata differentia naturarum propter unionem » ; ergo unio non est facta in natura.
Respondeo dicendum, quod ad hujus quaestionis evidentiam oportet
considerare, quid sit natura. Sciendum esst ergo (6), quod nomen « naturae » a « nascendo » est dictum (7) ; unde primo est impositum hoe
nomen ad significandum generationem viventium, quae nativitas, vel pullulatio dicitur, ut dicitur natura, quasi « nascitura »; deinde translatum
est nomen naturae ad significandum principium hujus generatiinis; et quia
principium generationis in rebus viventibus est intrinsecum, ulterius derivatum est nomen naturae ad significandum quodlibet principium intrinsecum
motus, secundum quod Philosophus dicit in 2. Physic. [cap. I, n. 2]
quod « natura est principium motus in eo, in quo est per se, et non se-6 7

(6) L.: igitur.
(7) L. add.: vel sumptum.
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vorm ofwel de stof, zoodat de natuur nu eens de vorm, dan weer
de stof beteekent. — En omdat de eindterm van het natuurlijk
ontstaan bestaat in datgene wat voortgebracht wordt, nl. het soor
telijke wezen, dat door de bepaling wordt uitgedrukt, wordt ook
dat soortelijke wezen natuur genoemd. Zoo ook omschrijft Boëtius
de natuur in zijn boek Over de Twee naturen: « De natuur is het
verschil in soort, dat aan ieder ding zijn vorm geeft, nl. datgene,
dat de bepaling van de soort volledig maakt )). En zoo spreken
wij nu van de natuur, in zoover de natuur het wezen, dat wat
het ding is, de soortelijke watheid beteekent.
Nemen wij natuur in deze beteekenis, dan is het onmogelijk, dat
de Vereeniging van het menschgeworden Wbord in natuur zou
zijn geschied. Want op drie manieren kan uit twee of meer dingen
iets eens worden gemaakt: ten eerste uit twee volmaakte dingen, die
gaaf blijven; dit is onmogelijk behalve bij die dingen, wier vorm
bestaat in een samengeplaatst zijn, een orde of figuur; zooals vele
steenen, al zijn zij ook niet gerangschikt, alleen door bijeenge
plaatst te worden een steenhoop vormen. Door plaatsing van
steenen en hout volgens een bepaalde figuur ontstaat een huis. En
zoo geschiedde, naar sommigen houden, de vereeniging van het

cundum accidens »: hoe autera principium vel forma est, vel materia: unde
quandoque natura dicitur firma, quandoque vero materia: et quia finis
generarionis naturalis est, in eo quod generatur « essentia speciei, quam
significat definitio », inde est quod hujusmodi essentia speciei vocatur
edam natura: et hoe modo Boedus naturam definit in lib. de Duab. Nat.
dicens: « Natura esst unamquamque rem informans specifica differenda »>
quae scilicet cimplet definitionem speciei; sic ergo nunc loquimur de natura,
secundum quid natura significat essentiam, vel quod quid est, sive quidditatem speciei.
Hoe autem modo accipiendo naturam, impiossibile est, unionem verbi
incamad esse factam in satura. Tnpliciter enim aliquid unum ex duobus,
vel pluribus consdtuitur. Uno modo ex duobus integris perfectis remanentibus: quod quidem fieri non potest, nisi in iis, quirum forma est compositio*
vel ordo, vel figura: sicut ex multis lapidibus absque aliquo ordine
adunads, per solam compositionem fit acervus: ex aliquam figuram redaeds
fit domus: et secundum hoe posuerunt aliqui, unionem esse per moduro

Kw. 2, A. 1.

45

Woord, door een vermenging, dwz., zonder orde, of door een rang
schikking, die orde geeft. Maar dit is onmogelijk. — Ten eerste,
omdat noch rangschikking, noch ordening, noch figuur zelfstandigheidsvormen zijn, maar van bijkomstigheden; hieruit zou volgen,
dat die vereeniging bij de menschwording niet uiteraard, maar op
slechts bijkomstige wijze zou geschieden, wat verderop weerlegd
wordt. — Ten tweede zou wat hieruit ontstond, niet één zijn zon
der meer, maar alleen onder zeker opzicht, want er zouden metter
daad verscheidene dingen blijven bestaan. — Ten derde, omdat
de vorm van dergelijke dingen geen natuur, maar iets kunstmatigs
is als de vorm van een huis; en zoo zou er in Christus niet één
natuur zijn gevormd, zooals zij het willen.
Iets eens ontstaat op een andere manier uit twee volkomen din
gen, die echter veranderd worden, zooals een mengsel ontstaat uit
zijn bestanddeelen; en zoo geschiedde naar de meening van som
migen de vereeniging bij de menschwording als een soort menging.
Maar dit is niet mogelijk. Vooreerst is de goddelijke natuur vol
strekt onveranderlijk, zooals in het eerste deel is bewezen, zoodat
noch zijzelf in iets anders kon veranderd worden, omdat zij onconfusionis quae scilicet est sine ordine, vel per modum (8) comraensurationis, quae scilicet (9) est cum ordine.
Sed hoe non potest esse: primo quidem, quia compositio, vel (10) ordo,
vel figura non est forma substantialis, sed accidentalis; et sic sequeretur,
quod unio incamationis non esset per se, sed per accidens; quod infra
improbabitur [art. 6. huj'. q.]. Secundo, quia ex hujusmodi non fit unum
simpliciter, sed secundum quid: remanent enim plura actu. Tertio, quia
forma talium non est natura, sed magis ars; sicut forma domus; et sic non
constitueretur una natura in Christo, ut ipsi volunt.
Alio modo fit aliquid unum ex (11) perfectis, sed transmutatis: sicut
ex elementis fit mixtum; et sic aliqui dixerunt, unionem incamationis esse
factam per modum complexionis.
Sed hoe non potest esse. Primo quidem quia natura divina est omnino
munutabilis, ut in 1. parte dictum est [q. 9. art. 1. et 2.] ; unde nee8 9 10 *
(8) L. omit.: per modum.
(9) L. omit.: scilicet.

(10) L. omit.: vel.
<ii) L. omit.: unum.
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vergankelijk is, noch iets anders in haar, omdat zij niet kan worden
voortgebracht. Ten tweede is het mengsel aan geen van zijn be
st anddeel^n in soort gelijk: het vleesch immers verschilt in soort
van elk van zijn elementen. En zoo zou Christus noch dezelfde
natuur hebben als zijn Vader, noch als zijn Moeder. — Ten derde
is het onmogelijk dingen te vermengen, die te ver van elkaar af
staan, want de soort van een hunner zou verdwijnen als een druppel
water in een kruik wijn. Daar nu de goddelijke natuur de menschelijke oneindig ver overtreft, kan er geen sprake zijn van een
menging, maar zou alleen de goddelijke natuur overblijven.
Ten derde ontstaat er iets eens uit bestanddeelen, die niet ver
anderen, of gemengd worden, maar dan ook onvolmaakt zijn, zooals uit ziel en lichaam een mensch ontstaat, en een lichaam evenzoo
wordt samengesteld uit verschillende ledematen. Maar zoo kan
men niet spreken over het geheim van de Menschwordmg. Voor
eerst omdat beide naturen in hun eigen aard volmaakt zijn, zoowel
de goddelijke als de menschelijke. Ten tweede kunnen de godde
lijke en de menschelijke natuur niet als deelen van een stoffelijke
grootheid een geheel vormen, zooals de ledematen het lichaam,

ipsa potest converti in aliud, cum sit incorruptibilis; nee aliud in ipsam, cum
ipsa sit ingenerabilis. Secundo, qui id quod est commixtum, nulli miscibiHum est idem specie: differt enim caro ad qualibet elementorum specie. Et
sic-Christus non (12) esset ejusdem naturae cum patre, nee cum matre.
Tertio, quia ex his, quae plurimum distant, non potest fieri commixtio:
solvitur nim species unius eorum: puta si quis guttam aquae amphorae vini
apponat; et secundum hoe, cum natura divina in infinitum excedat humanam naturam, non potest esse mixtio; sed remanebit sola natura divina.
Tertio modo fit aliquid ex aliquibus non permixtis, vel permutatis (13),
sed imperfectis; sicut ex anima et corpore fit homo; et similiter ex diversis
membris unum corpus constituitur (14).
Sed hoe dici non potesst de incarnationis mysterio. Primo quidem, quia
utraque natura est secundum rationem suam perfecta, divina scilicet et
humana. Secundo, quia natura divina, et humana non possunt constituere12 13
(12) L.: nee.
(13) L- omit.: permixtis, vel.
(14) L. omit: unum corpus constituitur.
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want de goddelijke natuur is niet stoffelijk; ook niet als stof en
vorm, omdat de goddelijke natuur van niets de vorm kan zijn,
vooral niet van iets lichamelijks; daaruit immers zou volgen, dat de
zoo gevormde soort aan meerderen gegeven kon worden, en zoo
zouden er meerdere Christussen zijn. — Ten derde zou Christus
noch een goddelijke, noch een menschelijke natuur bezitten, omdat
de toevoeging van een verschil in het wezen de soort verandert, als
de toegevoegde eenheid het getal.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De aangehaalde tekst
van Cyrillus werd op het Vijfde Concilie als volgt uitgelegd: « Als
iemand spreekt over de eene menschgeworden natuur van het
Woord Gods, en dat niet bedoelt zooals de Vaders het leerden,
dat nl. uit de goddelijke en menschelijke natuur één Christus is
gemaakt door een vereeniging in het zelfstandig bestaan, maar uit
dergelijke zegswijzen zou trachten af te leiden, dat er in Christus
een natuur of een zelfstandigheid uit Godheid en vleesch is, die
zij gebannen ». De beteekenis is dus niet, dat bij de menschwor-

aliquid per modum partium quantitativarum, sicut membra constituunt
corpus; quia natura divina est inrorporea. Neque per modum formae, et
materiae; quia divina natura non potest esse forma alirujus, praesertim
corporei. Sequeretur enim (15), quod species resultans esset communicabilis pluribus; et ita essent plures Christi. Tertio, quia Christus non (16)
esset humanae naturae, neque divinae naturae (17), differentia enim
addita variat speciem sicut unitas numerum (18), sicut dicitur in 8. Metaph.
[Lect. III.].

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod auctoritas (19) Cyrilli exponitur in
5. Syn. [Constan. 2. collat. 8. can. 8.] sic: « Si quis unam naturam
Verbi Dei incamatam dicens, non sic accipiat sicut Patres docuerunt,
quia ex divina natura et humana unione secundum subsistentiam facta,
sed ex talibus vocibus naturam unam, sive substantiam divinitatis, et carnis
Christi introducere conetur, talis anathema sit ». Non ergo sensus est.
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

L.: etiam.
L.: neque.
L. omit.: naturae.
L-: in numeris.
L. acid.: illa.
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ding uit twee naturen een natuur is gevormd, maar dat de natuur
van Gods Woord het vieesch met zich vereenigde in zijn persoon.
2. Bij ieder van ons ontstaat uit ziel en lichaam een dubbele
eenheid, van natuur en van persoon. En wel van natuur in zoover
de ziel met het lichaam vereenigd dit zijn formeele volmaaktheid
geeft, zoodat uit die twee een natuur ontstaat, als uit akt en aanleg,
of stof en vorm. En hierin vindt men geen gelijkheid, omdat de
goddelijke natuur niet de vorm van een lichaam kan zijn, zooals in
het eerste deel is bewezen. Uit hen ontstaat echter de eenheid in
persoon, in zoover het een eenling is, die in ziel en lichaam bestaat;
en hier gaat de gelijkheid op, want een en dezelfde Christus bestaat
zelfstandig in de goddelijke en menschelijke natuur.
3. Zooals Damascenus zegt, noemen wij de goddelijke natuur
menschgeworden, omdat zij in persoon vereenigd is met het vieesch,
niet omdat zij in de menschelijke natuur is veranderd. Zoo ook
noemen wij, zooals hij zegt, het vieesch vergoddelijkt, niet door
verandering in, maar door vereeniging met het Woord, met behoud
van zijn natuurlijke eigenschappen, zoodat de vergoddelijking van
quod in incamatione ex duabus naturis sit una natura constituta: sed quod
natura (20) Verbi Dei carnem univit sibi (21) in persona.
Ad SECUNDUM dicendum, quod ex anima et corpore, constituitur in
unoquoque nostrum duplex unitas, naturae, et personae. Naturae quidem,
secundum quod anima unitur corpori, formaliter perficiens ipsum, ut ex
duobus (22) fiat una natura; sicut ex actu, et potentia, vel materia, et
forma. Et quantum ad hoe non attenditur similitudo: quia natura divina
non potests esse corporis forma, ut in 1. probatum est [q. 3. art. 8.].
Unitas vero personae constituitur ex eis, inquantum est unus aliquis subsistens in came et anima. Et quantum ad hoe attenditur similitudo: unus
enim Christus subsistit in divina natura et humana.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Damascenus dicit [loc. cit. cap.
17], natura divina dicitur incarnata, quia est unita cami personaliter,
non quod sit in naturam camis conversa. Similiter et (23) caro dicitur
deificata, ut ipse dicit [ibid.], non per conversionem, sed per unionem ad
(20)
(21)
(22)
(23)

L.: sed quia una natura.
L. omit.: sibi.
L.: duabus.
L-: etiatn.
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het vleesch moet worden opgevat, als een worden tot het vleesch
van het Woord Gods, niet alsof het zelf God was geworden.
IIe ARTIKEL.
Geschiedde de Vereeniging van het Menschgexvorden Woord
in Persoon.

Bedenkingen. — Men beweert, dat de vereenging van het
menschgeworden Woord met geschiedde in persoon. — 1. Want
Gods persoon is niet onderscheiden van zijn natuur, zooals uit het
eerste deel blijkt (39e Kw., le Art.). Als dus de vereeniging niet
geschied is in natuur, volgt daaruit, dat zij niet in persoon is ge
schied.
2. De menschelijke natuur van Christus staat niet lager in waarde
dan de onze. Maar het persoon zijn behoort juist tot de waardig
heid, zooals in het eerste deel behandeld is (29° Kw., 3e Art.,
Antw. op de 2e B.). Omdat dus de menschelijke natuur in ons
een eigen persoon-zijn heeft, had zij in Christus veel meer nog
een eigen persoon-zijn.
verbum, salvis suis proprietatibus naturalibus (24), ut intelligatur caro
deificata, quia facta est Dei Verbi caro, non quia facta sit Deus.
ARTICULUS II.
Utrum unio verbi incarnati sit facta in persona.
[Locis supra art. 1. inductis].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod unio Verbi incarnati non
sit facta in persona. Persona enim Dei non est aliud a natura ipsius, ut
habitum est in 1. [q. 39. art. 1.]; si ergo unio non est facta (1) in
natura, sequitur quod non sit facta in persona.
2. PïUETEREA, natura humana non est minoris dignitatis in Christo,
quam in nobis. Personalitas autem ad dignitatem pertinet, ut in 1. habitum
est [q. 29. art. 3. ad 2.] ; cum ergo natura humana in nobis propriam
personalitatem habeat, multo magis habuit propnam personaiitatem in Christó.
(24) L. omit.: naturalibus.
(1) L- omit.: facta.
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3. In het boek Over de Twee naturen zegt Boëtius, dat de per
soon is. « de zelfstandigheid van een redelijke natuur, die als een
een ing bestaat ». Nu nam Gods Woord een menschelijke natuur
?a?* * ia een een^8 was» omdat de algemeene natuur niet in lveryneid, maar a//een in de zuivere verstandbeschouwing bestaat,
zooals Damascenus zegt (in het boek Over het Ware Geloof). De
mensc elijke natuur heeft dus (in Christus) haar persoon-zijn. En
US
“et ^et, dat de vereeniging van het Woord in persoon
geschiedde.
Daartegenover echter staat in het Concilie van Chalcedonië :
(( Wij belijden dat de eeniggeboren Zoon, onze Heer Jesus Chris
tus, niet verdeeld of gescheiden in twee personen, maar een cn de
zelfde is ». Dus geschiedde de vereeniging van het Woord in
persoon.
Leerstelling. — Persoon beteekent iets anders dan natuur.
Want zooals gezegd is, beteekent natuur het ivezen van de soort
die door de bepaling wordt uitgedrul^t. En als er niets werd gevon
den, dat toegevoegd is aan datgene, wat tot de inhoud van de soort3
3. PRjETEREA, sicüt Boetius dicit in lib. de Duab. Nat. [cap. 3 et 41
« persona est rationalis naturae individua substantia » ; sed Verbum D<
assumpsit naturam humanam individuam: « natura enim universalis no
subsistit secundum se, sed in nuda contemplatione consideratur », ut Da
mascenus dicit [lib. . 3. Orth. Fid. cap. 11.]; ergo humana natura habe
suam personalitatem in Christo (2). Non ergo videtur, quod sit fact
unio in persona.
Sed CONTRA est, quod in Chalced. Syn. legitur [Pars 2. Act. 5.1
« Non in duas personas partitum, aut divisum, sed unum et eumder.
Filium unigenitum, Deum Verbum Dominum nostrum Jesum Christur
confitemus »; ergo facta est unio Verbi in persona.
RESPONDEO dicendum, quod persona aliud significat, quam natura
Natura enim, ut dictum st (3), significat « essentiam speciei, quam signi
ficat definido ». Et si quidem bis, quaè ad rationem speciei pertinent
(2) L. omit: in Christo.
(3) L. omit.: ut dictum est.
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behoort, dan zou het heelemaal niet noodig zijn, de natuur van
haar drager, die een zelfstandig bestaand eenling is, te onderschei
den, omdat ieder eenling, die in een natuur zelfstandig bestaat, pre
cies hetzelfde zou zijn als die natuur. Maar het komt voor, dat men
in sommige zelfstandig bestaande dingen iets vindt, dat niet tot de
bestanddeelen van de soort zelf behoort, nl. de bijkomstigheden en
de beginselen, die het tot een eenling maken, zooals vooral blijkt bij
de dingen, die uit stof en vorm zijn samengesteld. En daarom zijn
bij die dingen natuur en drager ook werkelijk onderscheiden, niet
als twee geheel en al los van elkaar staande dingen, maar omdat
in den drager niet alleen de soortelijke natuur vervat is, maar hier
aan ook nog andere dingen worden toegevoegd, die niet tot de
soort behooren. De drager beteekent daarom het geheel, dat als
formeel en vervolmakend deel de natuur bevat, en daarom kan in
de uit stof en vorm samengestelde dingen de natuur niet van den
drager worden gezegd; wij zeggen immers niet, dat deze mensch zijn
menschel ij kheid is. Is echter in een ding hoegenaamd niets buiten de
soort of de natuur, zooals bij God, dan zijn daar ook drager en
natuur niet in werkelijkheid, maar alleen naar het begrip onder
scheiden, omdat een ding natuur wordt genoemd, in zoover het een

nihil aliud adjimctum inveniri posset, nulla necessitas esset dislinguendi
naturam a supposito naturae, quod est individuum subsistens in natura illa;
quia unumquodoque individuum subsistens in natura aliqua esset omnino
idem cum sua natura. Contingit autem in quibusdam rebus subsistentibus
inveniri aliquid, quod nop pertinet ad rationem spciei, scilicet accidentia,
et principia individuantia; sicut maxime apparet in his, quae sunt ex materia, et forma composita. Et ideo in talibus etiam secundum rem differt
natura, et suppositum; non quasi omnino aliqua separata; sed quia in
supposito includitur ipsa natura speciei et superadduntur quaedam alia, quae
sunt praeter rationem speciei. Unde suppositum significatur ut totum habens
naturam sicut partem formalem, et perfectivam sui. Et propter hoe in
compositis ex materia et forma natura non praedicatur de supposito: non
enim dicimus, quod hic homo sit sua humanitas. Si qua vero res est, in
qua omnino nihil aliud est praeter rationem speciei vel naturae suae, sicut
est in Deo, ibi non est aliud secundum rem suppositum, et natura, sed
solum secundum rationem intelligendi: quia natura dicitur, secundum quod
est subsistens. Et quod est dictum de « supposito », intelligendum est de
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wezenheid is, terwijl het drager heet, in zoover het zelfstandig be
staat. Wat voor den drager geldt, gaat ook op voor den persoon
bij een redelijke of verstandelijke natuur, daar de persoon niets
anders is dan « de zelfstandigheid van een redelijke natuur, die als
een eenling bestaat », zooals BoëLus zegt.
A les wat dus in een persoon is, of het tot zijn natuur behoort
of niet, is vereenigd in persoon. Indien dus de menscheljke natuur
niet in persoon met het Woord Gods is vereen.gd, is zij er hoege
naamd niet mee vereenigd; en zoo verdwijnt het geloof in de
Menschwording geheel en al, en daardoor wordt heel het christe
lijk geloof vernietigd. Omdat dus het Woord een met z’ch vereen:gde menschelijke natuur heeft, en deze natuur niet tot de
goddelijke natuur behoort, is de gevolgtrekk ng, dat de vereeniging
geschiedde in den persoon van het Woord, niet echter in natuur.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Al zijn natuur en
persoon in God niet werkelijk onderscheiden, toch verschillen zij
in beteekenis, zooals gezegd is, omdat het woord persoon het zelf
standig bestaan uitdrukt. En daar de menschelijke natuur zoo met
het Woord vereenigd is, dat het Woord in haar zelfstandig bestaat,
maar niet zoo, dat er iets toegevoegd zou zijn aan den inhoud van
« persona » in creatura rationali, vel intellectuali: quia nihil aliud est
pèrsona, quam « rationalis naturae individua substantia », secundum
Boetium [loc. cit. in arg. 3.].
Omne igitur, quod in est alicui personae, sive pertineat ad naturam
ejus, sive non, unitur ei in persona. Si ergo humana Verbo Dei non unitur
in persona, nullo modo ei unitur. Et sic totaliter tollitur incarnationis fides:
quod est subruere totam fidem christianam. Quia ergo (4) Verbum habet
naturam humanam sibi unitam, non autem ad suam naturam divinam pertinentem, consequens est, quod unio sit facta in Verbi persona, non in
natura.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod licet in Deo non sit aliud secundum
rem natura, et persona; differt tarnen secundum modum significandi, sicul
dictum est [in corp. art.], quia persona significat per modum subsistentis,
Et quia natura humana sic unitur Verbo, ut Verbum in ea subsistat, non
autem ut aliquid addatur ei ad rationem suae naturae, vel ut ejus natura
!(4> L.: ièitur.
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Haar natuur, of haar natuur in iets anders veranderd zou zijn, ge
schiedde de vereeniging in persoon en niet in natuur.
2. Het persoon-zijn behoort noodzakelijk tot de waardigheid
en volmaaktheid van een ding, in zoover die waardigheid en vol
maaktheid een zelfstandig bestaan insluiten, wat immers door het
woord persoon wordt uitgedrukt. Toch is het voor een ding meer
waard te bestaan in een volmaakter wezen dan op zichzelf. En
daarom juist is de menschelijke natuur in Christus van hooger
waarde dan in ons, want wat bij ons op zichzelf bestaat en zoo
een persoon-zijn heeft, bestaat in Christus in den persoon van het
Woord; zooals het tot de waardigheid van de vorm behoort
de soort te vervolmaken, en toch het zintuigelijke, 'hoewel het in een
dier de vervolmaking is, daar minder edel is dan in den mensch,
waar het met een edeler vorm vereenigd is.
3. Zooals Damascenus zegt, nam het Woord Gods niet de algemeene menschelijke natuur aan, maar een individueele; anders
zou het immers aan ieder mensch toekomen het Woord Gods te zijn,
in aliud (5) transmutetur; ideo unio humanae naturae ad Verbum Dei
facta est in persona, non in natura (6).
Ad SECUNDUM dicendum, quod personalitas (7) intantum pertinet ad
dignitatem alicujus rei, et perfectionem, inquantum ad dignitatem alicujus
rei (8), et perfectionem ejus pertinet, quod per se existat; quod in nomine
personae intelligitur. Dignius autem est alicui, quod existat in aliquo se
digniori, quam quod existat per se. Et ideo ex hoe ipso humana natura
dignior est in Christo, quom in nobis, quod (9) in nobis quasi per se existens
propriam personalitatem habet, in Christo autem existit in persona Verbi.
Sicut etiam esse completivum speciei pertinet ad dignitatem formae: tarnen
sensitivum nobilius est in homine propter conjunctionem ad nobiliorem
formam completivam, quam sit in bruto animali, in quo est forma completiva.
Ad TERTIUM dicendum, quod « Verbum Dei non assumpsit humanam
naturam in universali, sed in atomo » idest in individuo, sicut Damascenus
dicit [lib. 3. Orth. Fid. cap. 11.], alioquin oportet (10), quod cuilibet5 6 7 8 * 10
(5) L.: aliquid.
(6) L.: ideo unio facta est in persona non in natura.
(7) L- add.: necessario.
(8) L. omit.: al cujus rei.
(g) L.: quia.
(10) L-: oporteret.
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zooals aan Christus. Hier moet men zich echter herinneren, dat in
de categorie zelfstandigheid niet ieder eenling, ook al gaat het
over een redelijke natuur, een persoon vormt, maar alleen de een
ling, die op zichzelf bestaat en niet die in een hooger wezen be
staat. Zoo is de hand van Socrates, al is zij in zekeren zin een
eenling, toch geen persoon, omdat zij niet op zichzelf bestaat,
maar in iets hoogers, nl. in het geheel. Dit juist kan men uitdrukken
als men zegt, dat de persoon een zelfstandigheid is, die als een
eenling bestaat; een hand is immers geen volledige zelfstandigheid,
maar slechts een deel ervan. Al is dus deze menschelijke natuur
een eenling in de categorie zelfstandigheid, toch heeft zij geen
persoon-zijn, omdat zij niet op zichzelf bestaat en afgescheiden,
maar alleen in iets hoogers, nl. in den persoon van het Woord Gods.
En daarom geschiedde de vereeniging in persoon.

homini conveniret esse Dei Verbum, sicut convenit Christo. Sciendum est
tarnen, quod non quodlibet individuum in genere substantiae etiam in rationali natura habet rationem personae, sed solum illud, quod per se existit,
non autem (11) quod existit in alio perfectiori. Unde manus Socratis,
quantvis sit quoddam individuum, non tarnen est persona; quia non per se
existit, sed in quodam perfectiori, scilicet in suo toto. Et hoe etiam potest
significari in hoe, quod persona dicitur « substantia individua », non
enim manus est substantia (12), sed pars substantiae. Licet ergo (13)
haec (14) humana natura sit quoddam individuum in genere substantiae,
quia tarnen non per se separatim existit, sed in quodam perfectiori, scilicet
in persona Dei Verbi, consequens est quod non habeat personalitatem
propriam. Et ideo facta est unio in persona.11 12 13 14

(11) h. add.: illud.
(12) L. add.: complcta.

(13) L-: igitur.
(14) h- omit.: haec.
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IIP ARTIKEL.
Geschiedde de vereeniging van het vleeschgeworden Woord
in den drager of Hypostase?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de vereeniging van het
menschgeworden Woord niet in den drager of hypostase geschied
de. — 1. In zijn Enchiridion zegt immers Augustinus: « Goddelijke
en menschelijke zelfstandigheid, beiden is de eene Zoon Gods, maar
hei eerste door het Woord, en het andere door den mensch. » Paus
Leo zegt ook in zijn brief aan Flavianus: « Van beiden schittert
de een door wonderen, de ander bezwijkt onder beleedigingen. »
Welnu, <( de een » en (( de ander » verschillen door den drager.
Dus geschiedde de vereeniging van het menschgeworden Woord
niet in den drager.
2. De hypostase is niets anders dan de tot een eenling geworden
zelfstandigheid, zooals Boëtius zegt in het boek Over de Twee
Naturen. Nu is het duidelijk dat er in Christus een eenling-zelf-

ARTICULUS III.
Utrum urtio Verbi incarnati facta sit in supposito, vel hyposiasi.
[3. Dist. 6. q. 1. art. 1. et Dist. 7. q. 1. art. 1.
et lib. 4. Contr. g. cap. 38. et 39. et de Union. Verb. art. 2.]

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod unio Verbi incarnati non sit
facta in supposito, sive in hypostasi: dicit enim Augustinus in Enchirid.
[cap. 35.] : « Divina substantia, et humana utraque est unus Dei Filius:
sed aliud propter verbum, et aliud propter hominem »: Leo Papa etiam
dicit in epist. 24. ad Flavianum [cap. 4.] : « Unum horum coruscat
miraculis, aliud succumbit injuriis ». Sed (1) aliud et aliud differt sup
posito. Ergo unio Verbi incarnati non est facta in supposito.
2. Pr^ETEREA, hypostasis nihil aliud est, quam « substantia particularis, ut Boetius dicit in lib. de Duab. Nat. [cap. 3.]. Manifestum est
autem, quod in Christo est quaedam alia substantia particularis praeter
(i). L. add.: omne quod est.
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standigheid is buiten de hypostase van het Woord, nl. het lichaam
de ziel en wat uit hen is samengesteld. Dus is er in Christus nog een
andere hypostase dan die van het Woord.
3) De hypostase van het Woord kan men niet rangschikken
bij een geslacht of een soort, zooals blijkt uit wat in het eerste
deel is gezegd. Nu wordt Christus tot de menschensoort gerekend
m zoover Hij mensch geworden is; Dionysius zegt immers in het
boek Over de Goddelijke Namen: (( Binnen de begrensdheid
van onze natuur f^rvam Hij, die de heele natuurlijke orde ver
overtreffend te boven gaat », maar hij valt niet onder de soort
mensch, tenzij als hypostase van menschelijke natuur. Dus is er
in Christus nog een andere hypostase als die van het Woord.
Hiertegenover staat echter het gezegde van Damascenus in het
3° boek (Over het Ware Geloof, 4C H.) : (( In onzen Heer
Jesus Christus erkennen u)ij tivee naturen, maar een hypostase ».
Leerstelling. — Hoewel sommigen, omdat zij de verhouding

hypostasim Verbi, scilicet corpus, et anima, et compositum ex eis. Ergo
in ipso (2) est alia hypostasis praeter hypostasim Verbi.
3. Pr/ETEREA, hypostasis Verbi non continetur in aliquo genere, neque
sub specie; ut patet ex his quae in 1. parte dicta sunt [q. 3. art. 5.].
Sed Christus, secundum quod est factus homo, continetur sub specie
humana: dicit enim Dionysius 1. cap. de Div. Nom. [lect. 2.] : « Intra
naturae nostrae terminos venit, qui omnem totius naturae ordinem supereminenter excedit » (3). Non autem continetur sub specie humana, niai
sicut (4) hypostasis quaedam humanae speciei. Ergo in Christo est alm
■hypostasis praeter hyqostasim Verbi Dei. Et sic idem quod prius.
Sed CONTRA est, quod Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap4.] : « In Domino Jesu Christo duas naturas cognoscimus, unam autem
hypostasim ».

RESPONDEO dicendum, quod quidam ignorantes habitudinem hypostasis2 3 4
(2) L.: in Christo.
(3) L : « intra nostram factus est naturam qui omnem ordinem secundum
omnem naturam supersubstantialiter excedit ».
(4) L-: sit.
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tusschen persoon en hypostase niet begrepen, in Christus maar een
persoon aannemen, beweerden zij toch, dat en God en mensch
beiden hun eigen hypostase hadden, alsof de vereeniging wel in
persoon, maar niet in hypostase had plaats gehad. Uit drie redenen
echter blijkt de onwaarheid hiervan.
Ten eerste voegt persoon niets toe aan de hypostase dan een
bepaalde natuur, nl. de redelijke, zooals Boëtius zegt in het boek
Over de Twee Naturen (H. 3 en 4) : « de persoon is de zelfstan
digheid van redelijke natuur, die een eenling is ». En daarom is
het hetzelfde aan de menschelijke natuur in Christus een eigen
hypostase toe te kennen of een eigen persoon-zijn. Omdat de
H Vaders dit begrepen, hebben zij beide stellingen veroordeeld
in het Ve Concilie van Constantinopel (Coll. 8. can. 5.) : « Indien
iemand bij het mysterie van Christus Tvil gaan spreken over twee
zelfstandigheden of twee personen, hij zij gebannen. Want de
H. Drievuldigheid fcreeg geen persoon of zelfstandigheid aan zich
toegevoegd, toen een van Haar Personen, het Woord Gods, mensch
rverd ». Maar het zelfstandig-bestaan is hetzelfde als het zelfstandig-bestaande ding; en dit is eigen aan de hypostase, zooals
blijkt uit Boëtius Over de Twee Naturen (H. 3.) .
ad personam, licet concederent in Christo unam solam personam, posuerunt
tarnen aliam hypostasim Dei, et aliam hominis, ac si unio sit facta in
persona, non in hypostasi; quod quidem apparet erroneum tripliciter. Primo
ex hoe, quod persona super (5) hypostasim non addit nisi determinatam
naturam, scilicet rationalem; secundum quod Boetium dicit in lib. de
Duab. Nat. [cap. 3. et 4.], quod « persona est rationalis naturae individua substantia ». Et ideo idem est attribuere propriam hypostasim humanae
naturae in Christo, et propriam personam. Quod intelligentes sancti Patres,
utrumque in Concilio quinto apud Constantinopolim celebrato [Constantinop. collat. 8. can. 5.] damnaverunt, dicentes: « Si quis introducere
conetur in mysterio Christi duas subsistentias, seu duas personas, anathema
sit. Nee enim adjectionem personae, vel subsistentiae suscepit sancta Trinitas ex incarnato uno de sancta Trinitate Deo Verbo ». Subsistentia
autem idem est quod res subsistens, quod est proprium hypostasis, ut
patet per Boëtius in lib. de Duab. Nat. [cap. 3.].

(5) L.: supra.
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Ten tweede, zelfs als men toegaf, dat persoon nog iets aan
hypostase toevoegde, waarin dan de vereeniging zou kunnen ge
schieden, zou dit niets anders kunnen zijn dan een eigenschap met
betrekking tot de waardigheid, zooals sommigen zeggen, dat de
persoon een hypostase is, maar van anderen door een eigenschap
onderscheiden, die op de waardigheid slaat. Als dus de vereeniging
geschiedde in persoon en niet in hypostase, dan zou daaruit volgen,
dat er alleen een vereeniging in een zekere waardigheid was. En dit
is als volgt veroordeeld door Cyrillus, met instemming van het
Concilie van Ephese (I D. 76 H. 3 anath.) : « Wie in den eenen
Christus na de vereeniging de beginselen van zelfstandig-b eslaan
scheidt, en hen alleen verbindt door een vereeniging, die in waardig
heid of macht of gezag ligt, en niet eerder door een samenwerking
naar een natuurlijke verbinding, die zij gebannen ».
Ten derde worden alleen aan de hypostase de werkzaamheden
en eigenschappen der natuur toegeschreven en alles, wat in concreto
tot de aard der natuur behoort. Wij zeggen immers, dat deze
mensch redeneert, en kan lachen en een redelijk dier is. En daarom
wordt deze mensch drager genoemd, omdat hij drager is van alles,
wat den mensch toekomt en dit alles aan hem wordt toegekend. Is
er dus nog een andere hypostase in Christus dan die van het Woord,
Secundo, quia si detur quod persona aliquid addat super hypostasim, in
quo possit unio fieri, hoe nihil aliud est, quam proprietas ad dignitatem
pertinens; secundum quod a quibusdam dicitur, quod persona est « hypostasis proprietate distincta ad dignitatem pertinente ». Si ergo facta sit
unio in persona, et non in hypostasi, consequens erit quod non facta sit
unio, nisi secundum dignitatem quamdam. Et hoe est approbante Synodo
Ephesma [Pars 1. cap. 26. anat. 3.] damnatum a Cyrillo sub his verbis:
« Si quis .in uno Christo dividit subsistentias post adunationem, sola copulans eas conjunctione, quae secundum dignitatem quamdam, vel auctoritatem est, vel secundum potentiam, et non magis concursu secundum adunationem naturalem, anathema sit ».
Tertio, quia tantum hypostasis est, cui attribuuntur operationes, et
proprietates naturae, et ea etiam quae ad naturae rationem pertinent in
concreto:. dicimus enim, quod « hic homo » ratiocinatur, et est risibilis,
et est animal rationale. Et hac ratione « hic homo » dicitur esse suppositum; quia scilicet <( suppomtur » his, quae ad hominem pertinent,
eorum praedicationem recipiens. Si ergo sit alia hypostasis in Christo
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dan moet men besluiten, dat wat den mensch toekomt, niet opgaat
voor het Woord, maar voor een ander, bv. dat hij uit een Maagd is
geboren, geleden heeft, gekruisigd en begraven is. Ónder goedkeuring
van het Concilie van Ephese (t. a. p. 4e H.) is dit ook veroordeeld
met deze woorden: « Als iemand aan twee personen of aan twee
beginselen van zelfstandig bestaan datgene wat in de Evangeliën of
de geschriften der Apostelen of door de Heiligen van Christus of
door Christus van zichzelf is gezegd, gescheiden zou willen toe
kennen, en wel deels als aan een mensch, beschouwd zonder
verband met het Woord Gods, deels als van God zegbaar alleen
aan het Woord van God den Vader, die zij gebannen ».
Zoo blijkt het een reeds lang geleden door de Kerk veroordeelde
ketterij te zijn, te zeggen, dat er in Christus twee dragers of hypos
tasen zijn, of dat de vereeniging niet is geschied in drager of
hypostase. Daarom leest men in de Acten van hetzelfde Concilie
(2° H.) : ((Als iemand niet belijdt, dat het Woord van God den
Vader hypostatisch met het vleesch is vereenigd en dat Christus
met zijn vleesch beiden is, nl. God en mensch, die zij gebannen ».

praeter hypostasim Verbi sequitur (6) quod de aliquo alio, quam de
verbo verificentur ea quae sunt hominis puta esse natum de Virgine, passum, crucifixum, et sepultum. Et hoe etiam damnatum est, approbante
Concilio Ephesino [loc. citat. can. 4.], sub his verbis: « Si quis personis duabus, vel subsistentiis eas, quae sunt in Evangelicis, et Apostolicis
Scripturis, partitur voces; aut de Christo a Sanctis dictas, aut ab ipso
de se, et quasdam quidem velut homini praeter illud ex Deo Verbum
specialiter intellecto applicat, quasdam vero, velut Deo docibiles, soli ex
Deo Patre Verbo, anathema sit ».
Sic ergo (7) patet, esse haeresim olim ab Ecclesia (8) damnatam,
dicere, quod in Christo sunt duae hypostases, vel duo supposita sive quod
unio non sit facta in hypostasi, vel supposito ». Unde in eadem Synodo
[can. 2.] legitur: « Si quis non confitetur, cami secundum subsistentiam
unitum ex Deo Patre Verbum, unumque esse Christum cum sua came,
eumdem scilicet Deum et hominem, anathema sit ».
(6) L.: sequetur.
(7) L.: igitur.
(8) L-: ab olim.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals een verschil
in bijkomstigheden een ding anders maakt, zoo maakt een verschil
in wezen er een ander ding van. Het is duidelijk, dat bij de ge
schapen dingen de verscheidenheid, die van een bijkomstig verschil
komt, tot een en dezelfde hypostase of drager kan behooren, omdat
een en hetzelfde ding drager kan zijn van verschillende accidenten.
Bij geschapen dingen gebeurt het echter niet, dat een en hetzelfde
ding drager is van verschillende naturen of wezens; en toch bestaat
een en dezelfde Christus in twee naturen. Zooals men daarom bij
de geschapen dingen van anders zijn spreekt, en dan geen verschil
van drager, maar slechts van bijkomstigheden bedoelt, zoo zegt
men van Christus, dat Hij twee verschillende dingen is en bedoelt
geen verschil in drager, maar alleen verschil van naturen. Daarom
zegt Gregorius van Nazianze in zijn Ic Brief aan Chelidonius :
« Verscheiden zijn de bestanddeelen, waaruit de Verlosser bestaat,
maar Hijzelf is niet twee dingen. Ik neem « verschillende dingen ))
hier anders als de H. Drievuldigheid; want daar spreken wij van
(( de een » en (( de ander » om de hypostasen niet te verwarren,
maar niet van « het een » en « het ander ».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod sicut accidentalis differentia facit
« alterum »; ita differentia essentialis facit « aliud ». Manifestum est
autem, quod alteritas, quae provenit ex differentia accidentali, potest ad
eamdem hypostasim, vel suppositum pertinere in rebus creatis; eo quod
idem numero potest diversis accidentibus subesse: non autem contingit in
rebus creatis, quod idem numero subsistere possit diversis essentiis, vel
naturis: sed unus et idem Christus subsistit in duabus naturis (9). Unde
sicut quid (10) dicitur alterum, et alterum in creaturis, non significat
diversitatem suppositi, sed solum diversitatem formarum accidentalium:
ita quod dicitur Christus aliud, et aliud, non importat diversitatem suppositie
vel (11) hypostasis, sed diversitatem naturarum. Unde Gregorius Nazianzenus in Epist. 1. ad Chelidonium dicit: « Aliud, et aliud sunt ea, ex
quibus Salvator est, non autem alius, et alius: dico vero aliud, et aliud e
contrario, quam in Trinitate habet: ibi enim alius, et alius dicimus, ut non
subsstentias confundamus, non autem aliud, et aliud ».9 10

(9) L. omit.: sed unus et idem Christus etc.
(10) L-: quod.
(n) L- sive.
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2. De hypostase geeft een bijzondere zelfstandigheid aan, en
dat niet op alle mogelijke manieren, maar in zoover zij iets volledigs
is; voor zoover zij echter vereenigd is met iets meer volledigs, wordt
zij geen hypostase genoemd, zooals hand of voet. Zoo ook is de
menscheiijke natuur in Christus, al is zij een bijzondere zelfstandighe.d, geen drager of hypostase te noemen, want zij is vereenigd met
ie.s vo.ledigs, nl. den geheelen Christus voor zoover Hij God en
mensch is; maar dat volledige ding, waarvan zij een deel vormt,
wordt hypostase of drager genoemd.
3. Bij de geschapen dingen wordt een zelfstandigheid, die een
eenling is, niet bij een geslacht of soort gerekend krachtens datgene,
wat haar tot een eenling maakt, maar krachtens haar natuur, die
door de vorm wordt bepaald, want het eenling zijn komt bij samen
gestelde dingen meer van de stof. Daarom moet men zeggen, dat
Christus tot de menscheiijke soort behoort om de natuur, die Hij
aannam, niet om zijn hypostase.

Ad SECUNDUM dicendum, quod hypostasis significat substantiam particularem, non quocumque modo, sed prout est in suo complemento.
Secundum vero quod venit in unionem alicujus magis completi, non dicitur
hypostasis; sicut manus, vel (12) pes. Et similiter humana natura in
Christo, quamvis sit substantia particularis, quia tarnen venit in unionem
cujusdam completi, scilicet totius Christi, prout est Deus, et homo, non
potest dici hypostasis, vel suppositum: sed illud completum, ad quod concurrit, dicitur esse hypostasis, vel suppositum.
Ad TERTIUM dicendum, quod (13) in rebus creatis res aliqua singularis
non ponitur in genere, vel in (14) specie ratione ejus, quod pertinet ad ejus
individuationem, sed ratione naturae, quae secundum formam determinatur;
cum individuatio magis sit secundum materias (15) in rebus compositis.
Sic ergo (16) dicendum est, quod Christus est in specie humana ratione
naturae assumptae, non ratione ipsius hypostasis.

(12) L-: aut.
(13) L. acid.: etiam.
(14) L. imit.: in.
(15) L : materam.

(16) L.: igitur.
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IVe ARTIKEL.
Is de Persoon van Christus na de Menschtvording samengesteld?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de persoon van Christus
niet samengesteld is. — 1. Want zooals uit het gezegde blijkt, is de
persoon van Christus niets anders dan de persoon of hypostase van
het Woord. Welnu, zooals uit wat in het eerste deel behandeld
werd blijkt, zijn de persoon van het Woord en zijn natuur niet
onderscheiden. Omdat nu de natuur van het Woord enkelvoudig
is, zooals in het eerste deel werd bewezen (2e Art.), is het onmo
gelijk, dat de persoon van Christus samengesteld zou zijn.
2. Alles wat samengesteld is, schijnt uit deelen te bestaan. Maai
de goddelijke natuur kan onmogelijk als deel optreden, omdat een
deel altijd iets onvolmaakts aan zich heeft. Dus kan de persoon
van Christus onmogelijk uit twee naturen zijn samengesteld.
3. Wat samengesteld is heeft dezelfde aard als zijn bestanddeelen, zooals uit lichamen alleen een lichaam kan worden geARTICULUS IV.
Utrum persona, vel hppostasis Christi post incarnationem sit composita (!)•
[3. Dist. 6. q. 2. art. 3.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod persona Christi non sit
composita: persona enim Christi non est aliud, quam persona, vel hypostasis Verbi, ut ex dictis patet [art. 2. huj. q.] : sed in Verbo non est
aliud persona, et natura, ut patet ex dictis in 1. parte [q. 39. art. 1.]
cum ergo natura Verbi sit simplex, ut in 1. ostensum est [q. 3. art. 7.J,
impossibile est, quod persona Christi sit composita.
2. Pr/ETEREA, omnis compositio videtur esse ex partibus: sed divina
natura non potest habere rationem partis: quia omnis pars habet rationem
imperfecti; ergo impossibile est, quod persona Christi sit composita ex
duabus naturis.
3. Pr/ETEREA, quod componitur ex aliquibus, videtur esse homogeneum
eis; sicut ex corporibus non componitur nisi corpus; si ergo (2) ex duabus
(1) L.: Utrum persona Christi sit somposita?
(2) L.: igitur.
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maakt. Nemen wij dus in Christus iets aan, dat uit naturen is
samengesteld, dan volgt, dat dit geen persoon is, maar een natuur,
en dan zou er in Christus een vereeniging in natuur zijn, wat met
het bovengezegde strijdt.
Hiertegenover staat het gezegde van Damascenus in het 3e boek
Over het Ware Geloof (4e H.) : « Wij erkennen, dat er in onzen
Heer Jesus Christus tu)ee naturen zijnt maar slechts een hypostase,
uit die twee naturen samengesteld ».
LEERSTELLING. — Den persoon of hypostase in Christus kunnen
wij op twee manieren beschouwen: ten eerste wat zij in zichzelf is,
en zoo is zij volkomen enkelvoudig als de natuur van het Woord.
1 en tweede juist als persoon of hypostase, waaraan het eigen is om
in een bepaalde natuur zelfstandig te bestaan. En bij deze beschou
wing bestaat de persoon van Christus zelfstandig in twee naturen.
En al is er dus maar een ding, dat zelfstandig bestaat, toch zijn er
verschillende wijzen van zelfstandig bestaan; en daarom noemen
wij den persoon samengesteld, omdat een persoon in twee naturen
zelfstandig bestaat.

naturis aliquid sit in Christo compositum, consequens erit quod illud non
erit persona, sed natura; et sic in Christo erit facta unio in natura: quod
est contra praedicta [art. 1. huj. q.].
Sed CONTRA est, quod Damascenus dicit 3. lib. [Orth. Fid. cap. 4.] :
« In Domino Jesu Christo duas naturas cognoscimus, unam au tem hypostasim ex utraque (3) compositam ».
Respondeo dicendum, quod persona, sive hypostasis Christi dupliciter
potest considerari: uno modo secundum illud quod est in se; et sic est
omnino simplex, sicut et natura Verbi: alio modo secundum rationem per
sonae,- vel hypostasis, ad quam pertinet subsistere in aliqua natura, et
secundum hoe persona Christi subsistit in duabus naturis; unde licet sit
ibi unum subsistens, est tarnen ibi alia, et alia ratio subsistendi: et sic
dicitur persona composita, inquantum unum duobus subsistit.3

(3) L.: ex utrisque,:
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Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. Uit het bovengezegde

volgt het antwoord op de eerste bedenking.
2. Deze persoon wordt niet uit twee naturen samengesteld ge
noemd, alsof dit deelen waren, maar alleen om hun getal, zooals
ades waar.n twee overeenkomen, samengesteld kan worden ge
noemd.
3. Het gaat niet bij iedere samenstelling op, dat zij van de
zelfde aard moet zijn als de samenstellende deelen; maar dit geldt
alleen voor samenhangende deelen. Want iets samenhangends
wordt alleen uit samenhangende deelen gevormd, maar een d:er
bestaat uit ziel en lichaam, d.e geen van beiden dieren zijn.
Vc ARTIKEL.
Bestaat er in Christus vereeniging tusschen ziel en lichaam?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er in Christus geen ver
eeniging was van ziel en lichaam. — 1. Want door de vereeniging
van ziel en lichaam wordt in ons de persoon of hypostase van een

Et per hoe patet responsio ad PRIMUM.
Ad SECUNDUM dicendum, quod illa compositio personae ex naturis non
dicitur esse ratione partium, sed potius ratione numeri: sicut omne illud,
ad quo duo conveniunt, potest dici ex eis compositum.
Ad TERTIUM dicendum, quod non in omni compositione hoe verificatur, quod illud quod componitur, sit homogeneum componentibus, sed solum
in partibus continui: nam continuüm non componitur nisi ex continuis:
animal vero componitur ex anima et corpore, quorum neutrum est aniraal.
ARTICULUS V.
Uirum sit facta aliqua unio animae el corporis in Christo (1).
[3. Dist. 6. q. 3. art. 1. et lib. 4. Contr. g. cap. 37. et 41.]
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit unio
animae, et corporis: ex unione enim animae, et corporis in nobis causatinr
(i) L.: Utrum in Christo fuerit unio animae et corporis.
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mensch veroorzaakt. Waren dus ziel en lichaam in Christus vereenigd, dan zou er uit volgen, dat door die vereeniging een hypos
tase zou ontstaan. Maar niet de hypostase van het Woord Gods,
omdat D e eeuwig is. Dus zou er in Christus nog een andere
persoon of hypostase zijn behalve die van het Woord, wat strijdt
met hel bovengezegde.
2. Uit de vereeniging van z ei en lichaam ontstaat een natuur
van de menschelijke soort Maar Damascenus zegt in het 3e boek
Over het Ware Geloof (3e H.), dat (( wij in Christus geen aard
moeten aannemen zooals bij de andere menschen )). Dus was er bij
Hem reen vereeniging van ziel en lichaam.
3. De z el wordt alleen met het lichaam vereenigd om het te
bez elen. Maar Christus* lichaam kon bezield worden door het
Woord zelf, want dat is de bron en het beginsel van leven. Dus
was er in Christus geen vereeniging van ziel en lichaam.
Maar daartegenover staat, dat wij een lichaam alleen bezield
noemen om zijn vereeniging met de ziel. Welnu, Christus’ lichaam
was bezield, zooals blijkt uit wat de Kerk zingt: « Hij gewaardigde zich een bezield lichaam aan te nemen en uit de Maagd te
persona, vel hypostasis hominis; si ergo anima, et corpus fuerunt in
Christo unita, sequitur quod fuerit ex unione eorum aliqua hypostasis constituta: non autem hypostasis Verbi Dei, quae est aeterna. Ergo in Christo
erit aliqua persona, vel hypostasis praeter hypostasim Verbi. Quod est
contra praedicta [art. 2. praec.].
2. PïMETEREA, ex unione animae, et corporis constituitur natura humanae speciei: Damascenus autem dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 3.]
quod « in Domino Jesu Christo non est communem speciem accipere ».
Ergo in eo non est facta animae et corporis unio (2).
3. Pr^eterea, anima non conjungitur corpori, nisi ut vivificet ipsum:
sed corpus Christi poterat vivificari ab ipso Verbo Dei, quod est fons, et
principium vitae; ergo in Christo non fuit unio animae, et corporis.
Sed CONTRA est, quod corpus non dicitur animatum, nisi ex unione
animae: sed corpus Christi dicitur animatum, secundum illud quod Eccle
sia cantat: « Animatum corpus sumens, de Virgine nasci dignatus est »
(2) L.: Compositio animae et corporis.
6
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Worden geboren ». Dus was er in Christus vereeniging van ziel en
lichaam.
LEERSTELLING. — Christus wordt mensch genoemd in denzelfden zin als de andere menschen, aangezien Hij tot dezelfde soort
behoort, naar het woord van den Apostel, in den Brief aan de
Philippiërs (2, 7) : « Aan de menschen gelijk geworden ». Nu
behoort het tot de aard van de menschelijke soort, dat de ziel
met het lichaam vereenigd is, want de vorm maakt alleen de soort,
omdat zij de act van de stof wordt; en dat is ook het eindresultaat
van de voortplanting, waarbij de natuur de soort tot doel heeft.
Daarom is het noodzakelijk te zeggen, dat in Christus de ziel met
het lichaam vereenigd was; het tegenovergestelde is kettersch, want
het doet aan de waarachtigheid van Christus’ menschelijkheid te
kort.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. Zij die de veree-

niging van ziel en lichaam in Christus ontkennen, werden schijn
baar door deze reden gedreven, dat zij niet gedwongen zouden
worden om tot een nieuwen persoon of hypostase in Christus te
[Officium Circum. Dom. Ant. Ia ad Laudes] ; ergo in Christo Klit unio
animae, et corporis.
RESPONDEO dicendum, quod Christus dicitur homo univoce cum aliis
hominibus, utpote ejusdem speciei existens, secundum illud Apostoli ad
Philipp. 2. [v. 7] : « In similitudinem hominum faclus ». Pertinet autem
ad rationem speciei humanae, quod anima corpori uniatur: non enim forma
constituit speciem, nisi per hoe quod sit actus materiae; et hoe est, ad
quod generatio terminatur, per quam natura speciem intendit. Unde necesse
est dicere, quod in Christo fuerit anima corpori unita; et contrarium est
haereticum, utpote derogans .veritati humanitatis Christi [Constantinop. H
Concilii definitionem, col. 8. can. 4].
. Ad PRIMUM ergo dicendum, quod ex hac ratione moti videntur (3)
illi, 'qui negaverunt unionem animae et corporis in Christo; ne per hoe
scilicet cogerentur personam novam, vel (4) hypostasim in Chisto induceré;3 4
(3) L.: fuerunt.
(4) L.: aut.
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besluiten, want zij zagen, dat bij de andere menschen-zonder-meer
uit de vereeniging van ziel en lichaam een persoon ontstond. Maar
dit geschiedt bij de menschen-zonder-meer zoo, omdat bij hen ziel
en lichaam zóó worden vereenigd, dat zij op zichzelf bestaan. In
Christus echter worden zij met elkaar vereenigd als deelen, die aan
een hooger wezen worden toegevoegd, dat zelfstandig bestaat in
de door hen gevormde natuur. Hierdoor ontstaat in Christus door
de vereeniging van ziel en lichaam geen nieuwe hypostase of per
soon, maar de samenstelling wordt gevoegd bij een reeds bestaande
persoon of hypostase. Maar hieruit volgt niet, dat de vereeniging
van ziel en lichaam bij Christus minder afdoende zou zijn dan bij
ons, want de vereeniging met iets edelers neemt geen kracht of
waardigheid weg, maar verhoogt ze; zoo vormt de zintuiglijke ziel
bij de dieren de soort, omdat zij geldt als laatste vorm; toch doet
zij dat niet bij den mensch, al is zij in hem ook edeler en krachtiger;
en wel om een bijvoeging van verdere en hoogere volmaaktheid, nl.
de redelijke ziel, zooals boven ook gezegd is.
2. Wij kunnen de woorden van Damascenus op twee manieren
opvatten. Ten eerste als slaand op de menschelijke natuur. Deze
quia videbant, quod in puris hominibus ex unione animae ad corpus constituitur persona. Sed hoe ideo in puris hominibus accidit, quia anima, et
corpus sic in eis conjunguntur, ut per se existant. Sed in Christo uniuntur
ad invicem, ut adjuncta alteri principaliori, quod subsistit in natura ex eis
composita. Et propter hoe ex unione animae, et corporis in Christo non
constituitur nova hypostasis, seu persona; sed advenit ipsum conjunctum
personae, seu hypostasi praeexistenti.
Nee propter hoe sequitur, quod sit minoris efficaciae unio animae, et
corporis in Christo, quam in nobis. Quia ipsa conjunctio ad nobilius non
adimit virtutem, aut dignitatem, sed auget: sicut anima sensitiva in animalibus constituit speciem, quia consideratur ut ultima forma; non autem in
hominibus; quamvis in nobis (5) sit virtuosior, et nobilior; et hoe prop
ter (6) adjunctionem ulterioris et nobilioris perfectionis, scilicet (7) animae
rationalis, ut etiam supra dictum est [art. 2. huj. q. ad. 2.\.
Ad SECUNDUM dicendum, quod verbum Damasceni potest intelligi dupliciter. Uno modo, ut referatur ad humanam naturam: Quae quidem non
(5) L.: in eis.
(6) L-: per.
(7) L. omit.: siilicet.

Kw. 2, A. 5.

68

immers is niet de algemeene soort, voor zoover zij in een eenling
bestaat; maar z j is dat wel, voor zoover z.j geabstraheerd is van
alle eenling-z’jn, zcoals z j bestaat in de louter verstandelijke be
schouwing, of voorzoover zij in alle eenlingen is. Maar de Zoon
Gods nam de mensche.ijke natuur niet aan, zooals zij bestaat in
ce vers-andsbeschouwing, want dan had Hij geen werkelijke naliiur
aangenomen. Of men moest zeggen, dat de menschelijke natuur
een op z chzelf bestaand <( idee » is, zooals de Platon.ci het be
staan van den mensch buiten de stof aannamen Maar dan had
de Zoon Gods geen vleesch aangenomen, wat strijdt met de
woorden van Lucas (22, 39) : « een geest heeft geen vleesch en
geen beenderen, zooals gij ziet, dat ik heb ». Evenmin kan men
beweren, dat de Zoon Gods de menschelijke natuur aannam, zoo
als d.e bestaat in alle eenlingen van deze.fde scort, want dan had
H-J zich moeten vereenigen met alle menschen. Blijft dus alleen
over, wat Damascenus verder in hetzelfde boek (11° H.) zegr, dat
(( Hij de menschelijk natuur aannam in (( atomo », dwz. in een
eenling, niet in een ander individu, dat drager en hypostase van
die natuur is, maar in den persoon van Gods Zoon.
habet rationem communis speciei, secundum quod est in uno solo individuo,
sed secundum quod est abstracta ab omni individuo, prout in nuda contemplatione consideratur, vel secundum quod est in omnibus individuis.
Filius autem Dei non assumpsit humanam naturam, prout est in sola consideratione intellectus: quia sic non assumpsisset ipsam rem humanae
naturae. Nisi forte diceretur, quod humana natura est (8) quaedam idea
separata; sicut Platonici posuerunt hominem sine materia [ex Aristot. 1Metaphysic. tex. 6.]. Sed tune Filius Dei non assumpsisset carnem, contra
illud quod dicitur Lucae uit. [v. 39] : « Spiritus carnem, et ossa non
habet, sicut me videtis habere ». Similiter etiam non potest dici, quod
Filius Dei assumpserit (9) humanam naturam, prout est in omnibus individuis ejusdem speciei, quia sic omnes homines assumpsisset. Relinquitur
ergo, ut Damascenus postea dicit in eodem libro [cap. 11.], quod
assumpserit naturam humanam « in atomo », idest in individuo: (( B°n
quidem in alio individuo, quod sit suppositum, vel hypostasis illius naturae.
quam in persona Filii Dei ».8 9
(8) L.: esset.
(9) h.: assumpsit
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Het woord van Damascenus kan ook opgevat worden als niet
slaand op een menschelijke natuur, alsof uit de vereeniging van ziel
en lichaam geen gewone menschelijke natuur zou zijn ontstaan, maar
als slaand op de vereeniging van de twee naturen, de goddelijke
en de menschelijke, waaruit geen derde zou ontstaan als een
soort algemeene natuur, die aan meerdere enkelingen zou kunnen
worden toegekend. En dat bedoelt hij, zoodat hij erbij voeg: (T.
a. p.) : « Een andere Christus, volmaakt God en volmaakt mensch,
uit Godheid en menschheid is nooit voortgebracht en zal nooit voort
gebracht worden )).
3. Men kan een dubbel beginsel van lichamelijk leven onder
scheiden: een werkend beg nsel, en zoo is het Woord Gods beginsel
van elk leven; en een formeel beginsel, want « voor de levende
Wezens is leven zijn », zooals de Philosoof zegt in het 2° boek
Over de ziel (4° H.). Daarom leeft het lichaam door de ziel, zoo
als ieder ding formeel is door zijn vorm. En zoo zegt men niet,
dat het lichaam leeft door het Woord, want dat kan geen vorm
van een lichaam zijn.

Alio modo potest intelligi dictum Damasceni, ut non referatur ad naturam humanam, quasi ex unione animae, et corporis non resultet una com
munis natura, quae esst humana: sed est referendum ad unionem duarum
naturarum, divinae (10) et humanae, ex quibus non componitur aliquid
tertium, quod sit quaedam natura communis; quia sic illud esset natum
praedicari de pluribus. Et hoe ibi intendit; unde subdit [loc. cit. in arg.] :
« Neque enim generatus est, neque unquam generabitur alius Christus ex
deitate, et humanitate: in deitate, et humanitate Deus perfectus idem et
homo perfectus ».
Ad TERTIUM dicendum, quod duplex est principium vitae corporalis:
unum quidem effectivum; et hoe modo Verbum Dei est principium omnis
vitae. Alio modo esst aliquid principium vitae formaliter. Cum enim « vivere viventibus sit esse », ut dicit Philosophus 2. de An. [cap. 4. n. 4.
S. Th. lect. 7.], sicut unumquodque formaliter est per formam suam,
ita corpus vivit per animam; et hoe modo non ponitur (11) corpus vivere
per verbum, quod non potest esse corporis forma.10 11
(10) L. add.: scilicet.
(11) L.: potuit.
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Was de menschelijke natuur op bijkomstige wijze met het Woord
Gods vereenigd?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de menschelijke natuur
op bijkomstige wijze vereenigd was met het Woord Gods. — 1. De
Apostel zegt immers over den Zoon Gods, in zijn brief aan de
Philippiërs (2, 7), dat Hij in de gedaante (habitus) van een mensch
werd bevonden. Maar een habitus is altijd op bijkomstige wijze
vereenigd met datgene, waarvan hij is, of men habitus nu opvat
als een der tien praedicamenten, of als een soort hoedanigheid.
Dus werd de menschelijke natuur op bijkomstige wijze met den
Zoon Gods vereenigd.
2. Alles, wat aan een ding met een volledig bestaan wordt toege
voegd, wordt er op bijkomstige wijze aan toegevoegd; wij noemen
immers datgene bijkomstig, wat aanwezig of afwezig kan zijn zon
der dat zijn drager vernietigd wordt. Welnu, de menschelijke na
tuur wordt in den tijd gevoegd bij den Zoon Gods, die al van

ARTICULUS VI.
Utrum natura humana fuerit unita Verbo Dei accidentaliier.
[3. Dist. 6. q. 3. art. 2. et lib. 4. Contr. g. cap. 37. 41. et 49.
et de Union. Verb. art. 1. et Philip. 2.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod humana natura fuerit unita
Verbo Dei accidentaliter: dicit enim Apost. Philipp. 2. [v. 7] : de Filio
Dei, quod « habitu inventus esst ut homo ». Sed habitus accidentaliter
advenit ei, cujus est, sive accipiatur habitus, prout est unum de decem
praedicamentis (1), sive prout est species qualitatis. Ergo humana natura
accidentaliter unita est Filio Dei.
2. Pr^ETEREA, omne quod advenit alicui post esse completum, advenit
ei accidentaliter: hoe enim dicimus accidens, quod potest et adesse, et abesse
alicui praeter subjecti corruptionem. Sed natura humana advenit ex tem(i) L.: gcueribus.
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eeuwigheid een volmaakt bestaan heeft. Dus komt zij op bij
komstige wijze.
3. Wat niet behoort tot de natuur of de wezenheid van een
ding, is er bijkomstig aan, want alles wat is, is of een zelfstandig
heid of een bijkomstigheid. Nu behoort de menschelijke natuur
niet tot de goddelijke natuur of de wezenheid van den Zoon Gods,
omdat de vereeniging niet in natuur geschied is, zooals boven is
gezegd. Dus moet de menschelijke natuur op bijkomstige wijze
aan den Zoon Gods toegevoegd zijn.
4. Een werktuig is met hem, die het gebruikt, op slechts bij
komstige wijze vereenigd. Nu was in Christus de menschelijke
natuur het werktuig van de godheid, want Damascenus zegt in
het 3° boek Over het Ware Geloof (15e H.) : « dat Christus’
vleesch een rverktuig is van zijn godheid ». Dus schijnt het, dat de
menschelijke natuur op bijkomstige wijze met den Zoon Gods
vereenigd is.
Daartegenover staat echter, dat wat op bijkomstige wijze van
iets wordt gezegd, daaraan niet wordt toegekend als quid, een ding,
maar als een hoegrootheid of een hoedanigheid, of welke andere

pore Filio Dei habenti esse perfectum, ab aetemo. Ergo advenit ei accidentaliter.
3. PmETEREA, quidquid non pertinet ad naturam, seu essentiam alicujus
rei, est accidens ejus: quia omie quod est, aut est substantia, aut accidens.
Sed humana natura non pertinet ad essentiam, vel naturam divinam Filii
Dei: quia non est facta unio in natura, ut supra dictum est [art. 1. huj.
q.]. Ergo oportet, quod natura humana accidentaliter Filio Dei advenerit.
4. PmETEREA, instrumentum accidentaliter advenit. Sed humana natura
in Christo fuit divinitatis instrumentum: dicit enim Damascenus in 3. lib.
[Orth. Fid. cap. 15.], quod « caro Christi instrumentum divinitatis
existit ». Ergo videtur, quod humana natura fuerit Filio Dei unita acci
dentaliter.
Sed CONTRA sit, quod illd quod accidentaliter praedicatur, non praedicat quid (2), sed « quantum », vel « quale », vel « aliqüo alio (3)2 3
(2) L.: aliquiA

(3) L. omit.: alio.
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bijkomstige zijnswijze ook. Indien dus de menschelijke natuur
alleen als iets bijkomstigs aan Christus zou toekomen, zouden wij
Hem de menschelijke natuur niet toekennen als quid, een ding,
maar als een hoedanigheid of hoegrootheid, of op een andere ma
nier. Maar dit is tegen een decretaal van Paus Alexander III (H.
(( Cum Christus; de Haereticis ») : « Hoe durven sommigen, tcrivijl Christus volmaakt God en volmaakt mensch is, beweren, dat
Christus naar zijn menschelijke natuur geen zelfstandig ding mag
heeten? »
Leerstelling. — Om tot klaarheid in deze kwestie te
komen moet men zich herinneren, dat met betrekking tot het
geheim van de vereeniging van twee naturen in Christus twee kette
rijen opkwamen. De eene vermengde de twee naturen, zooals Eutyches en Dioscorus, die beweerden dat uit twee naturen een enkele
natuur werd gevormd, zoodat zij beleden, dat Christus bestond uit
twee naturen, d’e vóór de vereenig ng als het ware gescheiden
waren, maar niet in twee naturen, zoodat na de vereeniging het
onderscheid wegviel. De tweede ketterij was die van Nestorius,

modo se habens ». Si ergo (4) humana natura accidentaliter adveniret,
cum dicitur: Christus est (5) homo, non praedicaretur quid (6), sed
quale, aut quantum, aut aliquo alio (7) modo se habens, quod est contra
Decretalem Alexandri Papae III. dicentis [cap.: « Cum Christus, de
Haereticis »J : « Cum Christus sit perfectus Deus, et perfectus homo.
qua temeritate audent quidam dicere, quod Christus, secundum quod est
homo, non est aliquid? »
RESPONDEO dicendum, quod ad hujus quaestionis evidentiam sciendum
est, quod circa mysterium unionis duarum naturarum in Christo duplex
haeresis insurrexit: una quidem confundentium naturas: sicut Eutychetis,
et Dioscori, qui posuerunt, quod ex duabus naturis est constituta una
natura; ita quod confitentur, Christum esse « ex duabus naturis )), quasi
ante unionem naturarum distinctione cessante.
(4)
(5)
(6)
(7)

L.: igitur.
L-: esse.
L.: aliquid.
L. omit.: alio.
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en Theodorus van Mopsueste, die de personen van elkaar scheid
den. Zij beweerden, dat de persoon van den Zoon Gods wel
onderscheiden was van dien van den zoon des menschen. Die twee
naturen, leerden zij, waren onderling vereenigd, ten eerste door
een inwoning, voor zoover het Woord Gods woonde in dien
mensch als in een tempel. Ten tweede door de eenheid van ge
voelens, in zoover de wil van dien mensch altijd gelijkvormig was
aan den wil van Gods woord. Ten derde door hun werkzaamheid,
omdat, naar zij zeiden, die mensch het werktuig was van Gods
Woord. Ten vierde door eer en waardigheid, in zoover al de eer
bewijzen, die den Zoon Gods ten deel vallen, ook aan den menschenzoon toekomen om reden van zijn vereeniging met Gods Zoon.
Ten vijfde door de uitwisseling, dwz. de pnderlinge toepassing van
namen; want wij noemen dien mensch God en Zoon Gods. Het
is echter duidelijk, dat al die manieren alleen bijkomstig zijn.
Sommige leeraars van lateren datum meenden die ketterijen te
vermijden, maar vervielen erin door on wetenheid. Sommigen onder
hen namen in Christus een persoon, maar meerdere hypostasen aan
Alia vero fuit haeresis Nestorii, et Theodori Mopsuesteni separantium
personas. Posuerunt enim, alium esse personam Filii Dei, et filii hominis,
quas dicebant sibi invicem esse unitas: primo quidem « secundum inhabitationem »: inquantum scilicet Verbum Dei habitavit in illo homine, sicut
in templo. Secundo per (8) unitatem affectus: inquantum scilicet voluntas
illius hominis est semper conformis voluntati Verbi Dei. Tertio (9) « se
cundum operationem », prout scilicet dicebant hominem illum esse Verbi
Dei instrumentum. Quarto <( secundum dignitatem honoris » ; prout omnis
honor, qui exhibetur Filio Dei, coexhibetur (10 filio hominis, propter
conjunctionem ad Filium Dei. Quinto « secundum aequivocationem »,
idest (11) communicationem nominum, prout scilicet dicimus, illum ho
minem esse Deum, et Filium Dei. Manifestum est autem, istos omnes
modos accidentalem unionem importare.
Quidam autem posteriores magistri, putantes se has haereses declinare.
in eas per ignorantiam inciderunt. Quidam enim eorum concesserunt unam8 9 10 11
(8) L.: secundum.
(9) L. add.: modo.
(10) L.: exhibetur.
(11) I,. add.: secundum.
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of dragers; zij beweerden, dat een uit ziel en lichaam bestaand
mensch vanaf het eerste oogenblik, dat hij ontvangen werd, met het
Woord Gods werd vereenigd. En dit is de eerste meening, die de
Meester vermeldt in 'het tweede boek der Sententies.
Anderen wilden de eenheid in persoon redden, en beweerden
daarom, dat de ziel van Christus niet met zijn lichaam was ver
eenigd, maar beide onderscheiden deelen op bijkomstige manier
met het Woord waren vereenigd, zoodat men niet meer personen
kreeg. Dit is de derde door den Magister vermelde meening. Maar
elk van deze meeningen vervalt in de ketterij van Nestorius. En
wel de eerste, omdat het precies hetzelfde is aan Christus twee
hypostasen of dragers toe te kennen als twee personen, zooals vroe
ger is gezegd (3e Art.). En legt men de n^druk op het woord
persoon, dan moet men bedenken, dat zelfs Nestorius sprak van een
eenheid in persoon om de eenheid in waardigheid en eer. Daarom
verklaart het Vijfde Concilie (coll. 8, can. 3) hem gebannen,
(( die de persoonseenheid verdedigd als eenheid in ivaardigheid,
eer en aanbidding, zooals Nestorius en Theodorus het in hun
dwaasheid schreven ». Ook de derde meening komt op hetzelfde

Christi personam, sed posuerunt duas hypostases, sive duo supposita, dlcentes, hominem quemdam compositum ex corpore, et anima a principio
suae conceptionis esse assumptum a Dei Verbo; et haec est prima opinio,
quam Magister ponit in 6. Dist. Iib. 3. Sent. Alii vero volentes servare
unitatem personae, posuerunt Christi animam non esse corpori unitam, sed
haec duo separata ad invicem esse unita Verbo accidentaliter, ut sic non
cresceret numerus personarum. Et haec est tertia opinio, quam Magister
ibidem ponit.
Utraque autem harum opinionum incidit in haeresim Nestorii. Prima
quidem, quia idem est ponere duas hypostases, vel duo supposita in Christo,
quod ponere duas personas, ut supra dictum est [art. 3. huj. q.]. Et si
fiat vis in nomine « personae », considerandum est, quod etiam Nestorius
utebatur unitate personae propter unitatem dignitatis, et honoris. Unde
etiam (12) 5. Synodus [Constant. 2. gener. 5. collat. 8. can. 5.] defini1
anathema eum, qui dicit « unam personam secundum dignitatem, et hono*
rem, et adorationem, sicut Theodorus, et Nestorius insanientes conscripsfr*
runt ». Alia vero opinio incidit in errorem Nestorii quantum ad hoe quod12
(12) L.: et.
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neer als de dwaling van Nestorius, omdat zij slechts een bijkomstige
vereeniging aanneemt. Want er is geen verschil tusschen de be
wering, dat het Woord Gods met den mensch Christus vereenigd
is door in hem in te wonen als in zijn tempel, zooals Nestorius
verdedigde, en die, dat het Woord met den mensch was ver
eenigd door met hem bekleed te zijn, zooals de derde meening
verdedigt. Deze stelling stelt het zelf iets meer kettersch voor dan
Nestorius, omdat zij zegt, dat ziel en lichaam niet vereenigd zijn.
Het katholieke geloof houdt het juiste midden tusschen de twee
bovengenoemde meeningen, want het zegt, dat de vereeniging van
God en mensch niet geschiedde in wezenheid of natuur, en ook niet
op bijkomstige wijze, maar daartusschenin in het zelfstandig bestaan
of de hypostase. Daarom lezen wij in de acten van de Vijfde
Synode (T. a. p.) : « Omdat de eenheid op vele manieren Wordt
opgevat, spreien sommigen, die de goddeloosheid van Eutyches
en Apollinaris volgen, en de verandering der bestanddeelen hou
den, van een vereeniging door vermenging; de volgelingen van
Theodorus en Nestorius houden vast aan de scheiding en verde
digen een eenheid in gevoelens. Gods Heilige Kerlf echter ver
werpt de goddeloosheid van beide ketterijen en belijdt een vereeniposuit unionem accidentalem: non enim differt dicere, quod Verbum Dei
unitum est homini Christo secundum inhabitationem, sicut in templo suo
(sicut dicebat Nestorius), et dicere, quod unitum fuit Verbum Dei homini
secundum induitionem, sicut yestimento, sicut dicit tertia opinio. Quae
etiam pejus dicit aliquid, quam Nestorius, scilicet (13) quod anima, et
corpus non sunt unita.
Fides autem catholica medium inter praedictas positiones tenens, non (14)
dicit unionem factam Dei, et hominis secundum essentiam, vel naturam,
neque etiam secundum accidens, sed medio modo secundum subsistentiam,
seu hypostasim; unde in 5. Synodo [loc. sup. cit.] dicitur: « Cum multis
modis unitas intelligatur, qui iniquitatem Apollinarii, et Eutychetis sequuntur, interemptionem eorum quae convenerunt colentes (idest interimentes
utramque naturam) unionem secundum confusionem dicunt: Theodori
autem, et Nestorii sequaces divisione gaudentes, affectualem unitatem introducunt: sancta vero Dei Ecclesia utriusque perfidiae impietatem rejiciens,13 14
(13) L. omit: scilicet.
(14) L.: neque.

76

Kw. 2, A. 6.

ging van het Woord Gods met het vleesch door samenvoeging,
dwz. in het zelfstandig bestaan ».
Hieruit blijkt, dat de tweede der drie meeningen, die door den
Magister worden uiteengezet, welke nl. een hypostase van God en
mensch houdt, geen meening moet worden genoemd, maar wel de
leer van het Katholieke geloof. En evenzoo zijn de eerste meening,
die twee hypostasen aanneemt, en de derde, die een bijkomstige
vereeniging houdt, geen meeningen, maar op Concilies door de
Kerk veroordeelde ketterijen.
Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. Damascenus zegt in
het 3e boek Over het Ware Geloof (26e H.), « dat hel niet noodig
is, dat een voorbeeld in alle opzichten en feilloos behoeft op te
gaan, omdat het dan geen voorbeeld meer is, maar het ding zelf;
en dat geldt vooral, als het over God gaat; want het is ónmogelijk
voor alles een voorbeeld te vinden in de theologie, (dwz. voor de
personen der Godheid), en voor Gods plannen, (nl. voor het geheim
der Menschwording) ». De menschelijke natuur wordt dus bij
Christus met een kleed vergeleken, niet wat betreft de bijkomstige
vereeniging, maar wat betreft het feit, dat het Woord wordt gezien
unionem Verbi Dei ad carnem secundum
compositionem confitetur, quod
est secundum subsistentiam ».
Sic ergo (15) patet, quod secunda trium opinionum, quas Magister
ponit, quae asserit unam hypostasim Dei, et hominis, non est dicenda opinio,
sed sententia catholicae fidei. Similiter etiam prima opinio, quae ponit duas
hypostases, et tertia, quae ponit unionem accidentalem, non sunt dicendae
opiniones, sed haereses, in Conciliis ab Ecclesia damnatae.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut Damascenus dicit in 3. lih[Orth. Fid. cap. 26.], « non necesse ests omnifariam, et indefective assimilari exempla: quod enim est omnifariam, et in omnibus simile, idem utique
erit, et non exemplum. Et maxime in divinis: impossibile enim est simile
exemplum invemre in omnibus, et m Xheologia (idest in Deitate personarum),
et in dispensatione (idest in mysterio Incarnationis». Humana ergo (16)
natura in Christo assimilitur habitui, idest vestimento, non quidem quantum
ad accidentalem unionem, sed quantum ad hoe, quod Verbum videtur per

(15) L.: igitur.
(16) L.: igitur.
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door de menschelijke natuur, zooals de mensch door zijn kleed.
Ook nog in dit opzicht, dat een kleed zich vormt naar de gestalte
van hem, die het aantrekt, en die zelf niet van gestalte verandert
door het kleed; evenzoo is de menschel’jke door Gods Woord
aangenomen natuur daardoor veredeld, terwijl het Woord Gods
zeA onveranderd blijft zooals AugusLnus uitlegt in het boek Over
de 83 Kwesties (73° Kw ).
2. V/at bij een d ng, dat al een volledig zijn heeft, wordt
gevoegd, wordt er op bijkomstige w:jze mee vereen gd, tenzij het
in dit volled g zijn deelt, zooals het lichaam bij de verrijzenis komt
bij een te voren reeds bestaande ziel, maar n et op b jkomstige
wi ze, omdat het dee;t in het zelfde zijn, zoodat dus het lichaam
zijn levend-zijn krijgt van de ziel. Met de witheid is het echter
n et zoo, want het zijn van de witheid en het zijn van den mensch,
aan we de witheid toekomt, verschillen. Nu had het Wcord
Gods als hypostase of persoon van eeuwigheid een volledig zijn,
maar in den tijd krijgt Het de menschelijke natuur, n:et in eenheid
van natuur, zooals het lichaam met het zijn van de ziel wordt
vereenigd, maar wel in eenheid van bestaan naar hypostase of per
soon. Daarom is den menschelijke natuur niet op bijkomstige wijze
vereenigd met den Zoon Gods.
humanam naturam, sicut homo per vestimentum. Et etiam quantum ad
hoe, quod vestimentum mutatur, quia scilicet formatur secundum figuram
'ejus qui induit ipsum, quia sua forma non mutatur propter vestimentum;
et similiter humana natura assumpta a verbo Dei est meliorata, ipsum
autem Verbum Dei non est mutatum, ut Augustinus exponit in lib. 83.

QQ. [q. 73.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod illud, quod advenit post esse completum,
accidentaliter advenit, nisi trahatur in communionem illius esse completi:
sicut in resurrectione corpus adveniet animae praeexistenti; non tarnen ac
cidentaliter, quia ad idem esse assumetur, ut scilicet corpus habeat esse
vitale per animam. Non est autem sic de albedine: quia aliud est esse albi,
et aliud est esse hominis, cui advenit albedo. Verbum autem Dei ab
aetemo esse completum habuit secundum hypostasim, sive personam: ex
tempore autem advenit ei natura humana, non quasi assumpta ad unum
esse, prout est naturae, sicut corpus assumitur ad esse animae; sed ad
unum esse, prout est hvpostasis, vel personae. Et ideo humana natura non
unitur accidentaliter Filio Dei.
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3. Bijkomstigheid staat tegenover zelfstandigheid. Nu kan men
zelfstandigheid op twee manieren opvatten, zooals uit het vijfde
boek Over de Metaphysica blijkt, ten eerste als wezen of natuur,
ten tweede als drager of hypostase. Het is dus voldoende om een
bijkomstige vereeniging uit te sluiten, dat de vereeniging geschiedde
in hypostase, ook al geschiedde zij niet in natuur.
4. Niet alles wat als werktuig dient, behoort tot de hypostase
van hem, die het gebruikt, als blijkt bij een zaag en een zwaard,
maar er is niets op tegen, dat wat met de hypostase vereenigd
wordt, als werktuig dient, zooals het lichaam van den mensch
of zijn ledematen. Zoo beweerde Nestorius, dat de menschelijke
natuur door het Woord alleen als werktuig was aangenomen en
niet tot de eenheid in hypostase. En daarom gaf hij niet toe, dat die
mensch werkelijk Zoon Gods was, maar alleen zijn werktuig.
Daarom schrijft Cyrillus van Alexandrië in zijn 1° Brief aan de
monniken van Egypte: <( De H. Schrift noemt dezen Emmanuel,
(dwz. Christus) niet alleen als werktuig aangenomen, maar als
menschgeivorden God ». Damascenus echter leerde, dat de men-

Ad TERTIUM dicendum, quod accidens dividitur contra substantiam.
Substantia autem, ut patet 5. Metaph. [S. Th. lect. 10], dupliciter
dicitur: uno modo pro (17) essentia, sive natura: alio modo pro supposito,
sive hypostasi Unde sufficit, ad hoe quod non sit unio accidentalis, quod
sit facta unio secundum hypostasim, licet non sit facta unio secundum
naturam.
Ad QUARTUM dicendum, quod non omne quod assumitur ut instrumenlum, pertinet ad hypostasim assumentis; sicut patet de securi, et gladio;
nihil tarnen prohibet, illud quod assumitur ad unitatem hypostasis, se habere ut instrumentum; sicut corpus hominis, vel membra ejus. Nestorius
ergo (18) posuit, quod natura humana est assumpta a Verbo solum per
modum instrumenti, non autem ad unitatem hypostasis. Et ideo non concedebat, quod homo ille vere esset filius Dei, sed instrumentum ejus; unde
Cyrillus Alexandrimus dicit in epist. [1.] ad Monachos Aegypti: « Hunc
Emmanuelem (idest Christum) non tamquam instrumenti officio assumptum
dici,t Scriptura, sed tamquam Deum vere humanatum », idest hominem
(17) L. omit.: pro.
(18) L.: igitur.

Kw. 2, A. 7.

79

schelijke natuur was als een werktuig in Christus, dat behoorde tot
de eenheid van hypostase.
VIP ARTIKEL.
Was de Vereeniging van Goddelijke en Menschelijke natuur
iets Geschapens?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de vereeniging van god
delijke en menschelijke natuur niet iets geschapens zou zijn. — 1.
Want in God kan niets geschapens zijn, omdat alles, wat in God
is, God is. Maar de vereeniging is in God, want God zelf is
vereenigd met de menschelijke natuur. Daarom schijnt de vereeni
ging niet iets geschapens te zijn.
2. Het doel is in alles van het meeste belang. Maar het doel
van de vereeniging is de goddelijke hypostase of natuur, waarin
de vereeniging haar eindterm vindt. Vandaar schijnt het, dat men
deze vereeniging vooral moet beoordeelen naar de aard van de
goddelijke hypostase, die niet iets geschapens is. Daarom is de
vereeniging ook niet iets geschapens.* I
factum: Damascenus autem posuit naturam humanam in Christo esse, sicut
instrumentum ad unitatem hypostasis pertinens.

I

ARTICULUS VII.

Uirifm unio naturac divinae et humanae sit aliquid creatum..
[3. Dist. 2. q. 2. art. 2. q. 3. ad 2. et Dist. 5. q. 1. art. 1.
et Dist. 7. q. 2. art. 1.].
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur, quod unio naturae divinae, et
humanae non sit aliquid creatum. Nihil enim creatum in Deo potest esse:
quia quidquid est in Deo, Deus est. Sed unio est in Deo: quia ipse Deus
est humanae naturae unitus. Ergo videtur, quod unio non sit aliquid crea
tum.,
2. PmETEREA, finis est potissimum in unoquoque. Sed finis unionis
est divina hypostasis, sive persona, ad quam terminata est unio. Ergo
videtur, quod hujusmodi unio maxime debeat judicari secundum; conditionem divinae hypostasis. Quae non est aliquid creatum. Ergo nee ipsa unio
est aliquid creatum.
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3. Datgene waarom iets is, is meer dan dit, zooals de Philosoof
zegt (Over de Redeneering, Ie B., 2e H.). Maar om de vereeniging
werd d e mensch Schepper genoemd. Daarom is veel m nder nog
die vereenig:ng iets geschapens, maar schepper.
Daartegen is echter, dat wat in den tijd beg nt te bestaan, iets
geschapens is. Nu was ci e vereeniging er n.et van eeuw.g-ie.ti, inaar
zij begon in den uja te bestaan. Dus is de vereeniging .e.o gtjchapens.
Leerstelling. — De vereeniging, waarover wij spreken, ?s een
verhouding d e wij v.nden tusscnen de goddelijke en menscheiijke
natuur, ’n zoover z.j beiden zijn in den eenen persoon van Laods
Zoon. Nu is, zooals in het eerste deel gezegd is (13° Kw., 7l Art.),
iedere verhouding, die wij v.nden tusschen God en het schepsel,
werkelijk in het schepsel, omdat zij ontstaat door verandering daar
van; maar in God bestaat zij niet werkelijk, maar alleen naar onze
manier van beschouwen, omdat zij met ontstaat door een verande-

3. Pr/ETEREA, « Propter quod unumquodque, et illud magis )), ut
dicit Phiios. [lib. 1. Poster, cap. 2. n. 5. S. Th. lect. 6.J. Sed homo
dicitur esse creator propter unionem. Ergo multo magis ipsa unio non est
aliquid creatum, sed creator.
Sed CONTRA, omne (1) quod incipit esse ex tempore, est creatum. Sed
unio illa ab aeterno non fuit, sed incepit esse ex tempore. Ergo unio est
aliquid creatum.
RESPONDEO dicendum, quod unio, de qua loquimur, est relatio quaedam, quae consideratur inter divinam naturam, et humanam, secundum
quod conveniunt in una persona Filii Dei: sicut autem in 1. parte dicturo
est [q. 13. art. 7.], omnis relatio, quae consideratur inter Deum, et
creaturam, realiter quidem est in creatura, per cujus mutationem talis
relatio innascitur: non autem est realiter in Deo, sed secundum rationem
tantum; quia non innascitur (2) secundum mutationem Dei. Sic ergo (3)1 2 3
(1) L-: Se dcontra est quid... etc.
(2) L.: nascitur.
(3) L.: igitur.
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ring in God. Wij moeten dus zeggen, dat de vereeniging, waarover
wij spreken, in God niet werkelijk bestaat, maar alleen naar onze
manier van beschouwen, maar zij bestaat werkelijk in de menschelijke natuur, die een schepsel is. En daarom moeten wij zeggen,
dat zij iets geschapens is.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze vereeniging be
staat niet werkelijk in God, maar alleen naar onze wijze van
beschouwen, want wij noemen God met het schepsel hierom vereenigd, dat het schepsel werkelijk met God vereenigd is, zonder
dat Hij verandert.
2. Een betrekking hangt, naar het begrip evenals beweging af van
haar eindterm, maar haar bestaan hangt af van het ding, waarin
zij is. En omdat nu die vereeniging niet werkelijk bestaat tenzij
in het schepsel, zooals gezegd is (in de Leerstelling), heeft zij een
geschapen bestaan.
3. De mensch wordt schepper genoemd en is God om de ver
eeniging, in zoover deze haar eindterm vindt in de goddelijke hy-

dicendum est, quod haec unio, de qua loquimur, non est in Deo realiter,
sed secundura rationem tantum: in humana autem natura, quae creatura
quaedam est, realiter est. Et ideo oportet dicere, quod sit quiddam (4)
creatum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod haec unio non est in Deo realiter,
sed (5) secundum rationem tantum: dicitur enim Deus unitus creaturae ex
hoe, quod creatura esst unita Deo absque ejus mutatione (6).
Ad SECUNDUM dicendum, quod ratio relationis, sicut et motus, dependet
ex fine, vel termino: sed esse ejus dependet a (7) subjecto; et quia unio
talis non habet esse reale, nisi in natura creata, ut dictum est [in corp.],
consequens est, quod habeat esse creatum.
Ad TERTIUM dicendum, quod homo dicitur creator (8), et est Deus
propter unionem, inquantum terminatur ad hypostasim divinam: non tarnen4 5 6 7 8
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

L-: quoddam.
L. add.: solum.
L.: unita est ei absque Dei mutatione.
h.: ex.
L. omit: ercator.
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8:

postase; maar daaruit volgt niet, dat de vereeniging zelf schepper
of God is, want als iets geschapen wordt genoemd, slaat dat meer
op zijn bestaan dan op zijn aard.

VIIIe ARTIKEL.
Is de Vereeniging van het Menschgeworden Woord hetzelfde
als de Aanneming?
Bedenkingen. — Men beweert, dat vereeniging hetzelfde is
als aanneming. — 1. Want betrekkingen, evenals bewegingen»
worden soortelijk bepaald door hun eindterm. Maar de eindterm
van vereeniging en aanneming is dezelfde, nl. de goddelijke hypos
tase. Daarom schijnen vereeniging en aanneming niet te verschillen.
2. Het schijnt, dat het in het mysterie van de Menschwording
een en dezelfde is, die vereenigt en aanneemt, en ook een en het
zelfde, wat vereenigd en aangenomen wordt. Maar aanneming en

sequitur, quod ipsa unio sit creator, vel Deus: quia quod aliquid dicatur
creatum, hoe roagis respicit esse ipsius, quam rationem (9).

ARTICULUS VIII.
Utrum unio Verbi incamaii sit idem quod assumpiio (1).
[3. Dist. 5. q. 1. art. 1. q. 3.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur, quod idem sit unio, quod assumptio. Relationes enim, sicut et motus, specificantur secundum terminumSed idem est terminus assumptionis, et unionis, scilicet divina hypostasis.
Ergo videtur, quod non differant unio et assumptio.
2. PïUETEREA, in mysterio Incarnationis idem videtur esse uniens, e*
assumens, unitum, et assumptum. Sed unio, et assumptio videntur sequi9
(9) L.: relationem.
(1) L.: Utrum idem sit unio quod assumptio.
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vereeniging schijnen een gevolg te zijn van werking en ondergaan
van hem die vereenigt en van wat vereenigd wordt, van hem, die
aanneemt en van wat aangenomen wordt. Daarom schijnen ver
eeniging en aanneming hetzelfde te zijn.
3. Damascenus zegt in het 3e boek Over het Ware Celoof (l le
H.), dat « vereeniging en menschwording iets anders zijn, omdat
vereeniging alleen samenvoeging beteekent, maar nog niet datgene,
waarop die samenvoeging is gericht; maar menschrvording en
vleeschwording geven aan, ïvat de bedoeling lvas van die samen
voeging ». Maar aanneming geeft evenmin het doel der vereeni
ging aan. Dus schijnen aanneming en vereeniging hetzelfde te
zijn.
Hiertegenover staat echter, dat men de goddelijke natuur wel
vereenigd, maar niet aangenomen noemt.
Leerstelling. — Zooals gezegd is (in ’t vorig artikel), geeft
de vereeniging een betrekking tusschen de goddelijke ea menschelijke natuur, in zoover dezen in een persoon vereenigd zijn. Nu
wordt iedere betrekking, die in den tijd begint te bestaan, door
een verandering veroorzaakt, en een verandering bestaat in weractionem, et passionem unientis et uniti, vel assumentis et assumpti. Ergo
videtur idem esse unio, quod assumptio.
3. Pr/£TER£A, Damascenus dicit in lib. 3: [Orth. Fid. cap. 11.]:
« Aliud est unio, aliud incamatio. Nam unio solam demonstrat copulationem; ad quid autem facta est non adhuc: humanatio autem, et incamatio
determinant, ad quem sit facta copulatio ». Sed similiter assumptio non
determinat, ad quem facta sit copulatio. Ergo videtur unio idem esse,
quod assumptio.
SED CONTRA est, quod divina natura dicitur esse unita, non autem
assumpta.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. praec.], unio importat relationem quamdam (2) divinae naturae, et humanae, secundum
quod conveniunt in una persona. Omnis autem reelatio, quae incipit esse
(2) L- omit.: quamdam.

ken en ondergaan. Men moet daarom zeggen, dat het eerste en
voornaamste verschil tusschen vereeniging en aanneming hierin ligt,
dat vereeniging de betrekking zelf aangeeft, maar de aanneming
ofwel de daad, waardoor men iemand aannemend noemt, of
het ondergaan, waardoor iets aangenomen heet. Uit dit eerste ver
schil volgt verder een tweede verschil: want aanneming beduidt het
aannemen als gebeurend, terwijl vereeniging het vereenigen als ge
beurd aangeeft; en daarom zegt men, dat wie vereenigt, vereenigd
is, maar niet, dat wie aanneemt aangenomen is. Willen wij de
menschelijke natuur aanduiden zooals zij is bij de eindterm van
de aanneming tot de goddelijke hypostase, dan zeggen wij: mensch,
en daarom zeggen wij terecht, dat Gods Zoon, die de mensche
lijke natuur met zich vereenigt, mensch is. Beschouwen wij echter
de menschelijke natuur op zichzelf, dwz. in het abstract, dan nemen
wi] haar als wat aangenomen is; maar wij zeggen niet, dat Gods
Zoon de menschelijke natuur is. Uit hetzelfde volgt ook het derde
verschilpunt, dat de betrekking, vooral de even-gelijke, niet meer
op de eene term slaat als de andere; maar werken en ondergaan
verhouden zich anders tot dengene, die werkt en die ondergaat en
tot de verschillende eindtermen. Daarom geeft de aanneming de

ex tempore, ex aliqua mutatione causatur. Mutatio autem consistit in actione,
et passione. Sic ergo dicendum est, quod prima, et principalis differentia
mter assumptionem et unionem est, quod unio importat ipsam relationem»
assumptio autem actionem, secundum quam dicitur aliquis assumens; vel
passionem, secundum quam dicitur aliquid assumptum.
Ex hac autem differentia accipitur in facto esse; et ideo uniens dicitur
esse unitum; assumens autem non dicitur esse assumptum. Natura enim humana significatur ut in termino assumptionis ad hypostasim divinam, Per
hoe quod dicitur « homo »; unde vere dicimus, quod Filius Dei, qui est
uniens sibi humanam naturam, est homo. Sed humana natura, in se considerata, idest in abstracto, significatur ut assumpta: non autem dicimus,
quod Filius Dei sit humana natura.
Ex eadem (3) etiam sequitur tertia differentia, quod relatio, praecipue
aequiparantiae, non magis se habet ad unum extremum, quam ad aliud:
actio autem, et passio diversimode see habent ad agens et patiens, et ad
diversos terminos. Et ideo assumptio determinat terminum (4) a quo, et3 4
(3) L.: eodem.
(4) L. add.: et.
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term aan, waarvan zij uitgaat en waarop zij zich richt, want zij
wordt aanneming genoemd in de beteekenis van: het genomen
worden door een ander tot zich. Maar vereeniging bepaalt niets
van deze dingen, zoodat men gelijkelijk kan zeggen, dat de menschelijke natuur met de goddelijke is vereenigd en omgekeerd. Maar
men zegt niet, dat de goddelijke natuur door de menschelijke is
aangenomen, doch omgekeerd, omdat de menschelijke natuur bij
den goddelijken persoon is gevoegd, zoodat nl. de goddelijke
persoon in de menschelijke natuur zelfstandig bestaat.
Antwoord op de Bedenkingen. — I. Vereeniging en aan
neming verhouden zich niet op dezelfde manier tot de eindterm,
maar op andere wijze, zooals boven is gezegd (in de Leerstelling).
2. Wie aanneemt en wie vereenigt, zijn niet heel en al dezelfden,
want ieder persoon, die aanneemt, vereenigt ook, maar dat is niet
omkeerbaar. De persoon van den Vader immers vereenigde de
menschelijke natuur met zijn Zoon, maar niet met zichzelf, en
daarom zeggen wij, dat Hij vereenigde, maar niet dat Hij aannam,
in den zin van <( tot Zich nam )); maar de persoon van den Zoon,
die de menschelijke natuur met zich vereenigde, is die vereenigt en
die aanneemt. Evenzoo is datgene, wat vereenigd en wat aangeno-

ad quem: dicitur enim assumptio, quasi « ab alio ad se sumptio » ; unio
autera nihil horum determinat. Unde indifferenter dicitur, quod humana
natura est unita divinae, et e con verso. Non au tem dicitur divina natura
assumpta ab humana, sed e converso, quia humana natura adjuncta est
ad personalitatem divinam, ut scilicet persona divina in humana natura
subsistat.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod unio, et assumptio non eodem modo
se habent ad terminum, sed diversimode, sicut dictum est [in corp. art.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod uniens, et assumens, non omnino sunt
idem: nam omnis persona assumens est uniens, non autem e converso.
Nam persona Patris univit naturam humanam Filio, non autem sibi; et
ideo dicitur uniens, non assumens quasi ad se sumens: persona autem Filii,
quae sibi humanam naturam univit, est uniens, et assumens (5), et simili-5
(5) L. omit.: non assumens quasi ad se sumens... usque ad: et assumen9.
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men wordt, niet hetzelfde, want de goddelijke natuur wordt vereenigd, maar niet aangenomen genoemd.
3. De aanneming bepaalt dengene nader met wie iets verbonden
is, beschouwd van de kant van hem, die aanneemt, want men
spreekt van aannemen in den zin van « tot zich nemen )). Maar
vleeschwording en menschwording bepalen de verbinding nader,
bezien van de kant van datgene, wat aangenomen wordt, nl. het
vleesch of de menschelijke natuur. Daarom verschilt aanneming
naar het begrip zoowel van vereeniging als van vleeschwording of
menschwording.
IX’ ARTIKEL.
Is de vereeniging van twee naturen in Christus
de grootste vereeniging?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de vereeniging van twee
naturen in Christus niet de grootste vereeniging is. — 1. Want wat
vereenigd is, staat voor wat het een-zijn betreft, lager dan wat een
is, daar iets vereenigd word genoemd, omdat het deelt in het eenter non est idem unitum, et assumptum: nam divina natura dicitur unita,
et non assumpta.
Ad TERTIUM dicendum, quod assumptio determinat, cui facta est copu
latie, ex parte assumentis, inquantum assumptio dicitur, quasi « ad se
sumptio ». Sed incamatio, et humanatio ex parte assumpti, quod est caro,
vel natura Humana. Et ideo assumptio differt ratione et ab unione, et
ab incamatione, seu humanatione.
ARTICULUS IX.
Uirum unio duarum naiurarum in Christo sit maxima unionum.
[3. Dist. 3. q. 1. art. 1. q. 2.].
Ad NONUM sic proceditur. Videtur, quod unio duarum naturarum i°
Christo (1) non sit maxima Tnrronmn. Unitum enim deficit in ratione unitatis ab eo, quod est unum; eo quod unitum dicitur per participationem,
(i) L- omit.: in Christo.
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zijn, maar één, omdat het door zijn wezen een is. Bij de geschapen
dingen echter is er ook iets, dat zonder de minste beperking één
wordt genoemd, zooals blijkt uit de eenheid zelf, die beginsel van
het getal is. En daarom bezit de vereeniging, waarover wij spreken,
niet de grootste eenheid.
2. Zooveel te grooter de afstand is tusschen de dingen, die vereenigd worden, zooveel te minder zijn zij één. Maar de afstand
tusschen de dingen, die bij deze vereeniging worden vereenigd, nl.
de goddelijke en menschelijke natuur, is zoo groot mogelijk, want
zij staan op oneindige afstand van elkaar. Daarom hebben wij hier
de kleinste eenheid.
3. Door vereeniging wordt iets één. Nu ontstaat er bij ons door
de vereeniging van ziel en lichaam eenheid in natuur en in persoon,
maar door de vereeniging van de goddelijke en menschelijke natuur
ontstaat alleen eenheid in persoon. Dus is de vereeniging tusschen
ziel en lichaam grooter dan die tusschen goddelijke en menschelijke
natuur, en daarom geeft de vereeniging waarvan wij spreken, niet
de grootste eenheid.
Daartegenover kan men echter het woord van Augustinus in het
lc boek Over de Drievuldigheid (10e H.) stellen: « de memch is
meer in Gods Zoon dan de Zoon in den Vader ». Maar de Zoon* 2 3
unum autem per essentiam. Sed in rebus creatis aliquid dicitur simpliciter
esse unum; sicut praecipue patel de unitate ipsa, quae est principium numeri. Ergo hujusmodi unio, de qua loquimur, non importat maximam
unitatem.
2. Pr/ETEREA, quanto ea quae uniuntur, magis distant, tanto minor est
unio. Sed ea quae secundum hanc unionem uniuntur, maxime distant:
scilicet natura divina, et humana: distant enim in infinitum. Ergo hujus
modi est minima unio.
3. Pr/ETEREA, per unionem fit aliquid unum. Sed ex unione animae,
et corporis in nobis fit aliquid unum in persona, et natura: ex unione autem
divinae, et humanae naturae fit aliquid unum solum in persona. Ergo
majos est unio animae ad corpus, quam divinae naturae ad humanam.
Et sic unio, de qua loquimur, non importat maximam unitatem.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in 1. de Trinit. [cap. 10.]
« quod homo potius est in Filio Dei, quam Filius in Patre ». Filius autem
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is in den Vader door eenheid in wezenheid, en de mensch in den
Zoon door de vereeniging der menschwording. Dus is de vereeniging van de menschwording grooter dan de eenheid van de godde
lijke wezenheid, en toch is dit de grootste eenheid; en daaruit
volgt, dat de vereeniging der menschwording de grootste eenheid
meebrengt.
LEERSTELLING. — Vereeniging beteekent samenvoeging van
meerderen in iets eens. Men kan daarom de vereeniging der
menschwording op twee manieren opvatten: bezien van de kant
van wat samengevoegd wordt, en bezien van de kant van datgene,
waarin zij vereenigd worden.
En van dezen kant bezien heeft deze vereeniging den voorrang
boven elke andere vereeniging, want de eenheid van de goddelijke
persoon, waarin de twee naturen vereenigd worden, is de grootst
mogelijke; maar zij staat niet bovenaan, bezien van de kant van
wat vereenigd wordt.
Antoord op de Bedenkingen. — 1. De eenheid van de
goddelijke persoon is grooter dan de getalseenheid, die het begin
sel van het getal is. Want de eenheid van de goddelijke persoon

est in Patre per unitatem essentiae, homo vero est in Filio per unionem
incamationis. Ergo major est unio incarnationis, quam unitas divinae essen
tiae, quae tarnen est maxima, unionum (2), et sic per consequens unio
incamationis importat maximam unitatem.
RESPONDEO dicendum, quod unio importat conjunctionem aliquorum
aliquo uno. Potest ergo unio incarnationis dupliciter accipi: uno modo ex
parte eorum quae conjunguntur: alio modo ex parte ejus, in quo conjunguntur. Et ex hac parte hujusmodi unio habet praeeminentiam inter alias
uniones nam unitas persona divinae, in qua uniuntur duae naturae, est
maxima: non autem habet praeeminentiam ex parte eorum, quae conjun*
guntur.
Ad PR1MUM ergo dicendum, quod unitas divinae personae est major»
quam unitas numeralis, quae scilicet est principium numeri; nam unitas
(2) L.: unitatum.
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is een ongeschapen eenheid, die zelfstandig bestaat en niet door
deelhebbing in een ander wordt ontvangen; ook is zij in zich zelf
volmaakt, omdat zij alles in zich heeft, wat tot het begrip eenheid
behoort. Daarom ook kan zij niet als deel optreden, zooals de getalseenheid, die een deel van het getal is en waaraan de getelde
dingen deelhebben. De vereeniging van de menschwording heeft
dus, wat dit betreft de voorrang, om de eenheid van den
goddelijken persoon, maar niet om de menschelijke natuur, die niet
ae eenheid zelf is van de goddelijke persoon, maar daarmee is vereenigd.
2. Dit bezwaar gaat uit van de dingen, die vereenigd zijn, en
niet van den persoon, waarin zij vereenigd zijn.
3. De eenheid van de goddelijke persoon is grooter dan de een
heid in natuur en persoon bij ons; daarom is de eenheid van de
menschwording grooter dan de eenheid tusschen ziel en lichaam
bij ons.
Omdat het daartegenover gestelde bewijs een verkeerde veron
derstelling maakt, nl. dat de eenheid van de menschwording grooter
zou zijn dan de eenheid in wezen der goddelijke personen, moeten
wij op de tekst van Augustinus antwoorden, dat de menschelijke
divinae personae est unitas increata (3) per se subsistens, non recepta in
aliquo per participationem: est etiam in se completa, habens in se quidquid pertinet ad rationem unitatis. Et ideo non corapetit sibi ratio partis,
sicut unitati numerali, quae est pars numeri, et quae participatur in rebus
numeratis. Et ideo quantum ad hoe unio incamationis praeeminet unitati
numerali, ratione scilicet unitatis divinae (4) personae, non autem ratione
naturae humanae, quae non est ipsa unitas divinae personae, sed est ei
unita.
Ad SECUNDUM dicendum, quod ratio illa procedit ex parte conjunctorum, non autem ex parte personae, in qua facta est unio.
Ad TERTIUM dicendum, quod unitas divinae personae est major unitas,
quam unitas et personae, et naturae in nobis; et ideo unio incamationis
est major, quam unio animae, et corporis in nobis.
Quia vero illud quod in contrarium objicitur, falsum supponit, scilicet
quod major sit unio incamationis, quam unitas personarum divinarum in
essentia, dicendum est ad auctoritatem Augustini, quod humana natura3 4
(3) L- omit.: increata.
(4) L. omit.: divina.
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natuur niet meer in den Zoon is dan de Zoon m den Vader, maar
veel minder. In zeker opzicht echter is de mensch meer in den Zoon
dan de Zoon in den Vader, omdat er nl. dezelfde drager is van
hem, dien ik mensch noem, als het over Christus gaat, en van Hem,
dien ik Zoon Gods noem; maar de drager van Vader en Zoon is
niet dezelfde.
X° ARTIKEL.
Wordt de vereeniging der twee naturen in Christus door de genade
bewerkt?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de vereeniging der twee

naturen in Christus niet door de genade bewerkt is. — 1. Want
de genade is iets bijkomstigs, zooals in het tweede deel is uiteen
gezet (1-2, 110e Kw., 2° Art.). De vereeniging echter van de
menschelijke natuur met de goddelijke is niet door iets bijkomstigs
gemaakt, zooals boven aangetoond is (6e Art.). Dus schijnt de
vereeniging der menschwording niet door de genade te zijn be
werkt.
non est magis in Filio Dei, quam Filius Dei in Patre, sed multo minus:
sed ipse homo quantum ad aliquid est in Filio magis, quam Filius in
Patre: inquantum scilicet idem supponitur in hoe quod dico « homo ».
prout sumitur pro Christo, et in hoe quod dico « Filius Dei » : non autem
est idem suppositum Patris, et Filii.

ARTICULUS X.
Ulrum unio duarum naturarum in Christo sit facta per gratiam (!)•
[Infr. q. 6. art. 6. et Veri. q. 29. art. 2. et 3. Dist. 13. q. 3. art. iT
Ad DECIMUM sic proceditur. Videtur, quod unio incamatioms non sil
facta (2) per gratiam. Gratia enim est accidens quoddam, ut in secunda
parte habitum est [1-2. q. HO. art. 2.]. Sed humanae naturae unio a<3
divinam non est facta per accidens, ut supra ostensum est [art. 6. huj. q-1fugo videtur, quod unio incarnationis non sit facta per gratiam.
(1) E-: Utrum unio incarnationis sit per gratiam.
(2) L. omit.: facta.
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2. Het subject van de genade is de ziel. Maar (( in Christus
Woonde de geheele volheid der godheid lichamelijk », zooals ge
schreven staat in den brief aan de Colossers (2e H. 9e v.). Daarom
schijnt die vereeniging niet door de genade bewerkt te zijn.
3. Iedere heilige wordt met God door de genade vereenigd. Als
dus de vereeniging der menschwording door de genade is geschied,
schijnt Christus niet in een andere beteekenis God genoemd te wor
den dan andere heilige mannen.
Daartegenover kan men echter het woord van Augustinus aan
halen uit het boek Over de Voor bestemming der Heiligen (15e H.) :
« Iedere mensch wordt van de aanvang van zijn geloof af christen
door die genade, waardoor die eene Mensch van het begin van zijn
bestaan af Christus iverd ». Maar die Mensch werd Christus door
zijn vereeniging met de goddelijke natuur. Dus werdt die vereeni
ging door de genade bewerkt.
Leerstelling. — Zooals in het tweede deel is gezegd (1-2,
1 KL Kw., 1c Art.), beteekent de genade twee dingen: ten eerste
de Wil van God zelf, die zonder verdiensten iets geeft, en ten
tweede de gave zelf van God, die zonder verdiensten gegeven2 3

2. Pr^TEREA, gratiae subjectum est anima. Sed, sicut dicitur Colos. 2.
[v. 9] : « In Christo inhabitavit plenitudo divinitatis corporaliter ». Ergo
videtur, quod illa unio non sit facta per gratiam.
3. Pr/ETEREA, quilibet Sanctus Deo unitur per gratiam. Si igitur unio
incarnationis fuit per gratiam, videtur, quod non aliter dicatur Christus
esse Deus, quam alii sancti homines.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Praedestinatione
Sanctorum [cap. 15.]: « Ea gratia fit ab initio fidei suae homo quicumque Christianus, qua gratia homo ille ab initio suo factus est Chris
tus ». Sed homo ille factus est Christus per unionem ad divinam naturam.
Ergo unio illa fuit per gratiam.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut in 2. parte dictum est [1-2. q. 110.
art. 1.], gratia dupliciter dicitur: uno modo ipsa voluntas Dei gratis aliquid
dantis: alio modo ipsum gratuitum donum Dei. Indiget autem humana
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wordt. Nu heeft de menschelijke natuur Gods Wil, die zonder
verdiensten geeft, noodig om tot God vedieven te worden daar
dit het vermogen der natuur te boven gaat. De menschelijke natuur
wordt echter op twee manieren tot God verheven: ten eerste door
haar werkzaamheid, waardoor nl. de heiligen God kennen en be
minnen. Ten tweede in het bestaan van den persoon, maar deze
wijze is alleen aan Christus voorbehouden, in wien de menschelijke
natuur verheven is om tot den persoon van Gods Zoon te behooren.
Nu is het duidelijk, dat voor een volmaakte werkzaamheid een
vervolmaking van het werkend vermogen door een hebbelijkheid
noodig is, maar dat de natuur het bestaan heeft m haar drager,
wordt niet bewerkt door een hebbelijkheid.
Als wij genade nemen in den zin van Gods Wil, die zonder
verdiensten iets doet of in iemand behagen schept of hem (( in
genade » aanneemt, dan moeten wij zeggen dat de vereenigmg der
menschwording door de genade is geschied, evenals de vereemging
der heiligen met God in kennen en beminnen. Noemen wij echter
de gave Gods, die niet verdiend is, genade, dan kan men het een
genade noemen, dat de menschelijke natuur met den goddelijken
persoon vereenigd is, in zoover dit geschiedde zonder dat er eenige
verdiensten aan vooraf gingen, maar men mag dit niet opvatten als
natura gratuita Dei voluntate, ad hoe quod elevetur in Deum, cum hoe
sit supra facultatem suae naturae. Elevatur autem humana natura in Deum
dupliciter. Uno modo per operationem, qua scilicet sancti cognoscunt, et
amant Deum. Alio modo per esse personale, qui quidem modus est sin
gularis Christo, in quo humana natura, assumpta est ad hoe, quod sit
persona (3) Filii Dei. Manifestum est autem, quod ad perfectionem
operationis requiritur, quod potentia sit perfecta per habitum: sed quod
natura habeat esse in supposito suo non fit mediante aliquo habitu.
Sic ergo dicendum est, quod si gratia accipiatur ipsa Dei voluntas
gratis aliquid faciens, vel gratum, seu acceptum aliquem habens, uiuo
incamationis facta est per gratiam, sicut et unio sanctorum ad Deum Per
cognitionem, et amorem. Si vero gratia dicatur ipsum gratuitum Dei donum.
sic ipsum quod est humanam naaturam esse unitam personae divinae.
potest dici quaedam gratia; inquantum nullis praecedentibus meritis hoe3
(3) L.: personae.
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een genade, die een soort hebbelijkheid is, waardoor die vereeniging
zou geschieden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De genade, die iets
bijkomstigs is, is een gelijkenis met de godheid, waarin de mensch
deelt. Wij zeggen echter niet, dat de menschelijke natuur door de
menschwording deelt in een gelijkenis met de goddelijke natuur,
maar zij wordt met de goddelijke natuur vereenigd genoemd in
den persoon van den Zoon. Maar het ding zelf is hooger in waarde
dan de gelijkenis ervan, die wordt meegedeeld.
2. Alleen de genade, die een hebbelijkheid is, is in de ziel. Maar
de genade, dwz. de onverdiende gave Gods, die bestaat in het
vereenigd zijn met den goddelijken persoon, komt toe aan de heele
menschelijke natuur, die uit ziel en lichaam is samengesteld. En zoo
zegt men, dat de volheid der godheid lichamelijk in Christus woont,
omdat de goddeljke natuur niet alleen met de ziel is vereenigd.
maar ook met het lichaam.
Men zou echter ook kunnen zeggen, dat de volheid der God
heid in Christus lichamelijk woonde, niet gelijk een schaduw, zooals
zij was in de sacramenten der Oude Wet, waarvan op dezelfde
plaats wordt gezegd, dat zij maar een <( schaduw waren van wat

est factum; non autem ita quod sit aliqua gratia habitualis, qua raediante
talis unio fiat.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod gratia, quae est accidens, est quaedam similitudo divinitatis participata in homine. Per incamationem autem
humana natura non dicitur participasse similitudinem aliquam divinae naturae; sed dicitur esse conjuncta ipsi divinae naturae in persona Filii.
Majus autem est ipsa res, quam similitudo ejus participata.
Ad SECUNDUM dicendum, quod gratia habitualis est solum in anima:
sed gratia, idest gratuitum Dei donum, quod est uniri divinae personae,
pertinet ad totam naturam humanam, quae componitur ex anima, et corpore.
Et per hunc modum dicitur plenitudo divinitatis in Christo corporaliter
habitasse, quia est unita divina natura non solum animae, sed etiam corpori:
Quamvis etiam possit dici, quod dicitur habitasse in Christo corporaliter,
idest « non umbraliter », sicut habitavit in Sacramentis veteris legis, de

komen ging, maar het lichaam zelf is Christus », zoodat er een
tegenstelling wordt gemaakt tusschen lichaam en schaduw.
Anderen zeggen ook nog, dat gesproken wordt van een wonen
der godheid in Christus op lichamelijke wijze, nl. op drie manieren,
zooals het lichaam drie afmetingen heeft: op de eerste manier door
wezenheid, tegenwoordigheid en macht als bij de andere schepse
len; vervolgens door de heiligmakende genade, zooals bij de heiligen; ten derde door de vereeniging in persoon, die aan Christus
eigen is.
3. Dit blijkt uit het voorafgaande: want de vereeniging der
menschwording is niet alleen bewerkt door de genade, die een
hebbelijkheid is, zooals de andere heiligen met God vereenigd
worden, maar in het zelfstandig bestaan of den persoon.
XIL ARTIKEL.
Gingen aan de vereeniging der Menschwording verdiensten vooraf ?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat aan de vereeniging der
menschwording verdiensten vooraf gingen. — 1. Want bij deze
quibus ibidem subditur quod sunt « umbra futurorum: corpus autem est
Christus », prout scilicet corpus contra umbram dividitur.
Dicunt etiam quidam, quod divinitas dicitur in Christo habitasse cor
poraliter, idest tribus modis: sicut corpus habet tres dimensiones: uno
modo per essentiam, praesentiam, et potentiam, sicut in caeteris creatuns:
alio modo per gratiam gratum facientem; sicut in sanctis: tertio per
unionem personalem, quod est proprium sibi.
Unde patet responsio AD TERT1UM: quia scilicet unio incarnationis non
est facta solum per gratiam habitualem, sicut alii sancti uniuntur Deo, sed
secundum subsistentiam, sive personam.
ARTICULUS XI.
Utrum unionem verbi incamati aliqua merita praecesserint (1).
[1-2. q. 98. art. 4. et 3. Dist. 4. q. 3. art. 1. et Heb. 1. lect. 4.1Ad UNDEC1MUM sic proceditur. Videtur, quod unio incarnationis fuerit
(i) L-: Utrum unio incarnationis fuerit aliqua merita subsecuta.
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woorden van den 32* psalm (v. 22) : « Uw barmhartigheid l?ome
over ons, o //eer, zooals ivij op U gehoopt hebben », zegt de
Glossa : « Hier lüordt het verlangen van den Profeet naar de}
menschrvording aangegeven, en de verdiensten, Waardoor hei
iverd vervuld ». Dus kon de menschwording worden verdiend.
2. Wie iets verdient, verdient ook datgene zonder wat het niet
kan worden bereikt. De oude Vaders echter verdienden het eeuwi
ge leven, dat zij niet konden bereiken tenzij door de menschwording; Gregorius immers zegt in het boek Over de Zedenkundige
verhandelingen (3e H.) : « Al Tvaren zij, die vóór de komst van
Christus op deze wereld kwamen, nog zoo rechtvaardig, toch kon
den zij na hun uitgaan uit het lichaam niet onmiddellijk in den
schoot van het hemelsch vaderland Worden opgenomen, omdat Hij
nog niet gekomen Was, die de zielen der rechtvaardigen op den%
eeutvigen troon zou plaatsen ». Dus schijnen zij de menschwording te hebben verdiend.
3. Van de H. Maagd zingen wij, dat zij « den Heer van alles
verdiende te dragen », en dit geschiedde door de menschwording.
Dus kan de menschwording verdiend worden.
Daartegenover kan men echter het woord van Augustinus in* 2 3
aliqua merita subsecuta; quia, super illud Psal. 32. [v. 22]: « Fiat
misericordia tua super nos, quemadmodum », etc., dicit Gloss.: « Hie
insinuatur desiderium Prophetae de incarnatione, et meritum impletionis ».
Ergo incarnatio cadit sub merito.
2. PfoETEREA, quicumque meretur aliquid, meretur illud, sine quo illud
haberi non potest. Sed antiqui Patres merebantur vitam aeternam, ad
quam pervenire non poterant, nisi per incarnationem: dicit enim Gregorius
in lib. 13. Moral. [cap. 43.] : « Hi qui ante Christi adventum in hunc
mundum venerunt, quantamlibet justitiae virtutem haberent, ex corporibus
educti, in sinum coe'estis patriae statim recipi nullo modo poterant: quia
nondum ille venerat, qui justorum animas in perpetua sede collocaret ».
Ergo videtur, quod meruerint incarnationem.
3. PïUETEREA, de beata Virgine cantatur, quod « Dominum omnium
meruit portare » ; quod quidem factum est per incarnationem. Ergo incar
natio cadit sub merito.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Praedestin. Sanct.
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het boek Over de Voorbestemming der Heiligen (15'' H.) stellen:
(( Wie in ons Hoofd verdiensten vindt, die aan die bijzondere ge
boorte voorafgingen, hij zoeke bij ons, zijn ledematen, verdiensten,
die aan de herhaalde wedergeboorte voorafgaan )). Maar geen
verdiensten gingen aan onze wedergeboorte vooraf naar het woord
in den Brief aan Titus (3, 5), « Niet om werfyen van rechtvaardig
heid, die wij gedaan hebben, maar door zijn barmhartigheid redde
Hij ons door het Water der Wedergeboorte ». Dus gingen ook aan
de geboorte van Christus geen verdiensten vooraf.
Leerstelling. — Uit het voorafgaande (in het vorige artikel)
is 'het duidelijk, dat wat Christus zelf betreft, geen verdiensten van
Hem aan de vereeniging konden voorafgaan. Wij beweren immers
niet, dat Hij te voren een mensch zonder meer was, en daarna
door de verdiensten van een goed leven verkreeg Gods Zoon te
zijn, zooals Photinus beweerde; maar wij beweren, dat die mensch
vanaf het oogenblik dat hij ontvangen werd, waarlijk Gods Zoon
was, omdat hij geen andere hypostase heeft dan die van Gods
Zoon, naar het woord van Lucas (1, 35) : « Het heilige, dat uit
U geboren Wordt, zal de Zoon van God Worden genoemd )>•

[cap. 15.] : « Quisquis in capite nostra praecedentia merita singularis illius
generationis invenerit, ipse in nobis membris ejus praecedentia merita multiplicatae regenerationis inquirat ». Sed nulla merita praecesserunt regenerationem nostram, secundum illud ad Titum 3. [v. 5]: « Non ex
operibus justitiae, quae fecimus nos, sed secundum suam misericordiam
salvos fecit per lavacrum regenerationis ». Ergo nee illam Christi generationem aliqua merita praecesserunt.
RESPONDEO dicendum, quod quantum ad ipsum Christum, manifestum
est ex praemissis [art. praec.], quod nulla ejus merita potuerunt praecederé
unionem. Non enim ponimus, quod ante fuerit purus homo, et postea Per
meritum bonae vitae obtmuerit esse Filius Dei; sicut posuit Photmus: sed
ponimus, quod a principio suae conceptionis ille homo vere fuerit Filius
Dei, utpote non habens aliam hypostasim, quam Filii Dei (2), secundum
illud Lucae 1. [v. 35] : « Quod ex te nascetur sanctum, vocabitur Filius
(z) L.: Filium Dei.
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En daarom volgde elke werking van dien mensch op de vereeniging,
zoodat geen daad van hem verdienste voor die vereeniging kon
zijn.
Maar de werken van eenig ander mensch zouden evenmin de
verdienstelijk zijn voor die vereeniging, ten minste naar gelijk
waardigheid. Ten eerste omdat de verdienstelijke daden van een
mensch eigenlijk op de zaligheid zijn gericht, die « de belooning
is voor de deugd », en bestaat in het volledig genieten van God.
Daar nu de vereeniging van de menschwording in het persoon
lijke zijn ligt, gaat zij de vereeniging van den zaligen geest met
God te boven, een vereeniging die geschiedt door de daad van hem
die geniet. En daarom kan zij geen voorwerp van verdiensten zijn.
Ten tweede kan de genade niet onder de verdienste vallen, omdat
zi] juist beginsel van verdienste is. Maar dan valt de menschwor
ding nog veel minder onder de verdiensten, omdat zij beginsel
van de genade is, volgens het woord van Johannes (1, 17):
« Genade en rvaarheid zijn door Jesus Christus ». — Ten derde,
omdat de menschwording van Christus de heele menschelijke na
tuur hervormt. En daarom valt zij niet onder de verdienste van één
enkel mensch, omdat het goede in een mensch-zonder-meer, geen
oorzaak kan zijn van het goede in de geheele natuur. De H. Va
ders verdienden echter de menschwording als iets passends door
Dei ». Et ideo omnis operatio illius hominis subsecuta est unionem. Ergo
nulla ejus operatio potuit esse meritum unionis.
Sed neque etiam opera alterius cujuscumque hominis potuerunt esse
meritoria hujus unionis ex condigno: primo quidem, quia opera meritoria
hominis proprie ordinantur ad beatitudinem, quae est « virtutis praemium »,
et consistit in plena Dei fruitione. Unio autem incarnationis, cum sit in esse
personali, transcedit unionem beatae mentis ad Deum, quae est per actum
fruentis. Et ideo (3) non potest cadere sub merito. Secundo, quia gratia
non potest cadere sub merito, quia est merendi principium. Unde multo
minus incamatio cadit sub merito, quae est principium gratiae, secundum
illud Joan. 1. [v. 17] : « Gratia, et veritas per Jesum Christum facta
est ». Tertio, quia incamatio Christi est reformativa totius humanae naturae. Et ideo non cadit sub merito alicujus hominis singularis: quia bonum
alicujus puri hominis non potest esse causa boni totius naturae.* 8
(3) L.: ita.
8
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ernaar te verlangen en haar af te smeeken. Want het was passend,
dat God hen verhoorde, die Hem gehoorzaamden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dit blijkt uit het
bovengezegde.
2. Het is onjuist te zeggen, dat alles onder de verdiensten
valt wat voor de belooning onmisbaar is. Want er zijn dingen,
die niet alleen voor de belooning noodig zijn, maar ook aan iedere
verdienste moeten vooraf gaan, zooals de goddelijke goedheid en
haar genade en de menschelijke natuur zelf. En evenzoo :s de
menschwording beginsel van verdienste, want (c uit Christus* volheid ontvingen lvij allen », zooals johannes (1, 16) zegt.
3. Men zegt, dat de Heilige Maagd verdiende Jesus Christus
onzen Heer te dragen, niet omdat zij verdiende, dat God mensch
werd, maar omdat zij door de haar gegeven genade dien graad
van reinheid en heiligheid verdiende, waardoor zij passend Gods
Moeder kon zijn.

Ex congruo tarnen meruerunt sancti Patres incamationem desiderando,
et petendo. Congruum enim erat, ut Deus exaudiret eos, qui ei obediebant.
Et per hoe patet responsio AD PRIMUM.
Ad SECUNDUM dicendum, quod hoe est falsum, quod sub merito cadit
omne illud, sine quo praemium esse non potest. Quaedam enim sunt, quae
non solum requiruntur ad praemium, sed etiam prae exiguntur ad meritum;
sicut divina bonitas, et ejus gratia, et ipsa hominis natura. Et similiter
incamationis mysterium est principium merendi, quia « de plenitudine Christi
omnes accepimus », ut dicitur Joan. 1. [v. 16].
Ad TERTIUM dicendum, quod beata Virgo dicitur meruisse portare
Dominum omnium (4) , non quia meruerit ipsum (5) incamari, sed quia
meruit ex gratia sibi data illum puritatis et sanctitatis gradum, ut congrue
posset esse mater Dei.4 5

(4) L.: Dominum Jesum Christum.
(5) L-: meruit Deum.
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XII* ARTIKEL.

• Was de genade der vereeniging voor den mensch Christus
iets natuurlijks?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de genade der vereeni
ging voor den mensch Christus niet iets natuurlijks was. — 1. Zooals immers boven is gezegd (le en 2e Art.), geschiedde de ver
eeniging der menschwording niet in natuur, maar in persoon. Alles
nu wordt bepaald door de eindterm. Dus moet men die genade
eerder persoonlijk dan natuurlijk noemen.
2. Genade staat tegenover natuur, zooals de onverdiende gun
sten, die van God komen, staan tegenover de natuurlijke, die door
een inwendig beginsel ontstaan. Maar tegenovergestelde dingen
worden niet naar elkaar benoemd. Dus is die genade van Christus
niet iets natuurlijks.
3. Natuurlijk is datgene, wat volgens de natuur is. Nu was de
genade der vereeniging voor Christus niet iets natuurlijks naar de
goddelijke natuur, omdat zij dan ook aan de andere Personen zou
ARTICULUS XII.
Utrum graiia unionis fuerii homini Christo naturalis.
[Infr. q. 34. art. 3. ad 2. et 3. Dist. 4. q. 3. art. 2.].
Ad DUODECIMUM sic proceditur. Videtur, quod gratia unionis non
fuerit homini Christo naturalis. Unio enim incarnationis non est facta in
natura, sed in persona, ut dictum est [art. 1. et 2. huj. q.]. Sed unumquodque determinatur a termino. Ergo gratia illa magis debet dici personalis, quam naturalis.
2. Pr^eterea, gratia dividitur contra naturam; sicut gratuita, quae
sunt a Deo, distinguuntur contra naturalia, quae sunt a principio intrinseco.
Sed eorum, quae ex opposito dividuntur, unum non denominatur ab alio.
Ergo gratia Christi non est ei naturalis.
3. Pr^ETEREA, naturale dicitur, quod est secundum naturam. Sed gratia
unionis non est naturalis Christo secundum naturam divinam; quia sic conveniret (6) aliis personis. Nee etiam naturalis est ei secundum naturam6
(6) L- add.: etiam.
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toekomen. Evenmin is zij Hem natuurlijk naar de menschelijke nawant dan zou zij ook toekomen aan alle menschen, die deze e natuur bezitten als Hij. Dus schijnt de genade der vereeniging Christus op geen enkele manier natuurlijk te zijn.
Daartegenover staat echter het woord van Augustinus in het Enchiridion (40° H.) : « Bij het ontvangen der menschelijke natuur
u)erd de genade voor dien mensch als het ware iets natuurlijks;zoodat Hij geen enkele zonde kon bedrijven ».
Leerstelling. — Volgens den Philosoof, in het 5° boek Over
de Metaphysica, wordt ten eerste de geboorte natuur genoemd, en
daarnaast ook de wezenheid. In dubbelen zin kan daarom iets na
tuurlijk worden genoemd. Vooreerst wat alleen uit de wezensbeginselen van een ding komt, zooals het voor het vuur natuurlijk
is zich omhoog te bewegen. In een andere beteekenis wordt natuur
lijk genoemd wat een mensch van zijn geboorte heeft, naar het
woord uit den Brief aan de Ephesiërs (2, 3) : (( Wij waren van
nature kinderen van toorn », en uit het boek der Wijsheid (12, 10):
« Hun geslacht is verdorven en hun boosheid natuurlijk »•

humanam; quia sic conveniret omnibus hominibus, qui sunt ejusdem naturae
cum ipso. Igitur videtur, quod nullo modo gratia unionis sit Christo naturalis.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in Enchir. [cap. 40.] : « In
humanae naturae susceptione fit quodammodo ipsa gratia illi homini naturalis, qua nullum possit admittere peccatum ».
RESPONDEO dicendum, quod secundum Philos. in 5. Metaphys. [S.
Th. lect. 5.], natura uno modo dicitur ipsa nativitas, alio modo essentia
rei. Unde naturale potest aliquid dici dupliciter: uno modo, quod est
tarnen ex principiis essentialibus rei, sicut igni naturale est sursum ferri:
alio modo dicitur esse homini naturale, quod ab ipsa nativitate habet,
secundum illud Ephes. 2. [v. 3] : « Eramus natura filii irae », et Sapient. 12. [v. 10] : « Nequam est natio eorum, et naturalis malitia
ipsorum » ;
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De genade van Christus, hetzij die der vereeniging, hetzij de
heiligmakende, kan daarom niet natuurlijk worden genoemd als
veroorzaakt door de beginselen der menschelijke natuur in Hem, al
zou zij natuurlijk kunnen worden genoemd in zoover zij in de men
schelijke natuur van Christus veroorzaakt wordt door zijn godde
lijke natuur. Maar beide genaden worden in Christus natuurlijk
genoemd in zoover Hij ze van af zijn geboorte heeft; want vanaf
het eerste oogenblik dat Hij ontvangen werd was de menschelijke
natuur met den goddelijken persoon vereenigd en was zijn ziel ver
vuld met de gave der genade.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Al geschiedde de
vereeniging niet in natuur, toch is zij veroorzaakt door de godde
lijke natuur, die waarlijk Christus’ natuur is. En Christus heeft haar
vanaf het eerste oogenblik van zijn geboorte.
2. Niet om dezelfde reden wordt de vereeniging « genade ))
genoemd en « natuurlijk ». Maar genade in zoover zij niet verdiend
is, en « natuurlijk » in zoover zij komt van de kracht der goddelijke
natuur in Christus’ menschheid vanaf zijn geboorte.
3. De genade der vereeniging is voor Christus niet natuurlijk
naar zijn menschelijke natuur, alsof zij door de beginselen der
menschelijke natuur veroorzaakt was. En daarom is het niet noodig,
Gratia igitur Christi, sive unionis, sive habitualis, non potest dici natu
ralis, quasi causata ex principiis humanae naturae in Christo: quamvis
possit dici naturalis, quasi proveniens in naturam humanam Christi, causante
divina natura ipsius. Dicitur autem naturalis utaque gratia in Christo, mquantum am a nativitate habuit: quia ab initio conceptionis fuit natura
humana divinae personae unita, et anima ejus fuit munere gratiae repleta.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod licet unio non sit facta in natura, est
tarnen causata ex virtute divinae naturae, quae est vere natura Christi.
Et etiam convenit Christo a principio suae nativitatis.
Ad SECUNDUM dicendum, quod non secundum idem dicitur gratia, et
naturalis. Sed gratia quidem dicitur, inquantum non est ex mento: naturalis
autem dicitur, inquantum est ex virtute divinae naturae in humanitate Chnsti
ab ejus nativitate.
.
Ad TERTIUM dicendum, quod gratia unionis non est naturalis Christo
secundum humanam naturam, quasi ex principiis humanae naturae causata.
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dat alle menschen haar bezitten. Toch is zij Hem natuurlijk naar
de menschelijke natuur, om de bijzondere eigenschappen van zijn
geboorte; want zóó is Hij van den Heiligen Geest ontvangen, dat
één en dezelfde persoon Godszoon en menschenzoon is. Maar zij
is Hem natuurlijk krachtens de goddelijke natuur in zoover de
goddelijke natuur van deze genade het werkende beginsel was. En
werkend beginsel zijn van deze genade komt toe aan de geheele
DriPOOnka.'J

Et ideo non oportet, quod conveniat omnibus hominibus. Est tarnen
naturalis ei secundum humanam naturam propter proprietatem nativitatis
ipsius, prout sic conceptus est ex Spiritu Sancto, ut esset idem naturalis
hlhis Dei, et hominis. Secundum vero divinam naturam est ei naturalis,
inquantum divina natura est principium activum hu jus gratiae. Et hoe
convenit toti Trinitati; scilicet hujus gratiae sse activum principium.
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DERDE KWESTIE
OVER DE VEREENIGING, BEZIEN VAN DE KANT
VAN DEN PERSOON, DIE AANNAM.
(Acht Artikelen.)
Vervolgens moeten wij de vereenigmg beschouwen van den kant
van den persoon, die aannam, en hierover stellen wij acht vragen:
1 • Komt het aannemen toe aan den goddelijken persoon ?
2. Komt het toe aan de goddelijke natuur?
3. Kan de natuur nog aannemen, als men afziet van de persoon
lijkheid?
4. Kan een persoon aannemen zonder den andere?
3. Kon iedere persoon aannemen?
6.

Konden meerdere personen één natuur aannemen?
7. Kon een persoon twee naturen aannemen?
8. Was het meer gepast voor den persoon van den Zoon de
menschelijke natuur aan te nemen dan voor een andere?* 6 7
QUAESTIO III.
DE MODO UNIONIS EX PARTE PERSONAE ASSUMENTIS.
IN OCTO ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum esset de unione ex parte personae assumentis.
Et circa hoe quaeruntur octo: 1. Utrum assumere conveniat personae
divinae. — 2. Utrum conveniat naturae divinae. — 3. Utrum natura
possit assumere abstracta personalitate. — 4. Utrum una persona possit
assumere sine alia. — 5. Utrum quaelibet persona possit assumere. —
6. Utrum plures personae possint assumere unam numero naturam. —
7. Utrum una persona possit assumere duas numero naturas. — 8. Utrum
magis fuerit conveniens de persona Filii Dei, quod assumpserit humanam
naturam, quam de alia persona divina.
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Komt het aan den goddelijken persoon toe een geschapen natuur
aan te nemen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het aan den goddelijken
persoon niet toekomt een geschapen natuur aan te nemen. — I.
Want de goddelijke persoon beteekent iets zoo volmaakt moge
lijks. Nu is datgene volmaakt, waar niets bijgevoegd kan worden.
Omdat nu aannemen zooiets als tot zich nemen is, zoodat wat aan
genomen wordt, gevoegd wordt bij hem, die aanneemt, schijnt het,
dat het aan den goddelijken persoon niet toekomt een geschapen
natuur aan te nemen.
2. Datgene waartoe iets aangenomen wordt, wordt in zekeren
zm meegedeeld aan wat ertoe aangenomen wordt, zooals een waar
digheid wordt meegedeeld aan iemand, die ertoe verheven wordt.
Maar het béboort tot het wezen van den persoon onmeedeelbaar
te zijn, zooals in het eerste deel is gezegd (29e Kw., 1e Art.).
Daarom komt 'het aan den goddelijken persoon niet toe aan te
nemen in den zin van tot zich te nemen.

ARTICULUS I.
Utrum personae divinae conveniat assumere naturam creaiam.
[3. Dist. 3. q. 2. art. 1.].
Ad PR1MUM sic proceditur. Videtur, quod personae divinae non con
veniat assumere naturam creatam. Persona enim divina significat aliquid
maxime perfectum. Perfectum autem est, cui non potest fieri additio.
Cum igitur assumere sit quasi « ad se sumere » ita quod assumptum addatur
assumenti, videtur quod personae divina non conveniat assumere naturam
creatam.
2. PlUETEREA, illud, ad quod aliquid assumitur, communicatur quodammodo ei, quod in ipsum assumitur; sicut dignitas communicatur ei, qul
in dignitatem assumitur. Sed de ratione personae est, quod sit incommunicabilis, ut in 1. parte dictum est [q. 29. art. 3. ad 4. et q. 30. art. 4-1 •
Ergo personae divinae non convenit assumere, quod est ad se sumere.
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3. De persoon wordt gevormd door de natuur. Maar het gaat
niet aan, dat wat gevormd wordt datgene wat vormt tot zich neemt,
omdat het gevolg niet op de oorzaak inwerkt. Daarom komt et
den persoon niet toe een natuur tot zich te nemen.
Daartegenover staat echter het woord van Augustinus (Fuigentius), in het boek Aan Petrus over het Geloof: « De vorm, du>z.
de natuur van een slaaf nam die, dwz. de eeniggcboren Go ,
aan in zijn persoon )). Maar de eeniggeboren God is een persoon.
Dus komt het den persoon toe een natuur te krijgen, dwz. tot
zich te nemen.
Leerstelling. — In het woord aanneming liggen twee din
gen opgesloten, nl. het beginsel van de daad en de term, want
men spreekt van aannemen in den zin van iets tot zich nemen, u
is de persoon beginsel en term van die aanneming. En we
ginsel, omdat het eigenlijk aan den persoon toekomt te w®r f*1»
en die aanneming van het vleesch is gebeurd door een go e 13 e
daad. Evenzoo is de persoon ook de eindterm van deze aan
neming, want de vereeniging is, zooals boven werd gezeg (
w.»
le en 2e Art.), geschied in persoon, niet in natuur. En zoo blijkt.
3. Pr/eterea, persona constituitur per naturam. Sed inconveniens est,
quod constitutum assumat constituens: quia effectus non agit in suam
causam. Ergo personae non convenit assumere naturam.
Sed contra est, quod Augustinus (Fulgentius) dicit de Fide ad Petrum
[cap. 2.] : « Formam, idest naturam servi in suam accepit Deus ille
(scilicet unigenitus) personam ». Sed Deus unigenitus est persona; ergo
personae competit accipere naturam, quod est assumere.
RESPONDEO dicendum, quod in verbo « assumptionis » duo importantur; videlicet principium actus, et terminus: dicitur enim assumere, quasi
ad se (1) sumere. Hujus autem sumptionis persona est et principium, et
terminus. Principium quidem, quia personae proprie competit agere, hujusmodi autem sumptio camis per actionem divinam facta est. Similiter etiam
persona est hujus sumptionis terminus: quia, sicut supra dictum est [q.
(1) L. add.: aliquid.
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dat het het meest eigenlijk aan den persoon toekomt een natuur aan
te nemen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Omdat de goddelijke
persoon oneindig is, kan daar niets aan worden toegevoegd. Daar
om zegt Cyrillus in den Synodalen brief van het Concilie van
Ephese: (c Wij vatten de manier van vereeniging niet op als een
bijvoeging ». Op dezelfde manier wordt er bij de vereeniging van
een mensch met God door de genade van adoptie niet iets bij God
gevoegd, maar het goddelijke wordt bij den mensch gevoegd. Dus
niet God, maar de mensch wordt vervolmaakt.
2. De persoon wordt onmeedeelbaar genoemd, in zoover hij niet
van meerdere dragers kan worden gezegd. Maar er is niets tegen
dat meerdere dingen van den persoon worden gezegd. Daarom is
het ook niet tegen het wezen van een persoon, dat deze zoo wordt
meegedeeld, dat hij in meerdere naturen bestaat. Want meerdere
naturen kunnen ook in een geschapen persoon op bijkomstige manier
te samen komen, zooals men in den persoon van een mensch groot
heid en hoedanigheid vindt. Maar aan den goddelijken persoon is

praec. art. 1. et 2.], unio facta est in persona, non in natura. Et sic patet,
quod propriissime competit personae assumere naturam.
Ad PR1MUM ergo dicendum, quod cum persona divina sit infinita, non
potest ei fieri additio. Unde Cyrillus dicit in epist. Synodali Ephes. Concil.
[can. 5. et habetur in eo Concilio, quod est Generale 3. part. 1. cap. 26.] :
« Non secundum appositionem (2) conjunctionis intelligimus modum »•
Sicut etiam in unione hominis ad Deum, quae est per gratiam adoptionis,
non additur aliquid Deo: sed illud quod divinum est apponitur homini.
Unde non Deus, sed homo perficitur.
Ad SECUNDUM dicendum, quod persona dicitur incommunicabilis, inquantum non potest de pluribus suppositis praedicari. Nihil tarnen prohibet,
plura de persona praedicari. Unde non est contra rationem personae sic
communicari, ut subsistat in pluribus naturis. Quia etiam in personam creatam possunt plures naturae concurrere accidentaliter; sicut in persona unius
hominis invenitur quantitas, et qualitas. Hoe autem est proprium divinae

(2) L.: coappositionem.
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het om zijn oneindigheid eigen, dat in hem de naturen niet op bij
komstige wijze, maar naar het zelfstandig bestaan te samen komen.
3. Zooals boven gezegd is (2e Kw., lc Art.) , vormt de menschelijke natuur den goddelijken persoon niet zonder meer, maar alleen
in zoover deze naar deze natuur genoemd wordt. Want de Zoon
Gods heeft niet het zijn zonder meer van de menschelijke natuur,
omdat Hij van eeuwigheid bestaat, maar het menschzijn. D°or e
goddelijke natuur echter wordt de goddelijke persoon
* ®n
daarom zegt men niet, dat de goddelijke persoon de god e ij e
natuur aanneemt, maar de menschelijke.
ir ARTIKEL.
Komt het aan de goddelijke natuur toe aan te nemen?
Bedenkingen. — Men beweert dat het aannemen niet aan de

goddelijke natuur toekomt. — L Want aannemen betee ent, zoo
als gezegd is (voorgaand Art.), tot zich nemen, maar e go e i] e
natuur heeft de menschelijke niet tot zich genomen, om at e ver

personae propter ejus infinitatem, ut fiat in ea concursus naturarum, non
quidem accidentaliter, sed secundum subsistentiam.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut supra dictum est [q. 2. art. . a
2.], natura humana non constituit personam divinam simpliciter, se con
stituit eam, secundum quod denominatur a tali natura. Non emm ex natura
humana habet Filius Dei, quod sit simpliciter, cum fuerit ab aeterno; sed
solum quod sit homo. Sed secundum naturam divinam constituitur persona
divina simpliciter. Unde persona divina non dicitur assumere ïvinam
naturam, sed humanam.
articulus

II.

Utrum divinae naturac conveniat assumere.
[3. Dist. 5. q. 2. art. 2.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod naturae divinae non conïiat assumere. Quia, sicut dictum est [art. praec.], assumere dicitur,
&si « ad se sumere ». Sed natura divina non sumpsit ad se humanam
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eeniging niet in natuur is gebeurd, maar in persoon, zooals boven
is gezegd (2e Kw., 1*~3e Art.). Daarom komt 'het aannemen niet
aan de goddelijke natuur toe.
2. De goddelijke natuur komt aan drie personen gemeenschap
pelijk toe. Als dus het aannemen aan de natuur toekomt, volgt
daaruit, dat het aan drie personen toekomt. En zoo had de Va
der de menschelijke natuur aangenomen zooals de Zoon. Maar
dat is niet waar.
3. Aannemen is werken. Werken echter is iets van den persoon,
niet van de natuur, die meer het beginsel beteekent, waardoor de
werker werkt. Dus komt het de natuur niet toe aan te nemen.
Daartegenover staat echter het woord van Augustinus (Fulgenthis) in'het boek Over het Geloof aan Petrus: « Die natuur, die
altijd door den Vader voortgebracht blijft, dwz. die door de eeu
wige voortbrenging van den Vader ontvangen is, heeft zonder zonde
onze natuur gekregen ».
LEERSTELLING. — Zooals gezegd is (voorgaand Art.), worden
door het woord aanneming twee dingen aangegeven, nl. het uit
gangspunt van de daad en haar eindterm. Nu komt het aan de*
naturam; quia non est facta unio in natura, sed in persona, sicut supra
dictum est [q. 2. art. 1. et 2.]. Ergo naturae divinae non competit assumere naturam humanam.
2. Pr/ETEREA, natura divina communis est tribus personis. Si ergo
naturae convenit assumere, sequitur quod conveniat tribus personis. Et ita
Pater assumpsit naturam humanam, sicut et Filius. Quod est erroneum.
3. PRJETEREA, assumere est agere. Agere autem convenit personae, non
naturae, quae magis significatur ut principium, quo agens agit. Ergo assu
mere non convenit naturae.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Fide ad Pet. [cap.

2.] : « lila natura, quae semper genita manet ex Patre » idest quae est
per generationem aetemam accepta a Patre,
peccato suscepit ».

« naturam a matre sine

RESPONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. praec.], in verbo
« assumptionis », duo significantur: scilicet: principium actionis, et ter-
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goddelijke natuur krachtens haarzelf toe beginsel van de aanne
ming te zijn, omdat de aanneming door haar kracht is geschied.
Maar eindterm van de aanneming te zijn, komt aan de goddelijke
natuur niet krachtens zichzelf toe, maar krachtens den persoon,
waarin wij haar beschouwen. En daarom zeggen wij op de eerste
plaats en het meest eigenlijk van den persoon, dat hij aanneemt,
maar daarna kan ook gezegd worden, dat de natuur de natuur
heeft aangenomen tot den persoon, waarin zij is.
En op deze manier spreken wij van een mensc'hgeworden na
tuur, niet alsof zij in vleesch was veranderd, maar omdat zij e
vleeschelijke natuur heeft aangenomen. Daarom zegt Damascenus
(Over het Ware Geloof, 3C B.,.6e H.) : « Wij zeggen, op het
voorbeeld van de Heilige Athanasius en Cyrillus, dat de godde
lijke natuur is menschgeworden ».
Antwoord op de Bedenkingen. — Het « zich » is een
wederkeerig voornaamwoord en geeft aan, dat het gaat over denzelfden drager. Nu verschilt de goddelijke natuur niet in drager
van den persoon van het Woord. Daarom zegt men, dat de god
delijke natuur, in zoover zij de menschelijke natuur opnam tot den
persoon van het Woord, haar tot zich genomen heeft. De Vader
minus ejus. Esse autem assumptionis principium, convenit naturae divinae
secundum seipsam; quia ejus virtute assumptio facta est. Sed esse terminum assumptionis, non convenit naturae divinae secundum seipsam, sed
ratione personae, in qua consideratur. Et ideo prima quidem, et proprnssime persona dicitur assumere: secundario autem potest dici, quod etiam
natura assumpsit (1) naturam ad sui personam.
Et secundum etiam hunc modum dicitur natura mcarnata, non quasi sit
in camem conversa, sed quia naturam camis assumpsit. Unde Damascenus
dicit [lib. 3. Orth. Fid. cap. 6.] : « Dicimus naturam Dei incarnatam
esse, secundum beatos Athanasium, et Cyrillum ».
. Ad PRIMUM ergo dicendum, quod iy « se » est reciprocum, et refert
idem suppositurn. Natura autem divina non differt supposito a persona

verbi. Ed ideo inquantum natura divina sumit naturam humanam ad per
sonam Verbi, dicitur eam ad se sumere. Sed quamvis Pater sumat (2)
(1) L.: assumit.
(2) L.: assumat.

1
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echter heeft, al heeft Hij de menschelijke natuur opgenomen tot
den persoon van 'het Woord, haar daarom toch niet tot zich geno
men, omdat Vader en Woord niet denzelfden drager hebben. En
daarom kan men met in eigenlijken zin zeggen, dat de Vader de
menschelijke natuur heeft aangenomen.
2. Wat aan de goddelijke natuur als zoodanig toekomt, komt
aan de drie personen toe, als de goedheid, wijsheid en dergelijken.
Maar aannemen komt, zooals gezegd is, aan haar toe krachtens
den persoon van het Woord. En daarom komt dat alleen aan dien
persoon toe.
3. Zooals in God datgene wat bestaat en datgene waardoor
het bestaat, hetzelfde is, zoo is het ook hetzelfde wat werkt en
waardoor het werkt, want alles werkt naarmate het bestaat. Daar
om is de goddelijke natuur zoowel datgene, waardoor God werkt,
en de God zelf, die werkt.
III1* ARTIKEL.
Kan de natuur nog werden, als nrij haar beschouwen
met ons verstand, afgezien van de persoonlijkheid?
BEDENKINGEN. — Men beweert dat als wij met ons verstand
naturam humanam ad personam Verbi; non tarnen propter hoe sumit eam
ad se, quia non est idem suppositum Patris, et Verbi. Et ideo non potent
dici proprie, quod Pater assumat naturam humanam.
Ad SECUNDUM dicendum, quod illud quod convenit naturae divinae
secundum se, convenit tribus personis; sicut bonitas, sapientia, et hujusmodi. Sed assumere convenit ei ratione personae Verbi, sicut dictum es1
[in corp. art.]. Et ideo soli illi personae convenit.
Ad TERTIUM dicendum, quod sicut in Deo idem est quod est, et Qu0
est; ita etiam in eo idem est quod agit, et quo agit: quia unumquodque
agit, et est ipse Deus agens.
ARTICULUS III.
Utrum% abstracta personalitaie per intellectum, natura possit assumere.
[3. Dist. 5. q. 2. art. 3.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod abstracta personalitate
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de persoonlijkheid buiten beschouwing laten, de natuur niet kan
aannemen.
1. We hebben nl. gezegd (1° Art.), dat het aannetnen aan de natuur toekomt krachtens den persoon. Maar wat aan
iets toekomt krachtens iets anders, kan er niet meer aan toekomen,
f,s at andere is weggenomen, zooals een lichaam, dat door zijn
eui ZIChtbaar is, zonder kleur onzichtbaar is. Daarom kan de
natuur, als wij met het verstand van de persoonlijkheid afzien, niet
meer aannemen.
2. De aanneming sluit ook de eindterm van de vereeniging in,
zooals gezegd is (t. a. p.). De vereeniging kan echter niet geschie
den in natuur, maar alleen in persoon. Dus kan de goddelijke
natuur afgezien van de persoonlijkheid niet aannemen.
3. In het eerste deel is gezegd (40° Kw., 3e Art.), dat als men
bij goddelijke dingen afziet van de persoonlijkheid, er niets over
blijft. Maar wie aanneemt, is iets. Daarom kan de goddelijke
natuur af gezien van de persoonlijkheid, niet aannemen.
Daartegenover staat echter, dat bij goddelijke dingen e per
soonlijkheid een persoonlijke eigenschap wordt genoemd, en eze
is drievoudig, nl. vaderschap, zoonschap en voortkomen, zooa s m
het eerste deel is gezegd (30e K.W., 2L Art.). Maar ziet men me^
verstand daarvan af, dan blijft nog Gods almacht over, waar oor
intellectum, natura non possit assumere. Dictum est enim [art. 2. huj. q-J»
quod naturae convenit assumere ratione personae: sed quod convenit alicui
ratione alicujus, remoto eo, non potest ei convenire; sicut corpus, quod est
visibile ratione coloris, sine colore videri non potest. Ergo, abstracta personalitate per intellectum, natura assumere non potest.
2. PïUETEREA, assumptio importat terminum unionis, ut dictum est
[art. 1.]. Sed unio non potest fieri in natura, sed solum in persoiia. Ergo,
abstracta personalitate, natura divina non potest assumere.
3. Pr/ETEREA, in 1. parte dictum est [q. 40. art. 3.], quod in
divinis, abstracta personalitate, nihil manet. Sed assumens est aliquid. Ergo,
abstracta personalitate, non potest divina natura assumere.
Sed CONTRA est, quod in divinis personalitas dicitur proprietas personalis; quae triplex est; scilitet: paternitas, filiatio, et processsio, ut in 1.
parte dictum est [q. 30. art. 2.]. Sed remotis his per intellectum, adhuc
remanet Dei omnipotentia, per quam est facta incamatio: sicut Angelus
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*Eenschwording is geschied, zooals de Engel zeide, Lucas,
'jj r i (< ^ ^*0£^ k £een d*n8 ónmogelijk ». Daarom schijnt de
goddelijke natuur te kunnen aannemen, zelfs afgezien van de per
soonlijkheid.
Leerstelling. — Het verstand verhoudt zich tot de goddelijke
dingen op een dubbele manier. Vooreerst zoo, dat het God kent
zooals Hij is. En dan is het onmogelijk, dat het verstand zoo iets
van God afzondert, dat er iets anders overblijft, want alles wat
in God is, is één behalve 'het onderscheid in personen; en zelfs van
Dezen verdwijnt de Een, als de Ander wordt weggenomen, omdat
zij alleen door hun onderlinge verhouding onderscheiden zijn, die
steeds tegelijk moeten bestaan.
Anders staat het verstand tegenover de goddelijke dingen, als
het God niet kent, zooals Hij is, maar op zijn eigen manier, nl. dat
Wat in God een is, op verschillende manier en verdeeld. En op die
manier kan ons verstand de goddelijke goedheid en wijsheid en
dergelijken, die wezenseigenschappen worden genoemd, begrijpen,
terwijl het het vaderschap en zoonschap, die persoonlijkheden
worden genoemd, niet beschouwt. En op die manier kunnen wij.

dicit Luc. 1. [v. 37] : « Non erit impossibile apud Deum omne verbum »•
Ergo videtur, quod (1) remota personalitate, natura divina possit assumere.
RESPONDEO dicendum, quod intellectus dupliciter se habet ad divina:
uno modo, ut. cognoscat Deum sicuti est: et sic impossibile est, quod circumscribatur per intellectum aliquid a Deo, et (2) quod aliud remaneat:
quia totum quod est in Deo, est unum, salva distinctione personarum: quarum tarnen una tollitur, sublata alia: quia distinguuntur solum relationibus,
quas oportet esse simul.
Alio modo se habet intellectus ad divina, non quidem quasi cognoscens
Deum ut est, sed per modum suum, scilicet multipliciter et divisim, i^
quod in Deo est unum. Et per hunc modum potest intellectus noster intelligere bonitatem, et sapientiam divinam, et alia hujusmodi, quae dicuntur
essentialia attributa, non mtellecta paternitate, vel filiatione, quae dicuntur

(1) L. add.: etiam.
(2) L- omit: et.
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als het verstand van de persoonlijkheid afziet, nog een natuur be
grijpen, die aanneemt.
Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. Omdat in God dat
gene waardoor Hij is, en dat wat H:j is, een en hetzelfde is, is
ades wat aan God wordt toegekend, als het abstract en op zichzelf,,
afgezien van het andere, wordt beschouwd, nog iets wat zelf
standig bestaat, en dus een persoon, omdat het gaat over een ver
standelijke natuur. Zoo spreken wij nu van drie personen in God,
omdat wij persoonlijke eigenschappen in God aannemen, maar
als wij die persoonlijke eigenschappen met ons verstand uitsluiten,
biijven wij daarom nog de goddelijke natuur beschouwen als iets
zelfstandig bestaands en als een persoon. En zoo kunnen wij be
grijpen, dat zij de menschelijke natuur aanneemt om haar zelf
standig bestaan of persoonlijkheid.
2. Ook als wij met ons verstand de persoonlijkheden der drie
personen uitsluiten, blijft in ons verstand de eene persoonlijkheid
van God, zooals de Joden haar opvatten, en dat kan de eindterm
van de aanneming zijn, zooals wij zeggen, dat de persoon van het
Woord haar eindterm is.
3. Men zegt, dat als het verstand van de persoonlijkheid afziet,
er niets overblijft, wanneer men dit als een volkomen scheiden zou
personalitates. Et secundum hoe, abstracta personalitate per intellectum,
possumus adhuc intelligere naturam assumentem.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod quia in divinis idem est quo est, et
quod est, quidquid eorum quae attribuuntur Deo in abstracto, secundum
se consideretur, aliis circumscriptis, erit aliquid subsistens, et per consequens persona, cum sit in natura intellectuali. Sicut igitur nunc positis
proprietatibus personalibus, remanebit in consideratione nostra natura divina,
ut subsistens, et ut persona. Et per hunc modum potest intelligi, quod
assumat naturam humanam ratione suae subsistentiae, vel personalitatis.
Ad SECUNDUM dicendum, quod etiam circumscriptis per intellectum
personalitatibus trium personarum, remanebit in intellectu una personalitas
Dei, ut Judaei intelligunt; ad quam poterit terminari assumptio, sicut nunc
dicimus eam terminari ad personam Verbi.
Ad TERTIUM dicendum, quod abstracta personalitate per intellectum,
dicitur nihil remanere per modum resolutionis, quasi aliud sit quod sub9
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opvatten, alsof nl. de drager van de verhouding iets anders zou
zijn als de verhouding zelf, want alles wat wij in God beschouwen,
vatten wij op als een zelfstandig bestaand drager. Maar van de
dingen, die wij van God zeggen, kan men het een beschouwen
zonder het ander, niet als een volkomen onderscheiden, maar op
de reeds uiteengezette manier.
IVe ARTIKEL.
Kan een persoon een geschapen natuur aannemen,
als de andere niet aanneemt?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de eene persoon geen
geschapen natuur kan aannemen, als de andere niet aanneemt. —
1. Want, zooals Augustinus zegt in het Enchiridion, « de Werken
der Drievuldigheid zijn niet verdeeld », omdat de drie personen
één werking hebben, als één natuur. Maar aannemen is een soort
werking. Daarom kan zij niet aan een persoon toekomen als zij
ook niet aan de andere toekomt.
jicitur relatiom, et aliud ipsa relatio: quia quidquid consideratur in Deo,
consideratur ut suppositum subsistens. Potest tarnen aliquid eorum quae
dicuntur de Deo, intelligi sine alio, non per modum resolutionis, sed per
modum jam dictum [in corp. art.].
ARTICULUS IV.
Utrum una persona possit sine alia naturam creatam assumere (!)•
[3. Dist. 1. q. 2. art. 1.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod una persona non possit
assumere naturam creatam, alia non assumente: « Indivisa enim sunt
opera Trinitatis >j, ut dicit Augustinus in Enchirid. [cap. 38.] : sicut
autem (2) trium personarum esst una essentia, ita et una operatio. Sed
assumere est operatio quaedam. Ergo non potest conveniri uni personae
divinae, quin conveniat alii.
(1) L.: Utrum una persona possit assumere naturam creatam alia nonassumente.
(2) L.: enim.
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2. Zooals wij den Zoon menschgeworden noemen, noemen wij
ook de natuur menschgeworden, want zooals Damascenus zegt
(in het 3e boek Over het Ware Geloof) : (( is de geheele goddelijke
natuur m een van haar hypostasen menschgeworden ». Nu hebben
de drie personen een gemeenschappelijke natuur. Dus ook de aan
neming.
3. Zooals de menschelijke natuur in Christus door God is aan
genomen, zoo worden ook de menschen door de genade door Hem
aangenomen, volgens het woord uit den Brief aan de Romeinen
(14, 3) : « God heeft hem aangenomen ». Maar die aanneming
komt gemeenschappelijk aan de drie personen toe. Dus ook de
eerstgenoemde.

Daartegenover staat echter, dat Dionysius in het boek Over
de Goddelijke namen zegt, dat het geheim der menschwording
valt onder de « bijzondere godgeleerdheid », waarin nl. iets bij
zonders wordt geleerd over de goddelijke personen.

Leerstelling. — De aanneming sluit, zooals gezegd is (10
Art.), twee dingen in: nl. de daad van hem, die aanneemt, en de
eindterm der aanneming. Nu komt de daad van hem, die aan2. Pr/etEREA, sicut dicimus personam Filii incamatam, ita et naturam:
« Tota » enim « divina natura in una suarum hyposlasum incamata est »,
ut dicit Damascenus in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 6.]. Sed natura communis
est tribus personis. Ergo et assumptio.
3. PRvETEREA, sicut humana natura in CKristo assumpta est a Deo;
ita etiam homines per gratiam assumuntur ab ipso, secundum illud Rom.
14. [v. 3]: « Deus illum assumpsit ». Sed haec assumptio communiter
pertinet ad omnes personas. Ergo et prima.
Sed CONTRA est, quod Dionysius 2. cap. de Div. Nom. [lect. 1. et 3.],
incamationis mysterium dicit pertinere ad « discretam theologiam » se
cundum quam scilicet aliquid distincti (3) dicitur de divinis personis.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. 1. huj. q.J, as
sumptio duo importat; scilicet: actum assumentis, et terminum assumptionis.3
(3) L.: distinctum.
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neemt, voort uit de goddelijke kracht, die aan de drie personen
gemeen is, maar de term van de aanneming is, zooals gezegd is
(t. a. pl,), de persoon. Daarom is wat er aan daad is in de aan
neming aan de drie personen gemeen, maar wat de eindterm be
treft, komt zij zóó aan een persoon toe, dat zij niet van de andere
is. Want drie personen bewerkten, dat de menschelijke natuur
werd vereenigd met den eenen persoon van den Zoon.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het eerste bezwaar
ging uit van de daad. En de gevolgtrekking zou opgaan als de
aanneming alleen de daad insloot zonder de eindterm, die een
persoon is.
2. Wij noemen de natuur menschgeworden, zooals wij zeggen,
dat zij aangenomen heeft, om wille van den persoon, die de eind
term van de vereeniging is, zooals werd gezegd (1° en 2e Art.),
maar niet in zoover zij aan de drie personen gemeen is. Men zegt
met, dat de heele natuur menschgeworden is, omdat zij in alle
personen is menschgeworden, maar omdat er niets ontbreekt aan
de volmaaktheid van de goddelijke natuur van den menschgeworden
persoon.
3. De aanneming die door de genade der adoptie geschiedt,
Actus autem assumentis procedit ex divina virtute; quae communis est
tribus personis: sed terminus assumptionis est persona, sicut dictum est
[art. 2.]..Et ideo id quod est actionis in assumptione, commune est tribus
personis: sed id quod pertinet ad rationem termini, convenit ita uni personae, quod non alii. Tres enim personae fecerunt, ut humana natura
uniretur uni personae Filii.
Ad PR1MUM ergo dicendum, quod ratio illa procedit ex parte operationis.
Et sequeretur conclusio, si solam illam operationem importat absque termino, qui est persona.
Ad SECUNDUM dicendum, quod natura dicitur incamata, sicut et assumens, ratione personae, ad quam terminata est unio, sicut dictum est [art.
1. et 2. huj. q.], non autem prout est communis tribus personis. Dicitur
autem « tota natura divina incamata », non quia sit incamata in omnibus
personis, sed quia nihil deest de perfectione divinae naturae personae in'
camatae.
Ad TERTIUM dicendum, quod assumptio, quae fit per gratiam adoptie
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vindt haar eindresultaat in een deelhebben aan de goddelijke natuur
door een gelijkenis met haar goedheid, naar 'het woord uit den
Tweeden Brief van Petrus (1, 4) : « deelgenooten aan de godde
lijke natuur )). Daarom ook is deze aanneming den drie personen
gemeen en beschouwd van haar uitgangspunt en van haar eind
resultaat. Maar de aanneming door de genade der vereeniging is
gemeenschappelijk wat het beginsel betreft, maar niet wa: de
eindterm betreft, zooals gezegd is (in de Leerstelling, en 2° Art.).
V° ARTIKEL.
Kon een andere goddelijke persoon dan die van den Zoon
de menschelijke natuur aannemen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat geen andere goddelijke
persoon dan die van den Zoon de menschelijke natuur kon aan
nemen. — 1. Want door deze aanneming werd God de Menschenzoon. Maar het zou niet passen, dat de Vader of de Heilige Geest
nis terminatur ad quamdam participationem divinae naturae secundum
assimilationem ad bonitatem illius, secundum illud 2. Pet. I. [v. 4] :
« Ut divinae consortes naturae », etc., et ideo hujusmodi assumptio com
munis est tribus personis, et ex parte principii, et ex parte termini. Sed
assumptio, quae est per gratiam unionis, est communis ex paree principii.
non autem ex parte termini, ut dictum est [in corp. art.].
ARTICULUS V.
Ulrum quaelibet persona divina poluerit humanam naluram assumere (1).
[3. Dist. 1. q. 2. art. 3.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod nulla alia persona divina
potuerit (2) humanam naturam assumere praeter personam Filii. Per
hujusmodi enim assumptionem factum est, quod Deus sit filius hominis.
Sed inconveniens esset, quod esse filium hominis (3) conveniret Patri,1 2 3
(1) L.: Utrum al a persona divina potuerit humanam naturam assumere
praeter personam Filii.
(2) F-: potuil.
(3) L. omit.: hominis.
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Zoon werden, want dat zou leiden tot verwarring der personen.
Daarom zouden de Vader en de Heilige Geest het vleesch niet
kunnen aannemen.
2. Door de goddelijke menschwording zijn de menschen tot
kinderen aangenomen, volgens het woord uit den Brief aan de
Romeinen (8, 13): « Qij hebt niet wederom een slavengeest in
vrees gekregen, maar de geest van aangenomen kinderen ». Maar
het kind zijn door aanneming is een deelen door gelijkenis in het
kind zijn van nature, dat aan den Vader noch aan den Heiligen
Geest toekomt, zoodat in den Romeinenbrief (8, 19) wordt ge
zegd: (( Die Hij vooruit heeft gekend, heeft Hij ook voorbestemd
om gelijkvormig te Worden aan het beeld van zijn Zoon )). Dus
schijnt geen ander persoon menschgeworden te kunnen zijn dan
de persoon van den Zoon.
3. Men zegt dat de Zoon gezonden en geboren is door een
geboorte in den tijd, omdat hij menschgeworden is. Maar gezon
den worden past den Vader niet, die niet geboren kan worden,
zooals in het eerste deel is behandeld (32e Kw., 3° Art. en 43°
Kw., 4 Art.). Daarom kon minstens de persoon van den Vader
niet mensch worden.
vel Spiritui Sancto. Hoe enim vergeret in confusionem divinarum personarum. Ergo Pater, vel Spiritus Sanctus camem assumere non potuil (4).
2. Pr/£TEREA, per incarnationem divinam homines assecuti sunt adoptionem filiorum, secundum illud Rom. 8. [v. 15]: « Non accepistis
spiritum servitutis iterum in timore, sed spiritum adoptionis filiorum »• Sed
filiatio adoptiva est participata similitudo filiationis naturalis, quae non convenit nee Patri, nee Spiritui Sancto; unde dicitur Rom. 8. [v. 29] :
« Quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui »•
Ergo videtur, quod nulla alia persona potuerit (5) incarnari, praeter
personam Filii.
3. Pr/ETEREA, filius dicitur missus, et genitus nativitate temporali,
secundum quod incamatus est. Sed Patri non convenit mitti, qui etiam (6)
est innascibilis, ut in 1. parte habitum est [q. 32. art. 3. et q. 43. art. 4.].
Ergo saltem persona Patris non potuit incarnari.4 5 6
(4) L.: possent.
(5) L.: potuit.
(6) L- omit.: etiam.
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Daartegenover staat echter, dat al wat de Zoon kan, ook de
Vader kan, anders zouden alle drie niet dezelfde macht hebben.
Maar de Zoon kon mensch worden. Dus de Vader en de Hei
lige Geest evenzeer.

Leerstelling. — Aanneming sluit twee dingen in, zooals wij
gezegd hebben (voorgaand Art.) : nl. de daad zelf van hem, die
aanneemt, en de eindterm der aanneming. Nu is de goddelijke
kracht het beginsel van de daad, maar de eindterm is de persoon.
De goddelijke kracht verhoudt zich op precies dezelfde manier
tot de drie personen. Ook zijn de drie personen op dezelfde wijze
persoon, al verschillen de persoonlijke eigenschappen. Als nu een
kracht tot meerderen in dezelfde verhouding staat, kan zij ieder
van hen tot eindterm van haar daad maken, zooals blijkt bij de
verstandelijke vermogens, die zich richten op tegenovergestelde
dingen, welke zij beiden kunnen verrichten. Hierom kon de godde
lijke kracht de menschelijke natuur vereenigen met den persoon van
den Vader of den Heiligen Geest, zooals zij haar met den persoon
van den Zoon heeft vereenigd. En daarom moet men zeggen, dat

Sed CONTRA est, quod quidquid potest Filius, potest Pater, et Spiritus
Sanctus (7) : alioquin non esset eadem potentia trium personarum (8). Sed
Filius potuit incamari. Ergo similiter Pater, et Spiritus Sanctus.
Respondeo dicendum, quod, sicut dictum est [art. praec.], assuraptio
duo importat; scilicet: ipsum actum assumentis, et terminum assumptionis:
principium autem actus est virtus divina: terminus autem est persona: virtus
autem divina communiter, et indifferenter se habet ad oranes personas.
Eadem etiam est communis ratio personalitatis in tribus personis, licet
proprietates personales sint differentes. Quandocumque autem virtus aliqua
indifferenter se habet ad plura, potest ad quodlibet eorum suam actionem
terminare: sicut patet in potentiis, rationalibus, quae se habent ad opposita,
quorum utrumque agere possunt. Sic ergo divina virtus potuit naturam
humanam unire (9) personae Patris, vel Spiritus Sancti, sicut univit eam7 8 9

(7) L. omit.: et Spiritus Sanctus.
(8) L. omit.: personarum.
(9) L. add.: vel.
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de Vader of de Heilige Geest het vleesdh konden aannemen zooals de Zoon.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het zoonschap in
den tijd, waardoor Christus menschenzoon wordt genoemd, vormt
zijn persoon niet, zooals het eeuwig Zoonschap dat doet, maar is
iets, wat op de geboorte in den tijd volgt. Als dus op die manier
de naam zoonschap op den Vader of den Heiligen Geest zou
worden overgebracht, zou er toch geen verwarring der personen
volgen.
2. Door 'het zoonschap door aanneming heeft men deel in een
gelijkenis met het zoonschap van nature, maar als wij dat krijgen,
wordt het aan den Vader toegeschreven, die het beginsel van het
zoon zijn van nature is, en door de gave van den Heiligen Geest,
die de liefde van Vader en Zoon is, volgens het woord uit den
Galatenbrief (4, 6) : « God zond den Geest van zijn Zoon in onze
harten, die roept Abba, Vader ». En zooals wij dus door het
mensch worden van den Zoon het zoonschap door aanneming kre
gen in gelijkenis met het zoonschap van nature, zoo zouden wij:
als de Vader mensch geworden was, van Hem het zoonschap
door aanneming krijgen als van het beginsel van het zoonschap van
personae Filii. Et ideo dicendum, quod Pater, vel Spiritus Sanctus potuit
camem assumere, sicut et Filius.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod filiatio temporalis, qua Christus dicitu:
filius hominis, non constituit personam ipsius, sicut filiatio aeterna, sed es
quiddam consequens nativitatem temporalem. Unde si per hunc modun
nomen filiationis ad Patrem, vel Spiritum Sanctum transferretur, null?
sequeretur confusio divinarum personarum.
Ad SECUNDUM dicendum, quod filiatio adoptiva est quaedam participate
similitudo filiationis naturalis: sed fit in nobis appropriate a Patre, qui es'
principium naturalis filiationis, et per donum Spiritus Sancti, qui est amoi
Patris, et Filii, secundum illud Galat. 4. [v. 6] : « Misit Deus Spirituir
Filii sui in corda nostra clamantem: Abba, pater ». Et ideo, sicut filic
incamato, adoptivam filiationem accepimus (10) ad similitudinem filiatio
nis naturalis ejus; ita, Patre incamato, adoptivam filiationem reciperemus
(io) L.: accipimus.
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nature, en van den Heiligen Geest, als van den band tusschen
Vader en Zoon.
3. Aan den Vader komt het toe niet geboren te kunnen worden
naar de eeuwige geboorte, maar dat sluit een geboorte in den tijd
met uit. Men zegt, dat de Zoon door de mensc'hwording gezonden
is, m zoover dit van Hem (den Vader) uitgaat; anders zou de
menschwording niet het karakter van een zending hebben.
VIe ARTIKEL.
Konden twee goddelijke personen een enkele natuur aannemen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat twee goddelijke personen
niet een en dezelfde natuur kunnen aannemen. — 1. Want ver
onderstelt men dit, dan zouden zij of één mensch zijn of meerdere,
Maar niet meerdere, want zooals door de ééne goddelijke natuur
in meerdere personen er niet meerdere góden zijn, zoo zou één
menschelijke natuur, in meerdere personen niet meer menschen

ab eo, tamquam a principio naturalis filiationis, et a Spiritu Sancto, tamquam a nexu communi Patris et Filii.
Ad TERTIUM dicendum, quod Patri convenit esse innascibilera secundum nativitatem aetemam; quod non excluderet nativitas temporalis.
Mitti autem dicitur Filius Dei secundum incarnationem, eo quod est ab
alio (11), sine quo incarnatio non sufficeret ad rationem missionis.
ARTICULUS VI.
Ulrum plures personae divinae possint assumere unam numero naiuram (1).
[3. Dist. 1. q. 2. art. 4.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod duae personae divinae non
possint assumere unam et eamdem numero naturam: hoe enim supposito,
aut essent unus homo, vel plures. Sed non plures: sicut enim una natura
divina in personis pluribus non patitur esse plures Deos; ita una natura
humana in pluribus personis non patitur esse plures homines. Similiter etiam
(n) L.: ab illo.
(i) L.: Utrum dua personae divina possint assumere unam et eamdem
numero naturam.
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geven. Evenmin zouden zij één mensch kunnen zijn, want één
mensch is deze bepaalde mensch, wat een persoon aangeeft, en zoo
zou het versc'hil tusschen de goddelijke personen worden opgeheven,
wat niet past. Daarom kunnen twee of drie personen niet één
menschelijke natuur aannemen.
2. De eindterm van de aanneming is de eenheid in persoon, zooals wij gezegd hebben (3e Art.). Maar Vader, Zoon en Heiligen
Geest vormen niet één persoon. Dus kunnen de drie personen niet
één menschelijke natuur aannemen.
3. Damascenus zegt in het 3C boek Over het Ware Geloof
(3° en 4e H .) en Augustinus in het 1° boek Over de Drievuldig
heid (11°, 12e, 13° H.), dat uit de menschwording van Gods
Zoon volgt, dat al wat van den Zoon Gods wordt gezegd, ook
vap den Menschenzoon wordt gezegd en omgekeerd. Als dus de
drie personen een enkele menschelijke natuur zouden aannemen,
zou daaruit volgen, dat al wat van ieder van die drie personen
wordt gezegd, ook van dien mensch werd gezegd; en omgekeerd
zou wat van dien mensch werd gezegd, van ieder dier drie personen
gezegd kunnen worden. Zoo zou wat den Vader eigen is, nl. van
eeuwigheid den Zoon voort te brengen, van dien mensch worden* 2 3

non possent esse unus homo: quia unus homo est « iste homo )>, qui demonstrat imam personam: et sic tolleretur distinctio trium personarum divinarum: quod est inconveniens. Non ergo duae, aut tres personae possunt
accipere unam naturam humanam.
2. PïUETEREA, assumptio terminatur ad unitatem personae, ut dictum
est [art. 4. huj. q.]. Sed non est una persona Patris, et Filii, et Spiritus
Sancti. Ergo non possunt tres personae assumere unam naturam humanam3. Prj*ETEREA, Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 3. et 4.].
et Augustinus in 1. de Trinitate [colligitur et cap. 13.], quod ex incarnatione Filii Dei consequitur, quod quidquid dicitur de Filio Dei, dicitur
de filio hominis, et e converso. Si ergo tres personae assumerent unam
naturam humanam, sequeretur (2), quod quidquid dicitur de qualibet
trium personarum, diceretur de illo homine. Et e converso (3) quae dicerentur de illo homine, possent dici de qualibet trium personarum. Sic ergo
id quod est proprium Patris, scilicet generare filium ab aetemo, diceretur
(2) L-: sequitur.
(3) L- add.: ea.
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gezegd, en dientengevolge zou het van den Zoon Gods worden
gezegd, wat niet past. Het is dus niet mogelijk, dat drie godde
lijke personen een menschelijke natuur zouden aannemen.
Daartegenover staat echter, dat de menschgeworden persoon
zelfstandig bestaat in twee naturen, nl. de goddelijke en de men
schelijke. Maar de drie personen kunnen zelfstandig bestaan in één
goddelijke natuur. Dus kunnen zij ook bestaan in één menschelijke
natuur, zoodat één menschelijke natuur door drie personen is aan
genomen.

Leerstelling. — In Christus ontstaat, zooals boven gezegd
is (2° Kw., 5° Art., Antw. op de 1C B.), door de vereeniging van
ziel en lichaam geen nieuwe persoon, of 'hypostase, maar er ont

staat een natuur, die opgenomen is in de goddelijke persoon of
hypostase. Dit nu geschiedt niet door de kracht der menschelijke
natuur, maar door de kracht van den goddelijken persoon. Nu zijn
de goddelijke personen van dien aard, dat een hunner den ander
niet uitsluit van het deelen in dezelfde natuur, maar alleen van
het deelen in dezelfde persoonlijkheid. Omdat nu bij het geheim
der menschwording « de geheele verklaring van het gebeurde ligt in
de illo homine, et per consequens diceretur de Filio Dei, quod est inconveniens. Non ergo est possibile, quod tres personae divinae assumant unam
naturam humanam.

Sed CONTRA. Persona incarnata subsistit in duabus naturis, divina
scilicet, et humana. Sed tres personae possunt subsistere in una natura
divina. Ergo eliam possunt subsistere in una natura humana, ita scilicet
quod sit una natura humana a tribus personis assumpta.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [q. 2. art. 5. ad
1.], ex unione animae et corporis in Christo non fit neque nova persona,
neque nova (4) hypostasis: sed fit una natura assumpta in personam, vel
hypostasim divinam; quod quidem non fit per potentiam naturae humanae,
sed per potentiam divinae personae. Est autem talis divinarum personarum
conditio, quod una earum non excludit aliam a communione ejusdem
naturae, sed solum a communione ejusdem personae. Quia igitur « in

(4) L- omit.: nova.
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de macht van wie het bewerkt », zooals Augustinus zegt in den
Brief aan Volusianus, moeten wij hierover meer oordeelen naar den
aard van den aannemenden persoon dan naar den aard van de
aangenomen menschelijke natuur. En daarom is het voor de godde
lijke personen niet onmogelijk, dat twee of drie een menschelijke
natuur aannemen..
Maar het zou mogelijk zijn, dat zij één menschelijke persoon
of hypostase zouden aannemen, zooals Anselmus zegt in het boek
Over het Ontvangen der Maagd (2° B., 9° H.) : <( dat meerdere
personen niet één en denzelfden mensch kunnen aannemen )).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Veronderstelt men
dit, dat nl. drie personen één menschelijke natuur zouden aannemen,
dan kon men in waarheid zeggen, dat die drie personen één
mensch waren om de ééne menschelijke natuur, zooals men nu in
waarheid zegt, dat zij één God zijn om de ééne goddelijke natuur.
En dat één sluit geen eenheid van persoon in, maar eenheid in de

mysterio incamationis « tota ratio facti est potentia facientis », ut August,
dicit in Epist. ad Volusianum [3. nunc 137], magis circa hoe est judicandum secundum conditionem divinae (5) personae assumentis, quam secundum conditionem naturae humanae assumptae. Sic ergo non est impossibih
divinis personis, ut duae, vel tres assumant unam naturam humanam.
Esset tarnen impossibile, ut assumerent unam hypostasim, vel unam
personam humanam; sicut et Anselmus dicit in lib. 2. : « Cur Deus
homo [cap. 9.] », quod « plures personae non possunt assumere unum
eumdemque hominem scilicet in unitatem personae » (6).

Ad PRlMUM ergo dicendum, quod hac positione facta, scilicet quod
tres personae assumerent unam naturam humanam, verum esset dicere, quod
tres personae essent unus homo propter unam naturam humanam. Sicut
enim (7) nunc verum est dicere, quod tres personae (8) sunt unus Deus
propter unam divinam naturam humanam (9) : nee ly « unus » importa-5 6 7
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

L.
L.
L.
I,.
L.

omit.:
om t.:
omit.:
omit.:
omit.:

divinae.
scilicet in unitatem persona.
enim.
tres persona.
sic verum esset... usque ad: naturam humanam.
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menschelijke natuur. Uit het feit, dat drie personen een mensch
zijn, kan men niet bewijzen, dat zij één zijn zonder meer; er is
immers niets op tegen te zeggen, dat de menschen, die zonder
meer velen zijn, in zeker opz'cht één zijn, bv. een volk, zooals
Augustinus zegt in het 6e boek Over de Drievuldigheid (3e H.) :
(( Van nature verschillen de geest van den mensch en de geest Gods,
maar als zij innig verbonden zijn, wordt het één geest, naar het
woord uit den Eersten Brief aan de Korinthiërs: « Wie innig met
God is verbonden, is één geest met Hem ».
2. In deze veronderstelling zou de menschelijke natuur niet op
genomen z jn tot de eenheid met een persoon, maar in eenheid met
de afzonderlijke personen, zoodat evenals de goddelijke natuur
van nature één is met de afzonderlijke personen, ook de mensche
lijke natuur met ieder afzonderlijk een eenheid zou hebben door
aanneming.
3. Bij het geheim der menschwording is er een uitwisseling
van eigenschappen, die tot de natuur behooren, want al wat aan
de natuur toekomt, kan gezegd worden van den persoon, die in
die natuur zelfstandig bestaat, en hij kan met de naam van welke

ret (10) unitatem personae, sed unitatem in natura humana: non enim
posset argui ex hoe quod tres personae sunt unus homo, quod essent unus
simpliciter: nihil enim prohibet dicere, quod homines qui sunt plures simpliciter, sint unus quantum ad aliquid, puta unus populus, et, sicut
Augustinus dicit lib. 6. de Trinit. [cap. 3.], « diversum est natura spiritus
Dei, et spiritus hominis: sed inhaerendo fit unus spiritus », secundum illud
1. Cor. 6. [v. 1 7] : « Qui adhaeret Deo, unus spiritus est ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod illa positione facta, humana natura
esset assumpta in unitate non unius personae, sed in unitatem (11) singularum personarum; ita scilicet quod sicut divina natura habet naturalem
unitatem cum singulis personis, ita natura humana haberet unitatem cum
singulis per assumptionem.
Ad TERTIUM dicendum, quod circa mysterium incarnationis fit (12)
communicatio proprietatum pertinentium ad naturam: quia quaecumque
conveniunt naturae, possunt, praedicari de persona subsistente in natura10 11
(10) L-: importat.
(11) L. : in unitate.
f12) L.: fuit.
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natuur ook worden aangeduid. Dus zou in de gegeven veronder
stelling van den persoon des Vaders gezegd kunnen worden wat
toekomt aan de menschelijke natuur en wat aan de goddelijke;
en evenzoo van den persoon van den Zoon en van den Heiligen
Geest. Maar wat aan den persoon van den Vader om zijn eigen
persoonlijkheid toekomt, zou niet aan den persoon van den Zoon
of den Heiligen Geest kunnen worden toegekend, omdat het
onderscheid in personen zou blijven. Men zou dus kunnen zeggen,
dat zooals de Vader ongeboren is, zoo ook de mensc'h ongeboren
was, voor zoover dit <( mensch » den persoon des Vaders beteekende. Maar als iemand verder zou gaan: de mensch is ongeboren,
de Zoon is de mensch, dus de Zoon is ongeboren, dan zou men
een fout maken in den vorm van redeneeren en van eigenschappen
toe te kennen. Zoo zeggen wij nu ook, dat God ongeboren is, om
dat de Vader ongeboren is, maar toch kunnen wij niet besluiten,
dat de Zoon ongeboren is, al is Hij God.

illa, cujuscumque naturae nomine significetur. Praedicta igitur positione
facta, de persona Patris poterunt praedicari et ea quae sunt humanae
naturae, et ea quae sunt divinae; et similiter de persona Filii, et Spiritus
Sancti. Non autem id quod conveniret personae Patris ratione propriae
personae, posset attribui personae Filii, aut Spiritui Sancti (13), propter
distinctionem personarum, quae remaneret. Posset ergo dici, quod sicut
Pater est ingenitus, ita homo esset ingenitus, secundum quod ly « homo »
supponeret pro persona Patris. Si quis autem ulterius procederet: « homo
est ingenitus: Filius est homo; ergo Filius est ingenitus », esset fallacia
figurae dictionis, vel accidentis. Sicut et nunc dicimus: Deum esse ingeni*
tuin, quia Pater est ingenitus; nee tarnen possumus concludere, quod Fiüus
sit ingenitus, quamvis sit Deus.

(13) L.: Spiritus Sancti.
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VIP ARTIKEL.

Kan een goddelijke Persoon tïvee menschelijke naturen aannemen?

Bedenkingen. — Men beweert, dat een goddelijke persoon
met twee menschelijke naturen kan aannemen. — 1. Wat de na
tuur, die in het geheim der menschwording is aangenomen, heeft
geen anderen drager dan de drager van den goddelijken persoon,
zooals boven gezegd is (voorgaand Art. en 2e Art.). Als wij dus
veronderstellen, dat er één goddelijke persoon was, die twee men
schelijke naturen aannam, dan zou er één drager zijn van twee
naturen van dezelfde soort. Maar dat schijnt een tegenstrijdigheid
in te sluiten: want de natuur van dezelfde soort wordt niet ver
menigvuldigd dan door het onderscheid in dragers.
2. In deze veronderstelling zou men niet kunnen zeggen, dat de
mensch geworden goddelijke persoon één mensch was, omdat hij
niet één menschelijke natuur zou hebben. Men zou ook niet kunnen
zeggen, dat hij meerdere menschen was, omdat meerdere menschen

ARTICULUS VII.
Ulrum una persona divina possit assumere duas naiuras humanas.
[3. Dist. 1. q. 2. art. 5.].
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur, quod una persona divina non
possit assumere duas naturas humanas. Natura enim assumpta in mysterio
Incarnationis non habet aliud suppositum praeter suppositum personae
divinae, ut ex supradictis patet [q. II. art. 3. et 6.]. Si ergo ponatur esse
una persona divina assumens duas humanas naturas, esset unum suppositum
duarum naturarum ejusdem speciei. Quod videtur implicare contradictionem:
non enim natura unius speciei multiplicatur, nisi secundum distinctionem
suppositorum.
2. Pïueterea, hac suppositione facta, non posset dici, quod persona
divina incamata esset unus homo; quia non haberet unam naturam humanam. Similiter non posset dici, quod esset (1) plures; quia plures homines

(i) L.: essent.
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in drager onderscheiden zijn, en daar zou er maar één drager zijn.
Dus is de genoemde veronderstelling geheel en al onmogelijk.
3. In het geheim der menschwording is de geheele goddelijke
natuur vereenigd met geheel de aangenomen natuur, dwz. met e.k
van haar deelen; want Christus is « volmaakt God en volmaakt
mensch, geheel God en geheel mensch », zooals Damascenus zegt
in het 3° boek. Maar twee menschelijke naturen kunnen niet geheel
en al met elkander vereenigd worden; want dan zou de z.el van
Qe een met het lichaam van de ander vereenigd moeten zijn en ook
zouden twee lichamen tegelijk (op dezelfde plaats) moeten zijn,
wat tot verwarring der naturen zou leiden. Dus is het onmogelijk,
dat de goddelijke persoon twee menschelijke naturen zou aannemen.
Daartegenover staat echter, dat de Zoon kan al wat de Vader
kan. Maar de Vader kan na de menschwording van den Zoon een
andere menschelijke natuur aannemen als de Zoon heeft aange
nomen; want door de menschwording van den Zoon is de macht
van den Vader of den Zoon in niets verminderd. Dus schijnt het,

sunt supposito distincti, et ibi esset tantum unum suppositum. Ergo praedicta positio est omnino impossibilis.
3. PmETEREA, incamationis (2) mysterio tota natura divina est unita
toti naturae assumptae, idest cuilibet parti ejus; est enim Christus « perfectus Deus, et perfectus homo, totus Deus, et totus homo », ut Damascenus
dïcit in 3. lib. [cap. 7.] : sed duae humanae naturae non possent totaliter
sibi invicem uniri; quia oporteret, quod anima unius esset unita corpon
alterius, et quod etiam duo corpora essent simul, quod (3) confusionem
induceret naturarum; non ergo est possibile, quod una (4) persona divina
duas humanas naturas assumat.

Sed contra est quod quidquid potest Pater, potest Filius. Sed Pater
post incarnationem Filii potest assumere naturam humanam aliam numero
ab ea, quam Filius assumpsit; in nullo enim per incarnationem Filii est
diminuta potentia Patris, vel Filii. Ergo videtur, quod Filius post incama-2 3

(2) L. add.: In Incamationis...
(3) L. add.: etiam.
(4) L- onrit.: una.
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dat de Zoon na de menschwording een andere menschelijke natuur
kan aannemen als die Hij reeds aangenomen heeft.

Leerstelling. — Wat macht heeft over één ding en niet
meer, heeft een macht, die tot één ding is beperkt. Nu is de
macht van den goddelijken persoon oneindig en kan niet tot iets
geschapens beperkt worden. Daarom moet men niet zeggen, dat
de goddelijke persoon zoo een menschelijke natuur heeft aange
nomen, dat Hij geen andere zou kunnen aannemen. Want daar
uit zou schijnen te volgen, dat de persoonlijkheid der goddelijke
natuur zoo omvat zou zijn door een menschelijke natuur, dat een
andere tot haar persoonlijkheid niet aangenomen kon worden.
En dat is onmogelijk, want het ongeschapene kan niet door iets
geschapens omvat worden. Dus blijkt het, dat wij altijd van den
goddelijken persoon, hetzij wij hem beschouwen naar zijn macht,
die het beginsel der vereeniging is, hetzij naar zijn persoonlijkheid,
die er de eindterm van is, moeten zeggen, dat hij behalve de
menschelijke natuur, die hij aangenomen heeft, nog een andere
menschelijke natuur kan aannemen.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. De geschapen na-

tionem possit aliam huraanam naturam assumere praeter eam, quam assumpsit.
RESPONDEO dicendum, quod illud quod potest in unum, et non in amplius, habet potentiam limitatam ad unum. Potentia autem divinae personae
est infinita; nee potest limitari ad aliquid creatum. Unde non est dicendum,
quod persona divina ita assumpserit unam naturam humanam, quod non
potuerit assumere aliam. Videtur enim ex hoe sequi, quod personalitas
divinae naturae esset ita comprehensa per unam naturam humanam, quod
ad ejus personalitatem alia assumi non possit. Quod est impossibile; non
enim increatum a creato comprehendi potest. Patet ergo, quod sive consideremus personam divinam secundum virtutem, quae est principium unionis,
sive secundum suam personalitatem, quae est terminus unionis, oportet
dicere, quod persona divina praeter naturam humanam, quam assumpsit,
possit aliam numero naturam humanam assumere.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod natura creata perficitur in sua ratione
10

T
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tuur wordt in haar aard volmaakt door de vorm, die door de
verdeeling der stof wordt vermenigvuldigd. Daarom zou, als de
vereeniging van stof en vorm een nieuwe drager zou maken, eruit
volgen, dat de natuur vermenigvuldigd werd door de vermenig
vuldiging der dragers. Maar bij het geheim der menschwording
maakt de vereeniging van stof en vorm, dwz. van ziel en lichaam
geen nieuwen drager, zooals boven is gezegd (Voorgaand Art.).
En daarom zou er gezien van de kant van de natuur een veelheid
in getal kunnen zijn door de verdeeling der stof, zonder onder
scheid in dragers.
2. Uit de gemaakte veronderstelling zou kunnen schijnen te
volgen, dat er twee menschen waren om de twee naturen, zonder
dat er twee dragers waren, zooals omgekeerd de drie personen één
mensch genoemd zouden worden om de eene natuur, die zij aan
namen, zooals boven is gezegd (Voorgaand Art., Antw. op de 1e
B.). Maar dat schijnt niet waar te zijn, omdat wi] de namen
moeten gebruiken naar de beteekenis waarom zij gegeven zijn, en
dat was uit overweging van de dingen, die om ons heen zijn. En
daarom moeten wij wat de manier om iets te beteekenen of mee in
te sluiten betreft letten op wat om ons heen is. Dan wordt een aan

per formam, qua multiplicatur secundum divisionem materiae; et ideo si
compositio materiae, et formae constituat novum suppositum, consequens
est, quod natura multiplicetur secundum multiplicationem suppositorum.
Sed in mysterio incarnationis unio formae, et materiae, idest animae, et
corporis, non constituit novum suppositum, ut supra dictum est [art. praec.J.
Et ideo posset esse multitudo secundum numerum ex parte naturae propter
divisionem materiae, absque distinctione suppositorum.
. Ad SECUNDUM dicendum, quod posset videri dicendum (3), quod praedicta positione facta, sequeretur quod essent duo homines propter duas
naturas absque hoe quod essent ibi duo supposita; sicut e converso tres
personae dicerentur unus homo, propter unam naturam (6) assumptam, ut
supra dictum est [art. praec. ad 1.]. Sed hoe non videtur esse verunu
quia nominibus est utendum, secundum quod simt ad significandum i®'
posita. quod quidem est ex consideratione eorum, quae apud nos sunt. D
ideo oportet circa modum significandi, et consignificandi considerare ea*
qüae apud nos sunt; in quibus nunquam nomen ab aliqua forma impositum5 6
(5) L. omit.: dicendum.
(6) L- add.: humanam.
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een vorm ontleende naam nooit in het meervoud gebruikt tenzij
cm de meervoudigheid van de dragers; iemand, die twee kleederen
draagt, wordt niet twee gekleeden genoemd, maar iemand, die
in twee kleederen is gekleed; en wie twee eigenschappen heeft,
wordt in het enkelvoud iemand genoemd, die door twee eigen
schappen een bepaalde aard heeft. Nu dient een natuur, die tot
iets aangenomen is, als een kleed, al gaat de vergelijking niet in
alle opzichten op, zooals wij gezegd hebben (2 Kw., 6° Art., Antw.
op de 1° B.). En als dus de goddelijke persoon twee naturen aan
genomen had, zou hij daarom om de eenheid van den drager een
mensch met twee menschelijke naturen worden genoemd. — Het
gebeurt ook wel, dat meerdere menschen een volk worden genoemd,
omdat zij in een punt overeenkomen, maar niet om de eenheid van
drager. En evenzoo zouden twee goddelijke personen, als zij een
menschelijke natuur hadden aangenomen, één mensch worden ge
noemd, zooals boven is gezegd (Voorgaand Art., Antw. op de
1e B.), niet om de eenheid van drager, maar omdat zij in iets
overeenkomen.
3. De goddelijke en menschelijke natuur staan niet in dezelfde
verhouding tot een goddelijken persoon, maar eerst komt de godde
lijke natuur die van eeuwigheid een met haar is, en pas daarna
pluraliter dicitur, nisi propter pluralitatem suppositorum: homo enim, qui
est duobus vestimentis indutis, non dicitur duo vestiti, sed « unus vestitus
duobus vestimentis »: et qui habet duas qualitates, dicitur singulariter
« aliqualis secundum duas qualitates ». Natura autem assumpta quantum
ad aliquid se habet per modum indumenti, licet non sit similitudo quantum
ad omnia, ut supra dictum est [q. 2. art. 6. ad 1.]. Et ideo si persona
divina assumeret duas naturas humanas, propter unitatem suppositi, diceretur « unus homo habens duas naturas humanas ». Contingit autem, quod
plures hominis dicuntur unus populus propter hoe, quod conveniunt in
aliquo uno, non autem propter unitatem suppositi. Et similiter si duae per
sonae divinae assumerent unam numero humanam naturam, dicerentur unus
homo, ut supra dictum est [art. praec. ad 1.], non unitate suppositi, sed
mquantum conveniunt in aliquo uno.
Ad TERTIUM dicendum, quod divina, et humana natura non eodem
ordine se habent ad unam personam divinam; sed per prius comparatur ad
ipsam divina natura, utpote quae est unum cum ea ab aeterno. Sed natura
humana comparatur ad personam divinam per posterius, utpote assumpta
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treedt de menschelijke natuur tot den goddelijken persoon in ver
houding, omdat zij in den tijd door den goddelijken persoon is
aangenomen, niet hiertoe, dat de natuur de persoon zelf is, maar
dat de persoon in de natuur bestaat; de Zoon Gods immers is wel
zijn godheid, maar niet zijn menschheid. En daarom blijft er voor
het aannemen van de menschelijke natuur door den goddelijken
persoon over, dat de goddelijke natuur in een vereeniging in per
soon vereenigd wordt met de geheele aangenomen natuur, dwz.
naar al haar deelen. Maar twee aangenomen naturen zouden de
zelfde verhouding tot den goddelijken persoon hebben, en de een
zou de ander niet aannemen. Daarom zou het niet noodig zijn,
dat de eene van hen geheel en al met de andere zou worden ver
eenigd, dwz. alle deelen van de een met alle deelen van de ander.
VIIP ARTIKEL.
Was het meer gepast, dat de Zoon Gods mensch werd
dan de Vader of de Heilige Geest?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet meer gepast
ex tempore a divina persona, non quidem ad hoe quod natura sit ipsa
persona, sed quod persona natura subsistat: Filius enim Dei est sua deitas,
sed non est sua humanitas. Et ideo ad hoe quod natura humana assumatur
a divina persona, requiritur (7) quod divina natura unione personali uniatur
toti naturae assumptae, idest secundum omnes partes ejus: sed duarum
naturarum assumptarum esset uniformis habitudo ad personam divinam,
nee una assumeret aliam. Unde non oporteret, quod una earum totaliter
alten uniretur, idest omnes partes umus omnibus partibus alterius.
ARTICULUS VIII.
Uirum fuerit magis conveniens, quod persona fïlii assumeret humanam
naturam, quam alia persona divina (1).
[3. Dist. I. q. 2. art. 2. et lib. 4. Contr. g. cap. 42.].
Ad OCTAVUM

sic

proceditur. Videtur, quod non fuerit magis conve-7

(7) L.: relinquitur.
f1) L; Utrum fuerit magis conveniens Filium Dei incarnari quam Patrem
vel Spintum Sanctum.
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was, dat de Zoon Gods mensch werd dan de Vader of de Heilige
Geest. — 1. Want door het geheim der menschwording zijn de
menschen tot de ware kennis van God gebracht, volgens het woord
van Johannes (18, 37) : « Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben
ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen voor de waar
heid ». Maar doordat de Zoon Gods mensch geworden is, zijn
velen belet om tot de ware kennis van God te komen, omdat zij
wat van den Zoon naar zijn menschelijke natuur werd gezegd,
toepasten op den persoon zelf van den Zoon, zooals Arius een
ongelijkheid tusschen de personen hield om wat bij Johannes (14,
28) wordt gezegd: « De Vader is grooter dan ik )). En deze
dwaling zou niet opgekomen zijn, als de persoon van den Vader
was menschgeworden, omdat niemand de Vader minder dan de
Zoon had geacht. Daarom schijnt het meer gepast, dat de persoon
van den Vader was menschgeworden dan de persoon van den
Zoon.
2. Het gevolg van de menschwording schijnt een soort herschep
ping van de menschelijke natuur te zijn geweest, naar het woord uit
den Galatenbrief (Laatste H., 15) : « In Christus Jesus is noch
de besnijdenis iets waard, noch de voorhuid, maar alleen een nieuw
schepsel ». Het vermogen om te scheppen wordt echter bijzonder

niens Filium Dei incarnari, quam Patrem, vel Spiritum Sanctum: per mysterium enim incamationis homines ad veram Dei cognitionem sunt perducti,
secundum illud Joan. 18. [v. 37] : « In hoe natus sum, et ad hoe veni in
mundum, ut testimonium perhibeam veritati ». Sed ex hoe quod persona
Filii Dei est incarnata, multi impediti fuerunt a vera Dei cognitione, ea
quae dicuntur de Filio secundum humanam naturam, referentes. ad ipsam
Filii personam: sicut Arius, qui posuit inaequalitatem personarum, propter
hoe quod dicitur Joan. 14. [v. 28] : « Pater major me est »: qui quidem
error non provenisset, si persona Patris incarnata fuisset: nullus enim aestimasset (2) Patrem Filio minorem. Magis vero videtur fuisse conveniens,
quod persona Patris incamaretur, quam persona Filii.
2. PlVETEREA, incamationis effectus videtur esse recreatio quaedam
humanae naturae, secundum illud Gal. uit. [v. 15]: « In Christo Jesu
neque circumcisio aliquid valet, nee praeputium, sed nova creatura )>. Sed

(2) T,.: existimasset.
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aan den Vader toegeschreven. Dus had de Vader eerder mensch
moeten worden dan de Zoon.
3. De menschwordmg heeft de vergiffenis der zonden tot doel,
naar het woord van Matthaeus (1,21): « Gij zult zijn naam Jesus
noemen, Want hij zal zijn volk redden uit hun zonden ». Maar de
zondenvergeving wordt bijzonder aan den Heiligen Geest toege
schreven, naar het woord van Johannes (20, 22-23) : « Ontvangt
den Heiligen Ceest; ïvier zonden gij zult vergeven, dien worden
zij vergeven ». Daarom was het meer gepast, dat de Heilige Geest
mensch werd dan de Zoon.
Daartegenover staat echter het woord van Damascenus in het 3C
boek Over het Ware Geloof (1° H.) : <( In het geheim der
menschwording zijn Gods wijsheid en gracht geopenbaard; en wel
de wijsheid omdat Hij een meest gepaste betaling vond van een
zeer zware prijs, en de gracht, omdat Hij den overwonnene weer
overwinnaar heeft gemaakt ». Maar kracht en wijsheid worden aan
^en Zoon toegeschreven naar het woord uit den Eerste Brief aan
de Korinthiërs (1, 24) : « Christus, Gods gracht en Gods wijs
heid ». Dus was het gepast, dat de persoon van Gods Zoon mensch
werd.
potentia creandi appropriatur Patri. Ergo magis decuisset Patrem incarnari quam Filium.
3. Pr/ETEREA, incarnatio ordinatur ad remissionem peccatorum, secundum illud Matth. 1. [v. 21]: « Vocabis nomen ejus Jesum: ipse enim
salvum faciet populum suum a peccatis eorum ». Remissio autem pecca
torum attribuitur Spiritui Sancto, secundum illud Joan. 20. [v. 22-23] :
(\ Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur
eis ». Ergo magis congruebat personam Spiritus Sancti incarnari, quam
personam Filii.
Sed CONTRA est, quod Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 1 1 :
(( In mysterio Incamationis manifestata est sapientia, et virtus Dei: sapientia quidem, quia invenit difficillimi solutionem pretii quam decentissimam (1): virtus autem, quia victum fecit rursus victorem ». Sed virtus,
et sapientia appropriantur Filio, secundum illud 1. Cor. 1. [v. 24] :
« Christum Dei virtutem, et Dei sapientiam ». Ergo conveniens fuit persona Filii incarnari.
(i) L.: valde decentissimam.
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Leerstelling. — Het was zoo gepast mogelijk, dat de per
soon van den Zoon mensch werd. Ten eerste, als wij het bezien
van de kant der vereeniging, omdat de vereeniging tusschen dingen,
die op elkaar gelijken, gepast is. Nu kan men ten minste onder
zeker opzicht een gemeenschappelijke overeenkomst vinden tusschen
den persoon zelf van den Zoon, die het Woord Gods is, en het
geheel van de schepping, want het (( woord » van den kunstenaar,
dwz. (de uitdrukking van) zijn ontwerp heeft als voorbeeld een
gelijkenis met de dingen, die door hem gemaakt worden. En zoo
heeft het Woord Gods, dat Zijn eeuwige begripsuitdrukking is,
als voorbeeld een gelijkheid met de heele schepping. En zooals
door in deze gelijkenis te deelen de schepselen in hun soorten zijn
gemaakt, maar nog veranderlijk, paste het, dat zij door een niet
meegedeelde, maar persoonlijke vereeniging van het Woord met
een schepsel werden hersteld tot een eeuwige en onveranderlijke
volmaaktheid. Want ook de kunstenaar herstelt 'het kunstwerk,
als het gebroken is, door hetzelfde ontwerp van zijn kunst, waar
mee hij het gemaakt had. — Op een andere manier is er een bijzon
dere overeenkomst met de menschelijke natuur, omdat het Woord
het begrip is van de eeuwige wijsheid, waaraan iedere mensche
lijke wijsheid is ontleend. En daarom komt de mensch door deel
te hebben in Gods Woord vooruit in de wijsheid, wat zijn eigen
lijke volmaaktheid is, omdat hij verstand heeft; zooals een leerling

Respondeo dicendum, quod convenientissimum fuit personam Filii
incamari. Primo quidem ex parte unionis: convenienter enim ea quae sunt
similia uniuntur: ipsius autem personae Filii qui est Verbum Dei, attenditur uno quidem modo communis convenientia ad totam creaturam: quia
quia verbum artificis, idest conceptus ejus, et similitudo exemplaris eorum,
quae ab artifice fiunt. Unde Verbum Dei, quod est aeternus ..conceptus
ejus, est similitudo exemplaris totius creaturae. Et ideo sicut per participationem hujus similitudinis creaturae sunt in propriis speciebus institutae, sed
mobiliter; ita per unionem Verbi ad creaturam in ordine ad aetemam et
immobilem perfectionem: nam et artifex per formam artis conceptam, qua
artificatum condidit, ipsum, si collapsum fuerit, restaurat. Alio modo habet
convenieritiam specialiter cum humana natura ex eo, quod Verbum est
conceptus aetemae sapientiae, a qua omnis sapientia hominum derivatur.
Et ideo per boe homo in sapientiae perficitur, quae est propria ejus per-

1
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onderricht wordt, doordat hij het woord van zijn leermeester op
neemt. Daarom staat in het boek Ecclesiasticus (1, 5) : (( De bron
der wijsheid is Gods Woord in den hemel ». En daarom was het
gepast om de menschelijke volmaaktheid zoo hoog mogelijk op te
voeren, dat Gods Woord zelf in persoon met de menschelijke
natuur werd vereenigd.
Ten tweede kan men de reden van deze gepastheid zien uit het
doel van de vereeniging, nl. het vervullen van de voorbestemming,
en wel van hen, die voorbestemd zijn voor het hemelsch erfdeel,
dat alleen aan zonen toekomt volgens het woord uit den Romeinen
brief (8,17) : « Zonen en erfgenamen ». En daarom was het ge
past, dat de menschen door hem, die van nature Zoon is, door
aanneming deel zouden hebben in een gelijkenis met dit zoonschap,
zooals de Apostel op dezelfde plaats zegt (8, 29) : (( Die Hij
vooraf heeft geiend, heeft Hij ooi? voorbestemd om gelijk te wor
den aan het beeld van zijn Zoon ».
Ten derde kan men de reden, waarom dit gepast was begrijpen
uit de zonde van den eersten vader, waartegen wij door de
menschwording een redmiddel krijgen. De eerste mensch zondigde
door zijn verlangen naar kennis, zooals blijkt uit de woorden van
fectio, prout est rationalis, quod participat verbum Dei: sicut discipulus
instruitur per hoe, quod recipit verbum magistri; unde Eccli. 1. [v. 5]
dicitur: « bons sapientiae verbum Dei in excelsis ». Et ideo ad consummatam hominis perfectionem conveniens fuit, ut ipsum Verbum Dei
huraanae naturae personaliter uniretur.
Secundo potest accipi ratio hujus congruentiae ex fine unioms, qui est
impletio praedestinationis, eorum scilicet qui praeordinati sunt ad haereditatem coelestem, quae non debetur nisi filiis, secundum illud Rom. 8.
tv' .1 • <( Si filii, et haeredes ». Et ideo congruum fuit, ut per eum, qui
est filius naturalis, homines participarent similitudinem hujus filiationis se
cundum adoptionem, sicut Apost. ibidem [v. 29] : dicit: « Quos praesc*^»
praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui ».
Tertio potest accipi ratio hujus congruentiae ex peccato primi parentis,
cui per incamationem remedium adhibetur: peccaverat (3) enim primus
homo appetendo scientiam; ut patet ex verbis serpentis promittentis homiui
(3) h.: peccavit.
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de slang, die den mensch (( kennis van goed en kwaad » beloofde.
Daarom paste het, dat de mensch door het Woord van de ware
kennis werd teruggebracht tot God, nadat hij door een ongeordend
verlangen naar kennis van God was afgeweken.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Er is niets, waarvan
de boosheid der menschen geen misbruik kan maken, als zij immers
Gods goedheid zelf misbruikt naar het woord uit den Romeinen
brief (2, 4) : « Veracht gij de rijkdommen van zijn goedheid? »
Daarom zou de mensch, als de Vader was menschgeworden, hierin
nog een aanleiding voor dwaling kunnen vinden, alsof de Zoon
niet voldoende was geweest om de menschelijke natuur te herstellen.
2. De eerste schepping der dingen is geschied door de kracht van
God den Vader door het Woord. Daarom moest ook de her
schepping door het Woord gebeuren door de kracht van God den
Vader, opdat de herschepping aan de schepping zou beantwoor
den naar het woord uit den Tweeden Brief aan de Korinthiêrs (5,
19) : « God verzoende in Christus de wereld met zichzelf )).
3. Het is aan den Heiligen Geest eigen de gave van den Vader
en den Zoon te zijn. Nu geschiedt de vergiffenis der zonden door
den Heiligen Geest als een gave van God. En daarom was het
« scientiam boni, et mali » [Gen. 3. v. 5 et cap. 2. v. 9J. Unde conveniens fuit, ut per Verbum verae sapientiae homo reduceretur in Deum,
qui per inordinatum appetitum scientiae recesserat a Deo.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod nihil est, quo humana malitia non
possit abuti; quando etiam ipsa Dei bonitate abutitur, secundum illud
Rom. 2. [v. 4] : « An divitias bonitatis ejus contemnis? » Unde etiamsi
persona patris fuisset incarnata, potuisset ex homo alicujus erroris occasionem sumere (4), quasi Filius sufficere non potuisset ad humanam naturam reparandam.
Ad SECUNDUM dicendum, quod prima rerum creatio facta est a poten
tia Dei Patris per Verbum. Unde et recreatio per Verbum fieri debuit a
potentia Dei Patris, ut recreatio creationi responderet, secundum illud 2.
Cor. 5. [v. 19] : « Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi ».
Ad TERTIUM dicendum, quod Spiritui Sancto proprium est, quod sit
donum Patris, et Filii; remissio autem peccatorum fit per Spiritum Sanc-

(4) L.: assumere.
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voor de rechtvaardiging der menschen meer gepast, dat de Zoon,
wiens gave de Heilige Geest is, mensch werd.
tum,. tanquam per donum Dei. Et ideo convenientius fuit ad justificationem
hominum quod incamaretur Filius, cujus Spiritus Sanctus est donum.
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VIERDE KWESTIE
OVER DE VEREENIGING, BEZIEN VAN DE KANT
VAN WAT AANGENOMEN WERD.
(Zes Artikelen.)
Vervolgens moeten wij spreken over de vereeniging, bezien van
de kant van wat aangenomen werd. En hieromtrent moeten wij
eerst spreken over de dingen, die door Gods Woord werden aan
genomen, en ten tweede over wat medeaangenomen werd, nl. de
volmaaktheden en gebreken. Nu nam Gods Zoon een menschelijke
natuur en haar deelen aan. Daarom zijn er drie dingen te behan
delen wat het eerste punt betreft : ten eerste de menschelijke
natuur zelf, dan haar deelen en ten derde de volgorde van het
aannemen.
Over het eerste punt stellen wij ons zes vragen:
1 • Kon de menschelijke natuur beter door Gods Zoon worden
aangenomen dan een andere natuur?

QUAESTIO IV.
DE MODO UNIONIS EX PARTE NATURAE HUMANAE
ASSUMPTAE (1), IN SEX ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de unione ex parte assumpti: circa quod
primo considerandum occurrit de his, quae sunt a verbo Dei assumpta:
secundo de coassumptis, quae sunt perfectiones, et 'defectus: assumpsit
autem Dei Filius humanam naturam, et partes ejus; unde circa primum
triplex consideratio occurrit: prima est quantum ad ipsam naturam huma
nam: secunda est quantum ad partes ipsius: tertia quantum ad ordinem
assumptionis.
Circa primum quaeruntur sex: 1. Utrum humana natura fuerit magis
Cl) L.: De unione ex parte assumpti.

1

2. Nam Gods Zoon een persoon aan ?
3. Nam Hij een mensch aan?
4. Was het gepast, dat Hij een menschelijke natuur aannam,
die van de eenlingen onderscheiden was?
n
,.as ^et §ePast, dat Hij de menschelijke natuur aannam in
alle eenlingen?
Was het gepast, dat Hij de menschelijke natuur aannam in
een mensch? die van Adams geslacht afstamde?
T- ARTIKEL.
Kon de menschelijke natuur beter door Gods Zoon
Worden aangenomen dan iedere andere natuur?
Bedenkingen.
Men beweert, dat de menschelijke natui
met etei door Gods Zoon kon worden aangenomen dan iede
na ft*1j
Au»us ze§t in den Brief aan Volusianu
** ^on<*eTbaar gebeurde dingen ligt de heele verklaring vc
*et feu m de macht van hem, die het doel ». Maar de macht God
assumptibilis a Filio Dei, quam aliqua alia natura. — 2. Utrum assumpst
rit personam. — 3. Utrum assumpserit hominem. — 4. Utrum fuisset coi
veniens, quod assumpsisset naturam humanam a singularibus separatan
5. Utrum fuisset conveniens, quod assumpsisset naturam humanai
in omnibus jus singularibus. — 6. Utrum fuerit conveniens, quod assumer<
humanam naturam in aliquo homine ex stirpe Adae progenito.
ARTICULUS I.
Utrum natura humana fuerit magis assumptibilis a Filio Dei,
quam aliqua (1) alia natura.
[3. Dist. 2. q. 1. art. 1. et lib. 4. Contr. g. cap. 55.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod humana natura non fued
magis assumptibilis a Filio Dei, quam quaelibet alia natura: dicit enifl
Augustinus in epist. [3. nunc 137.] ad Volusianum: « in rebus mirabilit®
factis tota ratio facti est potentia facientis ». Sed potentia Dei facienti
(i) L-: quaelibet.
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die de menschwording, het meest wonderbare werk, tot stand
brengt, is niet aan een natuur gebonden, omdat Gods macht on
eindig is. Dus kan de menschelijke natuur niet beter door Gods
Zoon worden aangenomen dan een ander schepsel.
2. De gelijkheid is datgene, waarmede men rekening moet
houden bij de gepastheid van de menschwording van den goddelijken persoon, zooals boven is gezegd (3C Kw., 8e Art.). Maar
zooals wij in de redelijke natuur de gelijkenis van het beeld
vinden, vinden wij in de niet-redelijke natuur de gelijkenis van
het spoor. Daarom kon een niet redelijk schepsel worden aange
nomen, zooals de menschelijke natuur.
3. In de engelennatuur vindt men een sterker uitgedrukte ge
lijkenis met God dan in de menschelijke natuur, zooals Gregorius
zegt in de homelie Over de Honderd Schapen, waar hij het woord
van Ezechiel aanhaalt (28, 12) : « Cij zegel van gelijkheid )>.
Ook in de Engelen Wordt zonde gevonden zooals in den mensch,
naar het woord van Job (4, 15) : « In zijn engelen vond Hij
slechtheid ». Dus kon de engelennatuur even goed aangenomen
worden als de natuur van den mensch.
4. Omdat de hoogste volmaaktheid aan God toekomt, is iets
God meer gelijk, naarmate het volmaakter is. Nu is het geheele
mcarnationem, quae est opus maxime mirabile, non limitatur ad imam
naturam, cum potentia Dei sit infinita. Ergo natura humana non est magis
assumptibilis a Dei, quam aliqua alia creatura.
2. PmETEREA, similitudo est ratio faciens ad congruitatem incarnationis
divinae personae, ut supra dictum est [q. praec. art. 8.]. Sed sicut in
creatura rationali invenitur similitudo imaginis, ita in creatura (2) irrationali
invenitur similitudo vestigii. Ergo creatura irrationalis assumptibilis fuit,
sicut humana natura.
3. PlUETEREA, in natura angelica invenitur expressior Dei similitudo,
quam in natura humana, sicut Gregorius dicit in hom. de Centum ovibus
[34. in Evang.], introducens illud Ezech. 28. [v. 12] : « Tu signaculum
similitudinis », invenitur etiam in angelo peccatum, sicut in homine, secundum illud Job 4. [v. 18] : « In angelis suis reperit pravitatem ». Ergo
natura angelica fuit ita assumptibilis sicut natura hominis.
4. Pr^eterea, cum Deo competat summa perfectio, tanto magis est
Deo aliquid simile, quanto est magis perfectum. Sed totum universum est
(2) L : natura.
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heelal volmaakter dan zijn deelen, waartoe ook de menschelijke
natuur behoort. Dus kan het geheele heelal beter door God wor
den aangenomen dan de menschelijke natuur.
Daartegenover staat echter wat in het boek der Spreuken aan
de geboren Wijsheid in den mond wordt gelegd (8, 31) : « Hel
is mijn vermaak met de hinderen der menschen te zijn )>. Dus
schijnt er een reden voor de gepastheid te zijn van de vereeniging
van Gods Zoon met de menschelijke natuur.
LEERSTELLING. — Men zegt, dat iets aangenomen kan worden
als van een geschiktheid om door een goddelijken persoon te wor
den aangenomen. Maar deze geschiktheid mag men niet opvatten
als het natuurlijke vermogen om iets te ondergaan, omdat dit zich
niet uitstrekt tot wat de natuurlijke orde te boven gaat, en de
persoonlijke vereeniging van het schepsel met God gaat die te
boven. Dus blijft over, dat wij van iets zeggen, dat het aange
nomen kan worden krachtens een gepastheid, die het voor die
vereeniging bezit. En deze gepastheid vindt men in de mensche
lijke natuur in twee punten : vooreerst nl. in haar waardigheid en
dan in haar behoeften. En wel in haar waardigheid, omdat de
menschelijke natuur als redelijk en verstandelijk, er op aangelegd
magis perfectum, quam partes eius, inter quas est humana natura. Ergo
totum universum est magis assumptibile, quam humana natura.
Sed CONTRA est, quod dicitur Proverb. 8. [v. 31] ex ore sapientiae
genitae: « Deliciae meae esse cum filiis hominum » ; et ita videtur esse
quaedam congruentia unionis Filii Dei ad humanam naturam.
RESPONDEO dicendum, quod aliquid assumptibile dicitur, quasi aptum
assumi a diyina persona; quae quidem aptitudo non potest intelligi secundum potentiam passivam naturalem, quae non se extendit ad id quod
transcendit ordinem naturalem, quem transcendit unio personalis creaturae
ad Deum. Unde relinquitur, quod assumptibile aliquid dicatur secundum
congruent!am ad unionem praedictam. Quae quidem congruentia attenditur secundum duo in humana natura; scilicet secundum ejus dignitatein.
et necessitatem. Secundum dignitatem quidem, quia humana natura, in*
quantum est rationalis, et intellectualis, nata est contingere aliquiter ipsum
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is, door haar werking eenigerwijze het Woord zelf te bereiken,
nl. door Het te kennen en te beminnen. En in haar behoeften,
omdat zij herstelling noodig had, daar zij in zonden neerlag. En
deze twee dingen komen alleen aan de menschelijke natuur toe:
want het niet-redelijke schepsel mist de gepastheid, die aan de
waardigheid wordt ontleend, en de natuur der Engelen mist de
genoemde behoefte. Dus blijft alleen over, dat de menschelijke
natuur aangenomen kon worden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Sommige schepsels
worden benoemd naar wat hun uit hun eigen oorzaken toekomt,
maar niet naar wat hun uit de eerste en algemeene oorzaken toe
komt; zoo noemen wij een ziekte ongeneeselijk, niet omdat zij
door God niet genezen kan worden, maar omdat zij niet genezen
kan worden door de eigen krachten van den lijder. En zoo zeggen
wij niet, dat een schepsel niet aangenomen kan worden, om iets
aan Gods macht te onttrekken, maar om te wijzen op den toe
stand van het schepsel, dat daartoe geen geschiktheid heeft.
2. De gelijkheid van het beeld vinden wij bij de menschelijke
natuur hierin, dat zij God kan ontvangen, door Hem nl. te be
reiken door haar eigen daden van kennen en beminnen. Maar de
Verbum per suam operationem, cognoscendo scilicet et amando ipsum.
Secundum necessitatem autem, quia indigebat reparatione, cum subjaceret
originali peccato. Haec autem duo soli humanae naturae conveniunt: nam
creaturae irrationali deest congruitas dignitas: naturae autem angelicae
deest congruitas praedictae necessitatis. Unde relinquitur, quod sola natura
humana sit assumptibilis.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod creaturae denominantur aliquales ex
eo, quod competit eis secundum proprias causas, non autem ex eo quod
convenit eis secundum causas primas, et universales: sicut dicimus aliquem
morbum esse incurabilem, non quia non potest curari a Deo, sed quia per
propria principia subjecti curari non potest. Sic ergo dicitur aliqua creatura
non esse assumptibilis, non ad subtrahendum aliquid potentiae divinae.
sed ad ostendendum conditionem creaturae, quae ad hoe aptitudinem non
habet.
Ad SECUNDUM dicendum, quod similitudo imaginis altenditur in natura
humana, secundum quod est capax Dei, scilicet ipsum attingendo propria
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gelijkheid van het spoor ligt alleen hierin, dat het schepsel iets
afbeeldt, dat door God erin is gedrukt, maar niet hierin, dat het
niet-redelijke schepsel, waarin alleen deze gelijkheid bestaat, God
zou kunnen bereiken door zijn daden alleen. Maar wat in het
mindere al te kort schiet, heeft geen geschiktheid voor het hoogere, zooals het lichaam, dat niet geschikt is om door een zintuig'
lijke ziel vervolmaakt te worden, veel minder geschikt is om door
een redelijke ziel vervolmaakt te worden. Nu is de vereeniging
met God in het persoonlijk zijn veel grooter en volmaakter dan
die door een daad gebeurt. En als daarom het niet redelijke
schepsel te kort schiet voor de vereeniging met God door een
daad, is het veel minder geschikt om in het persoonlijk zijn met
Hem vereenigd te worden.
3. Sommigen zeggen, dat een Engel niet aangenomen kon
worden, omdat deze van het begin van zijn schepping af volmaakt
persoon is, daar hij aan ontstaan en vergaan niet onderhevig is.
Daarom zou hij niet tot de eenheid met den goddelijken persoon
kunnen aangenomen worden, tenzij zijn persoonlijkheid vernie
tigd werd, wat noch aan de onvergankelijkheid van zijn natuur.

operatione cognitionis, et amons. Similitudo autera vestigii attenditur solum
secundum repraesentationem aliquam ex impressione divina in creatura
existentem, non autem ex eo quod creatura irrationalis, in qua est sola
talis similitudo, possit Deum (3) attingere per solam suam operationem.
Quod autem deficit a minori, non habet congruitatem ad id quod est
majus: sicut corpus, quod non est aptum perfici anima sensitiva, multo
minus est aptum perfici anima intellectiva: multo autem major, et perfectior
est unio ad Deum secundum esse personale, quam quae est secundum
operationem; et ideo creatura irrationalis, quae deficit ab unione ad Deum
per operationem, non habet congruitatem, ut uniatur ei secundum esse per
sonale.
TERTIUM dicendum, quod quidam dicunt angelum non esse assumptibilem, quia a principio suae creationis est in sua personalitate perfectus,
cum non subjaceat generationi, et corruptioni. Unde non posset (4) in
unitatem divinae personae assumi, nisi ejus personalitas destrueretur: quod
neque convenit incorruptibilitati naturae ejus, neque bonitati assumentis;3
(3) L.: ad Deum.
. (4) D.: potuisset.
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noch aan de goedheid past van hem, die aanneemt, waaraan het
niet eigen is iets volmaakts in het aangenomen schepsel te vernie
tigen. — Deze reden echter sluit de gepastheid van het aannemen
van een engelennatuur niet geheel en al uit, want God kon een
nieuwe engelennatuur te voorschijn roepen en haar aan zich in
eenheid van persoon verbinden, en zoo zou dan niets, wat te
voren bestond, vernietigd worden. Maar de gepastheid uit hoo e
van de behoefte ontbreekt, zooals gezegd is (in de Leerstelling),
want al ligt de engelennatuur in sommigen in zonden,
is onherstelbaar, zooals in het eerste deel behandeld is (6
w.t
2e Art ) •
, , .,
4. De volmaaktheid van het heelal is niet de volmaaktheid van
een persoon of drager, maar van iets, dat een is door samen ang
en ordening. En de meeste deelen daarvan kunnen niet aange
nomen worden, zooals gezegd is (in de Leerstelling en
ntw.
op de lc B.). Daarom blijft alleen over, dat de menschelijke
natuur aangenomen kan worden.

ad quam non pertinet, quod aliquid perfectionis in creatura assumpta
corrumpat. Sed hoe non videtur excludere totaliter congruitatem assumptionis
angelicae naturae: potest enim Deus producendo novam angelicam naturam, copulare eam sibi in unitate personae: et sic nihil praeexistens ibi
corrumperetur. Sed, sicut dictum est [in corp. art.], deest congruitas ex
parte necessitatis: quia etsi natura angelica in aliquibus peccato subjacet (5), est tarnen ejus peccatum irremediabile, ut in 1. parte habitum
est [q. 64. art. 2.].
Ad QUARTUM dicendum, quod perfectio universi non est perfectio unius
personae, vel suppositi, sed ejus quod est unum positione (6), vel ordine,
cujus plurimae partes non sunt assumptibiles, ut dictum est [in corp. art.
et ad 1.] ; unde relinquitur, quod solum natura humana sit assumptibilis.5 6

(5) L.: subjaceal.
(6) Iy.: sub positione.
11
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11° ARTIKEL.
Nam Gods Zoon een persoon aan?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Gods Zoon een per

soon aannam. — 1. Want Damascenus zegt in bet 3e boek, dat
<( Gods Zoon de menschelij^e natuur aannam a in atomo »,
dwz. in een individu ». Maar de eenling met een redelijke natuur
is een persoon, zooals Boëtius aantoont in het boek Over de Twee
naturen (3, 4) .Dus nam Gods Zoon een persoon aan.
2. Damascenus zegt (Over het Ware Geloof, 3“ B., 6e
H-), dat <( Gods Zoon datgene aannam, wat Hij in onze natuur
had gelegd ». Maar Hij legde de persoonlijkheid erin. Dus nam
Gods Zoon een persoon aan.
. 3- Niets wordt verteerd dan wat bestaat. Nu zegt Innocentms
*n een Deeretaal, dat (( Gods Persoon den menschelijken
persoon verteerde ». Dus schijnt het, dat de menschelijke persoon
eerst aangenomen was.

ARTICULUS II.
Ulrum filius dei assumpserit personam.
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei assumpserit
personam: dicit enim Damascenus in 3. lib. [cap. 11], quod « Filius Dei
assumpsit humanam naturam in atomo », idest in individuo. Sed « individuum rationalis naturae » est personae ut patet per Boetium in lib. de
Duab. Nat. [cap. 3.]. Ergo Filius Dei personam assumpsit.
2. PlUETEREA, Damascenus dicit [lib. 3. Ortb. Fid. cap. 6.], quod
Filius Dei « assumpsit ea, quae in natura nostra plantavit »: plantavit
autem ibi personalitatem; ergo Filius Dei assumpsit personam.
3. Pr^ETEREA, nihil consumitur, nisi quod est. Sed Innocentius III.
dicit in quadam Decret. [id hab. Paschas. Diac. lib. 2. de Spir. S. cap.
4. ante med. implic. et Concil. Francoford. A. C. 794. in epist. ad Episc.
Galliae tom. 7. Conc.], quod « persona Dei consumpsit personam hominis ». Ergo videtur, quod persona hominis fuerit (1) prius asssumpta.
(i) lo: fuit.
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Daartegenover staat echter, wat Augustinus zegt in het boek
Over het Celoof aan Petrus (17° H.), « dat God de menschelijke
natuur heeft aangenomen, niet den menschelijfyen persoon )).
Leerstelling. — Men zegt, dat iets aangenomen wordt,
omdat het tot iets genomen wordt. Dus moet men datgene wat
aangenomen wordt, zoo opvatten, dat het van te voren bestaat,
zooals men veronderstelt, dat wat plaatselijk bewogen wordt, voor
de beweging bestaat. Maar nu veronderstelt men geen persoon
in de menschelijke natuur voor de aanneming, maar die doet eerder
dienst als eindterm van de aanneming, zooals boven is gezegd (3*
Lw., Ie en 2e Art.). Als die immers te voren werd verondersteld,
zou hij of moeten vergaan, en zou er dus voor niets zijn geweest;
of moeten blijven na de vereeniging, en dan zouden er twee per
sonen zijn, een aangenomen en een, die aanneemt, wat verkeerd
is, zooals boven werd aangetoond (2e Kw., 6e Art.). Dus blijft
cr over, dat Gods Zoon op geen enkele manier een menschelijken
persoon heeft aangenomen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Gods Zoon nam
de menschelijke natuur aan « in atomo », dwz. in een eenling,

Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Fide ad Petrum
[cap. 17.] quod « Deus naturam hominis assumpsit, non personam ».
RESPONDEO dicendum, quod aliquid dicitur assumi ex eo, quod « ad
aliquid sumitur ». Unde illud quod assumitur, oportet praeintelligi assumptioni: sicut illud quod movetur localiter, praeintelligitur ipsi motui.
Persona autem non praeintelligitur in humana natura assumptioni, sed magis
se habet ut terminus assumptionis, ut supra dictum est [q. praec. art. 1. et
2.] : si enim praeintelligeretur. vel oporteret quod corrumperetur; et sic
frustra esset assumpta: vel quod remaneret post unionem; et sic essent duae
personae, una assumens et alia assumpta: quod est erroneum, ut supra
ostensum est [q. 2. art. 6.]. Unde relinquitur, quod nullo modo Filius
Dei assumpsit humanam personam.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod naturam humanam assumpsit Filius
Dei « in atomo », idest « in individuo, quod non est aliud a supposito
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die niet onderscheiden is van den ongeschapen drager, die de
persoon van Gods Zoon is. Dus volgt niet, dat er een persoon
aangenomen is.
2. De aangenomen natuur mist de eigen persoonlijkheid niet
U!t ge rek aan iets, dat tot de volmaaktheid der menschelijke
natuur enoort, maar om de toevoeging van iets, wat boven de
mensc e ijke natuur is, nl. de vereeniging met den goddehjken
persoon.
.^
<( .v^rteerd worden » beteekent op de aangehaalde plaats
niet et vernielen van iets, dat er eerst was, maar het verhinderen
van iets, at er anders had kunnen zijn. Want als de menschelijke
ur niet oor den goddelijken persoon was aangenomen, zou de
mensc e ij e natuur een eigen persoonlijkheid hebben gehad. En
in len zin zegt men, ofschoon oneigenlijk, dat de persoon (( den
ersoon eeft verteerd », omdat de goddelijke persoon door zijn
reemging eeft belet, dat de menschelijke natuur een eigen
persoonlijkheid zou hebben.

increato, quod est persona Filii Dei » [q. 2. art. 5. ad 2.1. Unde non
sequitur, quod persona sit assumpta.
Ad SECUNDUM dicendum, quod naturae assumptae non deest propna
personalitas propter defectum alicujus, quod ad perfectionem humanae
naturae pertineat, sed propter additionem alicujus quod est supra humanam
naturam, quod est unio ad divinam personam.
Ad TERTIUM dicendum, quod « consumptio » ibi non importat destructionem alicujus, quod prius hierat, sed impeditionem ejus, quod aliter essc
posset. Si enim humana natura non esset assumpta a divina persona, natura
numana propriam personalitatem haberet; et pro tanto dicitur persona
« consumpsisse personam », licet improprie, quia persona divina sua unione
impedivit, ne humana natura propriam personalitatem haberet.
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IIIe ARTIKEL.

Heeft de goddelijke persoon een mensch aangenomen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de goddelijke persoon
een mensch heeft aangenomen. — 1. Want in een psalm wordt
gezegd (64, 3) : « Zalig hij> dien Cij uitgekozen en aangenomen
hebt )), en de Glossa legt dit uit van Christus. En Augustinus zegt
m het boek Over den strijd van den Christen (11c H.) : (( Gods
Zoon heeft een mensch aangenomen en in hem geleden Wat een
mensch lijdt ».
2. Deze naam mensch beteekent de menschelijke natuur. Nu
heeft Gods Zoon een menschelijke natuur aangenomen. Dus heeft
Hij een mensch aangenomen.
3. Gods Zoon is mensch. Maar hij is niet de mensch, dien Hij
niet heeft aangenomen, anders zou Hij evengoed Petrus of ieder
ander mensch zijn. Dus is 'het een mensch, dien Hij aangenomen
heeft.

Daartegenover staat echter het gezag van den Paus en Marte
laar Felix, dat op het Concilie van Ephese wordt aangehaald :* 2 3
ARTICULUS III.
[Q. 2. art. 6. 3. Dist. 6. q. 1. art. 2. et Rom. 1. lect. 3. Phil. II. lect. l.J.
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod persona divina assumpserit
hominem: dicitur enim in Ps. 64. [v. 5] : « Beatus, quem elegisti, et
assumpsisti »: quod Glossa [interlin. et ordin. August.] exponit de Christo:
et Augustinus dicit in lib. de Agone Christiano [cap. 11.], quod « Filius
Dei hominem assumpsit, et in illo humana perpessus est ».
2. Pr/eterea, hoe nomen « homo » significat naturam humanam.
Sed Filius Dei assumpsit humanam naturam. Ergo assumpsit hominem.
3. Pr/eterea, Filius Dei est homo. Sed non est homo, quem non
assumpsit; quia sic esset pari ratione Petrus, vel quilibet alius homo. Ergo
est homo, quem assumpsit.
Sed CONTRA est auctoritas Felicis papae, et raartyris, quae introducitur
in Ephesina Synodo [et refertur in Concilio Chalcedonen. Gener. 4. part.
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(< Wij gelooven in onzen Heer Jesus Christus, geboren uit de maagd
Maria, omdat Hij de eeuwige Zoon en het Woord van den Vader
is, en niet een door God aangenomen mensch, zoodat Hij een ander
dan Hem zou zijn. Want Gods Zoon heeft ook geen mensch
aangenomen om een ander dan Hijzelf te zijn ».
Leerstelling. — Zooals wij boven zeiden (Voorgaand Art.),
*s datgene wat aangenomen wordt niet de eindterm van de aan
neming, maar wordt verondersteld van te voren te bestaan. Nu is
er gezegd (3e Kw., 2° Art. Antw. op de 1c B.), dat de eenling,
waarin de menschelijke natuur wordt aangenomen, geen ander is
dan de goddelijke persoon, die de eindterm der aanneming is. Maar
deze naam mensch geeft de menschelijke natuur aan, voor zoover
zij erop aangelegd is in een drager te bestaan, omdat, zooals Damascenus zegt (Over het Ware Geloof, 3e B., 11° H.), ge
lijk de naam God Hem, aangeeft, die de goddelijke natuur heeft,
zoo ook de naam mensch diengene aangeeft, die de menschelijke
natuur bezit. En daarom spreekt men niet in eigenlijken zin, als
men zegt, dat de Zoon Gods een mensch heeft aangenomen, als
men veronderstelt, zooals het in waarheid is, dat er in Christus2

2. act. 1. in actis Synodi Ephesin.] : « Credimus in Dominum nostrum
Jesum Christum de Virgine Maria natura, quia ipse est Deisempiternus
Filius,
et Verbum, et non homo a Deo assumptus, ut alter sit praeter
illum:
neque enim hominem assumpsit Dei Filius, ut alter sit praeter
ipsum ».
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. praec.J, illud
quod assumitur, non est terminus assumptionis, sed assumptioni praeintelligitur. Dictum est autem [q. 3. art. 2. ad 1.], quod individuum, in quo
assumitur humana natura, non est aliud quam divina persona, quae est
terminus assumptionis [q. 3. art. 1. et 2.]. Hoe autem nomen « homo )>
significat humanam naturam, prout nata est m supposito esse; quia, ut
dicit Damascenus [lib. 3. Orth. Fid. cap. 11.], sicut hoe nomen « Deus »
significat « eum qui habet naturam humanam » ; et ideo non est proprie
dictum, quod « Filius Dei assumpsit hominem », supponendo sicut rei
veritas se habet quod in Christo sit tantam (1) unum suppositum, et una

(i) L. omit: tantum.
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een drager en een hypostase is. Maar volgens hen, die in Christus
twee dragers of twee hypostasen aannemen, kan men gepast en
in eigenlijken zin zeggen, dat Gods Zoon een mensch ‘heeft aan
aangenomen. Daarom geeft ook de eerste meening, die in de 6°
distinctie van het 3° boek der Sententiae vermeld wordt, toe, dat
er een mensch is aangenomen. Maar die meening is verkeerd, zooals
boven is aangetoond (2e Kw., 6‘‘ Art.).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dergelijke uitdrukhingen moet men verder niet gebruiken, alsof zij in eigenlijken zin
kunnen worden opgevat, maar waar zij door de Heilige Leeraars
worden neer geschreven, moet men hen vroom verklaren, zoodat
wij zeggen, dat er een mensch is aangenomen, omdat zijn natuur
aangenomen is; en omdat de aanneming hierin haar eindterm ge
vonden heeft, dat Gods Zoon mensch is.
2. Deze naam mensch beteekent de menschelijke natuur in de
werkelijkheid, nl. zooals zij in een drager is. En daarom kunnen
wij niet zeggen, evenmin als wij zeggen kunnen dat een drager

aangenomen is, dat een mensch aangenomen is.
hypostasis. Sed secundum illos, qui ponunt in Christo duas hypostases, vel
duo supposita, convenienter, et proprie dici posset, quod Filius Dei hominem
assumpsisset. Unde et prima opinio, quae ponitur in 6. dist. 3. lib. Sentent., concedit hominem esse assumptum. Sed illa opinio erronea est, ut supra
dictum est [q. 2. art. 6.J.
Ad PRImum ergo dicendum, quod hujusmodi locutiones non sunt extendendae tanquam propriae, sed pie sunt exponendae, ubicumque a sacris
Doctoribus ponuntur: ut dicamus « hominem assumptum », quia ejus
natura est assumpta, et quia assumptio terminata est ad hoe, ut (2) Filius
Dei sit homo.
Ad SECUNDUM dicendum, quod hoe nomen « homo » significat naturam
humanam in concreto, prout scilicet est in aliquo supposito; et ideo sicut
non possumus dicere, quod suppositum sit assumptum; ita non possumus
dicere, quod homo sit assumptus.

(2) L.: quod.
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3. Gods Zoon is niet de mensch, dien Hij aangenomen heeft,
maar waarvan Hij de natuur heeft aangenomen.
IV* ARTIKEL.
Moest Gods Zoon een van alle eenlingen geabstraheerde
menschelijke natuur aannemen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Gods Zoon een van alle

eenlingen geabstraheerde menschelijke natuur moest aannemen. —
^ • Want de aanneming der menschelijke natuur geschiedde om het
gezamenlijke heil van alle menschen, zoodat in den Eersten Brief
aan Timotheus (4, 10) over Christus wordt gezegd, dat Hij « de
Redder is van alle menschen, vooral van de geloovigen ». Maar
jnzoover de natuur in de eenlingen is, mist zij haar algemeenheid
Ous moest Gods Zoon de menschelijke natuur aannemen, zooals
zij geabstraheerd is van alle eenlingen.
2. In alles moeten wij aan God toekennen wat het edelst is.
Ad TERT1UM dicendum, quod Filius Dei non est homo, quem assumpsit.
sed cujus naturam assumpsit.
ARTICULUS IV.
Utrum filius Dei debueril assumere humanam naturam
absiraciam ab omnibus individuis.
[Supr. q. 2. art. 2. ad 3. et 5. ad 2. et 3 Dist. 2. expos. lit-1 •
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei debuerit (0
assumere humanam naturam abstractam ab omnibus individuis. AssiunpUP
enim humanae naturae facta est ad communem omnium hominum salutera»
unde dicitur 1. ad Timoth. 4. [v. 10] de Christo, quod est « sahj*
omnium hominum, maxime fidelium ». Sed natura, prout est in individu*.
recedit a sua communitate. Ergo Filius Dei debuit humanam naturam a$su
mere, prout est ab omnibus individuis abstracta.
2. PR/E.TEREA, in omnibus id (2) quod est nobilissimum, est Deo adn * 2

(ï) L.: debuit.
(2) L. omit.: id.
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Maar bij alle soorten is datgene het voornaamst, wat door zichzelf
is. Dus moest Gods Zoon datgene aannemen, wat door zichzelf
mensch is. Maar volgens de volgelingen van Plato is dat de van
de eenlingen gescheiden menschelijke natuur. Dus die moest Gods
Zoon aannemen.
3. Door Gods Zoon is de menschelijke natuur niet aangenomen,
voor zoover zij in de werkelijkheid door den naam mensch wordt
aangeduid, gelijk wij gezegd hebben (voorg. Art.). Maar zooals
uit het gezegde blijkt, wordt zij met dien naam aangeduid voor
zoover zij in de eenlingen bestaat. Dus moest Gods Zoon de
menschelijke natuur aannemen, in zoover zij van de eenlingen ge
scheiden is.
Daartegenover echter staat het woord van Damascenus in het
3e boek (Over het Ware Geloof, 11° H.) : « Gods menschgeworden Woord heeft ook niet de natuur, die door de zuivere
verstandskennis Wordt beschouwd, aangenomen, want dat is geen
menschwording, maar een bedrog en een namaak van menschwording ». Maar voor zoover de menschelijke natuur gescheiden of
geabstraheerd wordt van de eenlingen, (( Wordt zij in de zuivere3
buendum. Sed m unoquoque genere illud quod est per se, potissimum est.
trgo Filius Dei debuit assumere « hominem per se », qui quidem secundum Platonicos [ex Arist. 1. Metaph. tex. 6. [S. Th. lect. 10. lib. 6.
cap. 16. n. 7] lib. 7. lect. 16.], est humana natura ab individuis separata.
Hanc igitur debuit Filius Dei assumere.
3. PlUETEREA, humana natura non est assumpta a Filio Dei, prout
significatur in concreto per hoe nomen <( homo » ut dictum est [art.
praec.] : sic autem significatur, prout est in singularibus, ut ex dictis patet
[ibid.j. Ergo Filius Dei assumpsit naturam humanam, prout est ab individuis separata.
Sed CONTRA est, quod dicit Damascenus in 3. lib. [Orth. Fid. cap.
11.]: « Deus Verbum incamatum non eam, quae nuda contemplatione
consideratur, naturam assumpsit, non enim incarnatio hoe, sed deceptio et
fictio incarnationis esset ». Sed humana natura, prout est ab individuis (3)

(3) L.: a singularibus.
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verstandskennis beschouwd, omdat zij naar haarzelf niet bestaat )),
zooals dezelfde Damascenus zegt (t. a. pl.). Dus nam Gods Zoon
de menschelijke natuur niet aan voor zoover zij van de eenlingen
gescheiden is.
LEERSTELLING. — Men kan de menschelijke natuur, of die
van een ander onder de zintuigen vallend ding, buiten het bestaan,
dat zij in de eenlingen heeft, op twee manieren opvatten: ten eerste,
alsof zij uit zichzelf het bestaan had buiten de stof, zooals de volgelingen van Plato 'het hielden, en anders als bestaand in het ver
stand, hetzij het menschelijke, hetzij het goddelijke. Krachtens
zichzelf kan zij niet bestaan, zooals de Philosoof bewijst in het 7
boek Over de Metaphysie)f, omdat tot de soortelijke natuur van
de onder zintuigen vallende dingen de onder de zintuigen vallende
stof behoort, daar deze in de definitie is opgenomen, als vleesch
en beenderen in de definitie van den mensch. Daarom kan de men
schelijke natuur niet bestaan buiten de onder de zintuigen vallende
stof. Maar ook als de menschelijke natuur zoo zelfstandig bestond,
zou het niet gepast zijn, dat zij door het ^X^oord Gods werd aan
genomen. Ten eerste, omdat die aanneming den persoon als einterm
heeft. Maar tegen het wezen van een gemeenschappelijke vorm is
separata, vel abstracta, « in nuda contemplatione cogitatur: quia secundum
seipsum non subsistit », ut ibidem Damascenus dicit. Ergo Filius Dei non
assumpsit humanam naturam, secundum quod est a singularibus separata.
Respondeo dicendum, quod natura hominis, vel
rei sensibilis, praeter esse quod in singularibus Habet,
telligi: uno modo, quasi per se ipsam esse habeat
pqsuerunt: alio modo, sicut in intellectu existens, vel

cujuscumque alterius
dupliciter potest in(4) sicut Platonici
humano, vel divino.
V5r !L c^ljidem subsistere n°n Potesst, ut Philos. probat in 7. Metaph.
' . "
Qui^ad naturam spcciei rerum sensibilium pertinet
matena sensibilis, quae ponitur in ejus definitione: sicut cames, et ossa in
definitione hominis. Unde non potest esse, quod natura humana sit prae
ter matenam sensibilem: si tarnen esset hoe modo subsistens natura humana,
non
isset conveniens, ut a Verbo Dei assumeretuv. Primo quidem, quia
assumptio ista terminatur ad personam: hoe autem est contra rationem
(4) L. add.: praeter materiam.
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het, dat zij zoo in een persoon tot een eenling zou worden gemaa t.
— Ten tweede kunnen aan de gemeenschappelijke natuur a een
gemeenschappelijke en algemeene handelingen worden toegereken ,
waardoor de mensch loon noch straf verdient, terwijl de aanneming
toch dit ten doel heeft, dat Gods Zoon in de aangenomen natuur
voor ons zou verdienen. — Ten derde valt een zoo bestaan e
natuur niet onder de zintuigen, maar onder het verstan . os
Zoon heeft evenwel de menschelijke natuur aangenomen om
zichtbaar in haar onder de menschen te verschijnen naai et w®°r
van Baruch (3, 38) : « Daarna is Hij op aarde gezien en eef
met de menschen omgegaan )). De menschelijke natuur on even
min door Gods Zoon worden aangenomen, in zoover zij estaat in
het verstand van God. Want zoo is zij niets anders dan de godde
lijke natuur en op deze manier zou de menschelijke natuur van
eeuwigheid af in Gods Zoon zijn geweest. Evenmin gaat 'het aan
te zeggen, dat Gods Zoon de menschelijke natuui hee t aangeno
men zooals zij in het menschenverstand bestaat. Want at zou nie s
anders zijn als dat men begreep, dat Hij de mensc e ij e na uur
aannam. En op die manier zou het intellect dwa en, as ij aar
formae communis, ut sit in persona; quia in persona individuatur (5).
Secundo, quia naturae communi non possunt attribui nisi operationes com
munes, et universales, secundum quas homo non (6) meretur, nee demeretur; cum tarnen illa assumptio ad hoe facta sit, ut Filius Dei, natura
assumpta (7), nobis mereretur. Tertio, quia natura sic existens non est
sensibilis, sed mtelligibilis: Filius autem Dei assumpsil humanam naturam,
ut hominibus in ea visibilis appareret, secundum illud Baruch 3. [v. 38] :
(( Post haec is terris visus est, et cum hominibus conversatus est » ; similiter
etiam non potuit assumi humana natura a Filio Dei, secundum quod est in
intellectu divino: quia sic nihil aliud est (8), quam natura divina; et
per hunc modum ab aeterno esset in bilio Dei humana natura: similiter
non convenit dicere, quod Filius Dei assumpsit (9) humanam naturam,
prout est in intellectu humano: quia hoe nihil aliud esset, quam quod (10)
mtelligeretur assumere naturam humanam. Et sic si non assumeret eam in5 6 7 8 9 10
(5) L.: ut sic in persona individuetur.
(6) L-: nee.
(7) L • : in natura...
(8) I,.: esset.
(9) L.: assumpserit.
(10) I,.: si.
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in de werkelijkheid niet aannam. En dat zou niets anders zijn
dan « een soort namaak van de menschwording )), zooals Damascenus zegt (t. a. pi.).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Gods menschgeworden Zoon is de gemeenschappelijke Redder van allen, niet zooals
geslacht en soort gemeenschappelijk zijn, die aan de van de een
lingen gescheiden natuur worden toegekend; maar zooals een oorzaak gemeenschappelijk is, in zoover de menschgeworden Zoon
Gods de gemeenschappelijke oorzaak is van het heil der menschen.
2. Datgene wat door zichzelf mensch is, wordt in de werkelijk
heid niet zoo gevonden, dat het buiten de eenlingen bestaat, zooals
de Platonisten beweerden. — Sommigen zeggen evenwel, dat Plato
niet hield, dat de mensch van de eenlingen gescheiden bestaat tenzij
in het goddelijk verstand. En zoo moest hij door het Woord
niet aangenomen worden, omdat hij eeuwig bij Hem was.
3. Al moet men het aannemen der menschelijke natuur in con
crete niet zoo opvatten, dat men er voor de aanneming een drager
in veronderstelt, toch is zij in een eenling aangenomen, want zij
is zoo aangenomen, dat zij in een eenling bestaat.

rerum natura, esset intellectus falsus: nee esset aliud ista naturae humanae
assumptie) (11), quam « fictio quaedam incamationis », ut Damascenus
dicit [loc. cit.].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Filius Dei incarnatus est communis
omnium salvator, non communitate generis, vel speciei, quae attribuitur
naturae ab individuis separatae, sed communitate causae, prout Filius Dei
incarnatus est universalis causa salutis humanae.
Ad SECUNDUM dicendum, quod « per se homo » non invenitur in rerum
natura, ita quod sit praeter singularia, ut Platonici posuerunt: quamyis
quidam dicant, quod Plato non intellexit hominem separatum esse, nisi in
intellectu divino; et sic non oportuit, quod assumeretur a Verbo, cum ab
aeterno sibi affuerit.
Ad TERTIUM dicendum, quod quamvis natura humana non sit assumpt*
in concreto, ut suppositum praeintelligatur assumptionis: sic tarnen assumpta
est in individuo. quia assumpta est, ut sit in individuo.

(n) L. omit.: ista naturae humanae assumptio.
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VL ARTIKEL.

Moest Gods Zoon de menschelijke natuur aannemen
in alle eenlingen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Gods Zoon de men
schelijke natuur moest aannemen in alle eenlingen. — 1. Want
wat allereerst en uiteraard is aangenomen, is de menschelijke natuur.
Maar wat uiteraard aan een natuur toekomt, komt aan allen toe,
die in die natuur bestaan. Dus paste het, dat de menschelijke
natuur door Gods Zoon werd aangenomen in alle eenlingen.
2. De goddelijke menschwording komt voort uit de goddelijke
liefde, en daarom zegt Johannes (3, 16) : <( Zoo heeft God de
wereld bemind, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven ».
Maar de liefde maakt, dat iemand zich aan zijn vrienden geeft
voor zoover het mogelijk is. Zooals nu boven is gezegd (3e Kw.,
7e Art), kon Gods Zoon meerdere menschennaturen aannemen

ARTICULUS V.
Ulrum Filius Dei naturam humanam assumere debuerit in omnibus individuis.
[3. Dist. 2. q. 1. art. 2. q. l.J.
Ad quintum sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei humanam naturam
assumere debuerit (1) in omnibus individuis: illud enim quod primo, et
per se assumptum est, est natura humana. Sed quod convenit per se alicui
naturae, convenit omnibus in eadem natura existentibus. Ergo conveniens
fuit, ut natura humana assumeretur a Dei Verbo in omnibus suis suppositis (2).
2. Pr^eterea, incarnatio divina processit ex divina charitate; unde
dicitur Joan. 3. [v. 16]: « Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum
unigenitum daret ». Sed charitas facit, ut aliquis se communicet amicis,
quantum est possibile: possibile autem fuit Filio Dei, ut plures naturas
hominum assumeret, ut supra dictum est [q. 3. art. 7.], et eadem ratione1 2

(1) L.: debuit
(2) L. omit.: suis.
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en daarom ook alle. Dus paste het, dat Gods Zoon de menschelijke natuur aannam in al haar dragers.
3. Een wijs werkman brengt zijn werk langs den kortst mogelijken weg ten einde. Maar het was een kortere weg, als alle
menschen werden aangenomen tot het zoonschap van nature, dan
dat <( velen door een Zoon van nature ertoe Worden gebracht
aangenomen zonen te zijn », zooals in den Galatenbrief (4, 3)
wordt gezegd. Dus moest de menschelijke natuur door Gods
Zoon in al haar dragers worden aangenomen.
Daartegenover staat echter wat Damascenus in het 3‘ boek
(Over het
are Geloof, 1 le H.) zegt : (( dat Gods Zoon
de menschelijke natuur niet aannam, zooals zij als soort wordt
beschouwd, en ook niet al haar hypostasen heeft aangenomen )>•
Leerstelling. — Het was niet gepast, dat de menschelijke
natuur door Gods Zoon in al haar dragers werd aangenomen. Ten
eerste zou wat aan de menschelijke natuur eigen is, de veelheid
van dragers, worden weggenomen. Want omdat, zooals wij zei
den (2 Kw., 3e Art.), in een aangenomen natuur geen andere3
omnes. Ergo conveniens fuit, quod Filius Dei assumeret naturam humanam (3) in omnibus suis suppositis.
3. F>Ri'ETEREA, sapiens operator perficit opus suum breviori via, qua
potest. Sed brevior via fuisset, si omnes homines assumpti fuissent ad
naturalem filiationem, quam quod per unum filium naturalem multi in
adoptionem filiorum adducantur, ut dicitur Gal. 4. [v. 5]. Ergo humana
natura debuit a Filio Dei assumi in omnibus suppositis.
SED contra est, quod Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap.
.J quo Filius Dei « non assumpsit humanam naturam, quae in specie
consideretur: neque enim omnes hypostases ejus assumpsit ».
RESPONDEO dicendura, quod non fuit conveniens, quod humana natura
m omnibus suis suppositis a verbo assumeretur. Primo, quia tolleretur
multitudo suppositorum humanae naturae, quae est ei connaturalis: euro
emm in natura assumpta non sit considerare aliud suppositum praeter personam assumentem, ut supra dictum est [q. 2. art. 3.], si nón esset hu-

(3) L. omit.: humanam.
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drager gesteld mag worden dan de aannemende persoon, zou
volgen, dat er maar een drager van de menschelijke natuur was,
nl. de persoon, die aannam, als er geen andere menschelijke natuur
was dan die werd aangenomen.
Ten tweede zou dit aan de waardigheid van Gods mensc geworden Zoon te kort doen, in zoover deze naar de mensche ij e
natuur « de eerstgeboren van vele broeders )) (Rom. 8, 29) is,
zooals naar de goddelijke « de eerstgeboren van alle schepsels »
(Coloss. 1, 15). Want dan zouden alle menschen dezelfde waar
digheid hebben.
_
Ten derde paste het, dat zooals er één goddelijke Drager is
menschgeworden, Deze ook maar een menschelijke natuur aannam,
zoodat van beide zijden eenheid werd gevonden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1- Aangenomen woiden komt uiteraard aan de menschelijke natuur toe, omdat et aar
niet om een persoon toekomt, zooals aannemen de god e ij e natuur
toekomt om den persoon. Maar het komt haar niet uiteraard toe
alsof het tot haar wezensbeginselen behooren zou o a s een na
tuurlijke eigenschap; was het zoo, dan zou het aan a aar ragers
toekomen.
mana natura nisi assumpta, sequeretur, quod non esset nisi unum suppositum humanae naturae, quod est persona assuraens.
Secundo, quia hoe derogaret dignitati Filii Dei incarnati, prout est
(( primogenitus in multis fratribus » [Rom. 8. v. 29] secundum humanam
iiaturam, sicut est « primogenitus omnis creaturae » [Coloss. 1. v. 15]
secundum divinam: essent enim tune omnes homines aequalis dignitatis.
Tertio, quia conveniens est (4), quod sicut unum suppositum divinum
est incamatum, ita unam solam naturam humanam assumeret, ut ex utraque
parte unitas inveniatur.
Ad primum ergo dicendum, quod assumi convenit secundum se humanae
naturae; quia scilicet non convenit ei ratione personae, sicut naturae divinae convenit assumere ratione personae. Non autem convenit ei secundum
se sicut pertinens ad principia essentialia ejus, vel sicut naturalis ejus proprietas; per quem modum conveniret omnibus ejus suppositis.

(4) L.: fint.
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2. Gods liefde wordt aan de menschen niet alleen in het aan
nemen zelf van de menschelijke natuur getoond, maar vooral in wat
Hij in de menschelijke natuur voor de andere menschen leed, naar
het woord uit den Romeinenbrief (5,8): (( God bewijst zijn liefde
voor ons, omdat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zon
daars Waren ». Dat zou niet zijn gebeurd, als Hij in alle menschen
de menschelijke natuur had aangenomen.
3. Tot de kortheid van den weg, waarop een verstandig werk
man let, behoort het ook niet door velen te doen, wat door een kan
geschieden. En zoo was het zoo gepast mogelijk, dat door een
mensch alle anderen werden gered.
VI* ARTIKEL.
Was het passend, dat Gods Zoon de menschelijke natuur aannam
uit Adams geslacht?
Bedenkingen. — 1. Men beweert, dat het niet passend was,
dat Gods Zoon de menschelijke natuur aannam uit Adams geslacht.
Ad SECUNDUM dicendum, quod dilectio Dei ad homines manifestatur
non solum in ipsa assumptione humanae naturae, sed praecipue per ea quae

passus
. .
mimici
ret, si

est in humana natura pro aliis hominibus, secundum illud Rom. 5.
:
Lommendat autem Deus charitatem suam in nobis, quia euro
essemus, Christus pro nobis mortuus est ». Quod locum non habein omnibus hominibus naturam humanam assumpsisset.

Ad TERTIUM dicendum, quod ad brevitatem viae, quam sapiens operator
observat, pertinet quod non faciat per multa, quod sufficienter potest fieh
per unum; et ideo convenientissimum fuit, quod per unum hominem omnes
aln salvarentur.

ARTICULUS VI.
Ulrum conveniens fuerit, quod Filius Dei humanam naturam
assumerel ex stirpe adae.
[Infr. q. 31. art. 1. et 3. Dist. 2. q. 1. art. 2. q. 2. et
compendium Theol. cap. 217.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod non fuerit conveniens, ut
Filius Dei naturam humanam assumeret ex stirpe Adae: dicit enim Apos*0"
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ant de Apostel zegt in den Hebreënbrief (7, 26) : « IVij hadden
een oogepriester noodig, die van de zondaars afgescheiden Was ».
aar Hjj zou meer van de zondaars afgescheiden zijn geweest, als
J e menscheiijke natuur n et uit Adams geslacht had aange
nomen. Dus schijnt het, dat Hij de menscheiijke natuur niet uit
ams geslacht had moeten aannemen.
• In iedere soort is het beginsel zelf edeler dan wat uit het
eg nsel voortkomt. Wilde H j dus de menscheiijke natuur aan
nemen, dan had Hij het in Adam zelf moeten doen.
3. De heidenen waren grooter zondaars dan de Jo en, Z0J^, *
de Glossa zegt bij het woord uit den Galatenbrief (2,
) • ((
j
zijn Joden van afkomst en geen zondaars uit de heidenen »•
s
Hij dus de menscheiijke natuur u:t zondaars wilde aannemen, an
had Hij het eerder uit de heidenen moeten doen dan uit et ge
slacht van Abraham, die rechtvaardig was.
Daartegenover staat echter, dat bij Lucas (3, 23) de afkomst
des Heeren tot Adam wordt teruggevoerd.

lus ad Hebr. 7. lv. 26] : « Talis decebat ut esset nobis Pontifex...,
segregatus a peccatoribus ». Sed magis esset a peccatoribus segregatus,
si non assumpsisset naturam humanam ex stirpe Adae peccatoris. Ergo
videtur, quod non debuerit (1) de stirpe Adae naturam humanam assumere.
2. PrÏeterea, in quolibet genere principium nobilius est eo, quod est
a (2) principio. Si igitur assumere voluit humanam naturam, magis debuit
eam assumere in ipso Adam.
3. Pr/eterea, Gentiles fuerunt magis peccatores, quam Judaei, ut
dicit Gloss. [interim.], ad Gal. 2. [v. 15] super illud: « Nos natura
Judaei, et non ex gentibus peccatores )>. Si ergo ex peccatoribus naturam
humanam assumere voluit, debuit eam magis assumere ex gentibus, quam
ex stirpe Abrahae, qui fuit justus.
Sed

contra

est, quod, Luc. 3. [v. 23 sqq.], generatio Domini reduci-

tur usque ad Adam.* 12

(1) L.: debuit.
(2) L.: cx.
12

1
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Leerstelling. — Augustmus zegt in het 3e boek Over de
Drievuldigheid (18e H.) : « God /?on de menschelijke natuur
ergens anders vandaan aannemen, en niet uit hel geslacht van dien
Adam, die door zijn zonde het menschelijk geslacht schuldig had
gemaakt. Maar God oordeelde het beter uit hel overwonnen ge
slacht zelf een mensch aan te nemen, waardoor Hij den vijand van
het menschelijk geslacht zou verslaan ». En dat om drie redenen.
Ten eerste scheen het rechtvaardig, dat hij, die gezondigd heeft,
ook voldoening brengt. En daarom moest uit de door de zonde
bedorven natuur datgene worden aangenomen, waardoor voldoe
ning voor de heele natuur zou worden gegeven.
Ten tweede strekt het ook den mensch tot grooter eer, als de
overwinnaar van den duivel uit het door den duivel overwonnen
geslacht wordt geboren.
Ten derde wordt hierdoor Gods macht meer getoond, als H:j
uit de bedorven en verzwakte natuur dat wegneemt wat zoo n
kracht en waardigheid krijgt.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus moest wat
de schuld, die Hij kwam vernietigen, betreft van de zondaars ge
scheiden zijn, maar niet wat de natuur, die Hij kwam redden
RESPONDEO dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in 13. de Trin.
[cap. 18.]:
poterat Deus hominem aliunde suscipere, non de genere
istius Adae, qui suo peccato oblligavit genus humanam. Sed melius judicaVit de ipso, quod victum fuerat, genere assumeret hominem Deus, per quem
genens humani vinceret inimicum ». Et hoe propter tria: primo quidero.
quia hoe videtur ad justitiam pertinere, ut ille satisfaciat, qui peccavit;
et ideo de natura per peccatum (3) corrupta debuit assumi id, per quod
satisfactio erat implenda pro tota natura.
Secundo, quia hoe etiam pertinet ad majorem hominis dignitatem; duro
ex il0 6enere victor diaboli nascitur, quod per diabolum fuerat victum.
ertio, quia per hoe etiam Dei potentia magis ostenditur; dum de natura
corrupta, et mfirma assumpsit id, quod in tantam virtutem, et dignitatero
est promotum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Christus debuit esse a peccatoribus
segregatus quantum ad culpam, quam venerat destruere, non quantum ^

(3) L-: per ipsum.
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betreft. Hierin « moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk u)or en
gemaakt », zooals dezelfde Apostel zegt in den Hebreënbricf ( .
17). En daarom is zijn onschuld nog meer wonderbaar, dat een
natuur, d'e uit aan zonde onderworpen stof is aangenomen, zoo n
groote reinheid bezit.
,
2. Zooals gezegd is (Antw. op lc B.), moest Hij» die e zon
den kwam wegnemen, wat de schuld betreft van de zon aars
gescheiden zijn. Adam ging onder schuld gebukt en
ristus
« bevrijdde hem van zijn misdaad », zooals in 'het boer er
Wijsheid (10, 2) wordt gezegd. Maar Hij, die allen kwam.
reinigen, moest zelf geen reiniging noodig hebben, zooals bij a e
soorten van beweging de eerste die in beweging brengt, ze m
dat opzicht niet bewogen wordt, gelijk de eerste, die veran
brengt, zelf onveranderlijk is. En daarom paste het niet, at ij
de menschelijke natuur in Adam zelf aannam.
3. Omdat Christus vooral wat de schuld betreft van de zon
daars moest gescheiden zijn om het toppunt van onsc u te .e
reiken, paste het, dat men van den eersten zondaar angs eenige
rechtvaardigen, waarin reeds eenige kenmerken der toekomstige
heiligheid zouden schitteren, tot Christus kwam. Daarom ga
naturam quam venerat salvare, secundum quam « debuit per omnia fratribus assimilari », ut idem Apostol. dicit ad Hebr. 2. [v. 1 7] ; et in hoe
etiam mirabilior est ejus innocentia, quod de massa peccato subjecta natura
assumpta tantam habuit puritatem.
Ad SECUNDUM dicendum, quod, sicut dictum est [in solut. praec.],
oportuit, eum, qui peccata venerat tollere, esse a peccatoribus segregatum,
quantum ad culpam, cui Adam subjacuit, et quem Christus « a suo delicto
eduxit », ut dicitur Sap. 10. [v. 2] : oportebat autem, eum qui mundare
omnes venerat, non esse mundandum: sicut et in quolibet genere motus
primum movens est immobile secundum illum motum; sicut primum alterans
est inalterabile. Et ideo non fuit conveniens, ut assumeret humanam natu
ram in ipso Adam.
Ad TERTIUM dicendum, quod quia Christus maxime debebat esse a pec
catoribus segregatus quantum ad culpam, quasi summam innocentiae obtinens, conveniens fuit, ut a primo peccatore usque ad Christum perveniretur
mediantibus quibusdam justis, in quibus praefulgerent (4) quaedam insignia

(4) L.: pcrfulgerent.
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ook aan het volk, waaruit Christus zou geboren worden, eenige
teekenen van heiligheid, die begonnen in Abraham, die het eerst
de belofte over Christus ontving, en ook de besnijdenis als een
teeken van het verbond, dat gesloten zou worden, zooals in het
boek der Schepping (17, 11) wordt gezegd.
futurae sanctitatis; et propter hoe etiam in populo, ex quo Christus eral
nasciturus, instituit Deus quaedam sanctitatis signa, quae inceperunt in
Abraham, qui primus promissionem accepit de Christo, et circumcisio-

nem (5) signum foederis consumandi, ut dicitur Gen. 17. [v. 11].
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VIJFDE KWESTIE
OVER HET AANNEMEN DER DEELEN
VAN DE MENSCHELIJKE NATUUR.
(Vier Artikelen.)
Vervolgens moeten wij spreken over het aannemen der dee. en
van de menschelijke natuur. En hierover stellen wij ons vier
vragen :
1. Moest Gods Zoon een werkelijk lichaam aannemen?
2. Moest Hij een aardsch lichaam aannemen, nl. vleesch en
bloed?
3. Nam Hij een ziel aan?
4. Moest Hij een verstand aannemen?

QUAESTIO V.
DE MODO UNIONIS EX PARTE PARTIUM HUMANAE
NATURAE (1), IN

QUATUOR ARTICULOS

DIVISA.

Deinde considerandum est de assumptione partium humanae naturae.
Et circa hoe quaruntur quatuor: 1. Utrum Filius debuerit assumere
verum corpus. — 2. Utrum assumere debuerit corpus terrenum, scilicêt'
carnem et sanguinem. — 3. Utrum assumpserit animam. — 4. Utriim
assumere debuerit intellectum.

(i) L.: De assumptione partium humanae naturae.
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1° ARTIKEL.
Nam Gods Zoon een werkelijk lichaam aan?
BEDENKINGEN. — 1. Men beweert, dat Gods Zoon geen
werkelijk lichaam aannam. Want in den Brief aan de Phdippïèrs
(2, 7) wordt gezegd, dat Hij « aan de menschen gelijk is gewor
den ». Maar wat werkelijk iets is, wordt niet daaraan gelijk
genoemd. Dus nam Gods Zoon geen werkelijk lichaam aan.
2. Het aannemen van het lichaam heeft in niets aan de waar
digheid van de godheid te kort gedaan; want Paus Leo zegt in
zijn preek Over de Geboorte (serm. 21), dat « noch de verheer
lijking de lagere natuur heeft verteerd, noch het aannemen de hoogere verlaagd ». Maar het behoort tot Gods waardigheid, dat Hij
geheel en al van het lichaam is gescheiden. Dus schijnt het, dat
God door het aannemen niet met een lichaam is vereenigd.
3. Teekens moeten beantwoorden aan wat beteekend wordt.* 2 3

ARTICULUS I.

Uirum Filius Dei debuerit assumere verum corpus (1).
[3. Dist. 2. q. 1. art. 3. q. 1.
et q. 2. et lib. 4. Contv. g. cap. 29. 30. et Compend. theol. cap. 207.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei non assumpserit
verum corpus: dicitur enim Philipp. 2. [v. 7] quod « in similitudinem
hominum factus est ». Sed quod est secundum veritatem, non dicitur esse
secundum similitudinem. Ergo Filius Dei non assumpsit verum corpus.
2. Prteterea, assumptio corporis, in nullo derogavit dignitati divinitatis: dicit enim Leo Papa in serm. de Nativ. [Serm. 21], quod « nee
inferiorem naturam consumpsit glorificatio, nee superiorem minuit assum
ptio ». Sed hoe ad dignitatem Dei pertinet, quod sit omnino a corpore
separatus. Ergo videtur, quod per assumptionem non fuerit Deus corpori
unitus.
3. Pr^LTEREA, signa debent respondere signatis: sed apparitiones veteris

(i) E-: Utrum Filius Deo assumpserit verum corpus.
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Maar de verschijningen onder het Oude Verbond, die teekens en
voorafbeeldingen waren van Christus’ verschijnen, geschiedden niet
in de lichamelijke werkelijkheid, maar in aan de verbeelding ge
toonde gezichten, zooals blijkt uit Isaias (6,2) : « IIp zag den Heer
gezeten », enz. Dus schijnt het, dat ook het verschijnen van Gods
Zoon in de wereld niet gebeurde in een werkelijk lichaam, maar in
de verbeelding.
Daartegenover staat echter wat Augustinus zegt in het boek
Over de 83 Vraagstukken (14° Vr.) : <( Als Christus' lichaam een
verschijning rvas, heeft Christus bedrogen. En als Hij bedrogen
heeft, is Hij de Waarheid niet. Maar Christus is de Waarheid. Dus
v»as zijn lichaam geen verschijning ». En zoo blijkt het, dat Hij een
werkelijk lichaam heeft aangenomen.

Leerstelling. — Zooals in het boek Over de Leerstukken der
Kerk wordt gezegd (2C H.), (( is Gods Zoon niet schijnbaar ge
boren, alsof Hij maar een in de verbeelding bestaand lichaam
bezat, maar een echt lichaam ». En hiervoor kan men drie redenen
aangeven. De eerste hiervan is ontleend aan de aard van de menschehjke natuur, waaraan het toekomt een echt lichaam te bezitten.
testamenti, quae fuerunt signa (2) apparitionis Christi, non fuerunt secundum corporis veritatem, sed secundum imaginariam visionem: sicut patet
Isa. 6.: « Vidi Dominum sedentem, etc. ». Ergo videtur, quod etiara apparitio Filii Dei in mundo non fuerit secundum corporis veritatem, sed
solum secundum imaginationem.
Sed contra est, quod dicit Augustinus in lib. 83. QQ. [q. H.]:
« Si phantasma fuit corpus Christi, fefellit Christus, et si fallit, veritas non
est: est autem veritas Christus; ergo non fuit phantasma corpus ejus ».
Et sic patet, quod verum corpus assumpsit.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut dicitur in lib. de Eccles. Dogmat,
[cap. 2. inter opera AugustiniJ, « natus est Dei Filius non putative, quasi
imapinatum corpus habens, sed corpus verum »: et hujus ratio potest tnpliciter assignari. Quarum prima est ex ratione humanae naturae, ad quam
pertinet verum corpus habere. Supposito igitur ex praemissis [q. praec.

(2) L. acid.: et figurac.
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Als wij dus volgens het voorafgaande (4° Kw., le Art.) veronderste len, dat het paste, dat Gods Zoon de menschelijke natuur
aannam, volgt er uit, dat Hij een echt lichaam aannam.
e tweede reden kan men ontleenen aan wat bij het geheim der
mensc wording is gebeurd. Want als zijn lichaam niet echt maar
--ld was, heeft Hij ook niet werkelijk den dood ondergaan,
en eeft Hij mets van wat de Evangelisten verhalen, in waarheid
maar a^een naar een uiterlijke schijn. En dan volgt
°° j
ware keil van den mensch er niet uit gevolgd is,
omdat het gevolg aan de oorzaak evenredig moet zijn.
, e., er<~ reden kan men ontleenen aan de persoonlijke waarig ei zelf van Hem, d:e aanneemt, want omdat Hij de waar. ei, IS\^a/l ket niet, dat er eenig bedrog in zijn werk is. Daarom
ee t e Heer zichzelf gewaardigd dwaling op dit punt uit te
s uiten, toen de leerlingen « veraard en bevreesd, een geest
meenden te zien » (Luc., Laatste H. 37), en geen echt lichaam,
en daarom liet Hij zich aanraken, zeggend (39) : « Tast en ziet,
tüanf een geest heeft geen vleesch en beenderen, zooals gij ziet,
dat ik heb. »

art. 1.], quod conveniens fuerit Filium Dei assumere humanam naturara,
consequens est, quod verum corpus assumpserit.
Secunda ratio sumi potest ex his, quae in mysterio Incarnationis sunt
acta: si enim non fuit verum corpus ejus, sed phantasticum; ergo nee
veram mortem sustinuit, nee aliquid eorum quae Evangelistae de eo narrant,
secundum veritatem gessit, sed solum secundum apparentiam quamdam.
Et sic etiam sequeretur, quod non fuerit (3) vera salus hominis subsecuta,
oportet enim effectum causae proportionari.
Tertia ratio potest sumi ex ipsa dignitate personae assumentis, quae cum
sit veritas, non decuit ut in ejus opere aliqua fictio esset. Unde et Dominus
hunc errorem per seipsum excludere dignatus est, Luc. uit. [v. 37] cum
Discipuli <( conturbati, et conterriti putabant se spiritum videre », et non
verum corpus: et ideo se eis palpandum praebuit dicens [v. 39] : « P&1'
paté, et videte, quia spiritus camem et ossa non habet, sicut me videtis
habere ».

(3) L-: Et sic etiam sequitur ? quod non fuit... etc.
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Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1.

Oeze

gelijkhei

drukt de waarheid van de menschelijke natuur in Christus uit,
zooals allen, die werkelijk als mensch bestaan, gelijk in natuur
worden genoemd. Maar een gelijkheid in de verbeelding wor t
niet bedoeld. Om dat aan te toonen, voegt de Apostel er aan
toe (t. a. p., 8) : « Hij werd gehoorzaam tot den dood, ja tot en
dood des fyruises )), wat niet zou kunnen, als er alleen een ge 13
heid in verbeelding bestond.
2. Doordat Gods Zoon een echt lichaam aannam is zijn waar
digheid in geen enkel opzicht verminderd. Daarom zegt ugustinus
in het boek Over het Geloof aan Petrus: « Hij vernietigde zichzeij,
toen Hij het uiterlijk van een slaaf aannam om een slaaf te ivor en,
maar de volheid van Gods Wezen verloor Hij niet^>>* an
Zoon nam het echte lichaam niet zoo aan, dat Hij eJT°5n! 1
een lichaam werd, wat strijdt met de goddelijke eenvou ïg el
zuiverheid; want dat zou een lichaam aannemen zijn in e ee1?...,
van natuur, wat onmogelijk is, zooals uit het boven gez^§ e
(2° Kw., le Art.). Maar met behoud van het onderscheid in natuur,
nam Hij het aan in de eenheid in persoon.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod similitudo illa exprimit veritatem humanae naturae in Christo, per modum quo omnes qui vere in natura humana
existunt, similes specie esse dicuntur: non autem intelJigitur similitudo
phantastica. Ad cujus evidentiam Apostolus subjungit [v. 8] quod « factus
est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis ». Quod fieri non
potuisset, si esset (4) sola similitudo phantastica.
Ad SECUNDUM dicendum, quod per hoe quod Filius Dei verum corpus
assumpsit, in nullo est ejus dignitas diminuta. Unde Augustinus dicit in lib.
de Fide ad Pet. [cap. 2.] : « Exinanivit seipsum, formam servi accipiens,
ut fieret servus; sed formae Dei plenitudinem non amisit ». Non enim
Filius Dei sic assumpsit verum corpus, ut forma corporis fieret: quod repugnat divinae simplicitati, et puritati. Hoe enim esset assumere corpus in
unitatem naturae; quod est impossibile, ut ex supra dictis patet [q. 2.
art. j.]. Sed salva distinctione naturae, assumpsit corpus (5) in unita
tem (6) personae.4 5 6
(4) L.: fuisset.
(5) L. omit. :corpus.
(6) L. : in unitate.
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3. Het beeld moet aan het ding beantwoorden wat de gelijkheid,
niet wat de werkelijkheid er van betreft, « want als er een gelijk
heid in alle opzichten Was, zou er geen beeld, maar het ding zelf
zijn », zooals Damascenus in het 3° boek zegt. Het paste daarom,
dat de verschijningen van het Oude Verbond er alleen naar de
uiterlijke sc'hijn waren als beelden; maar de verschijning van Oods
Zoon in de wereld met een echt lichaam, als wat afgebeeld en
beteekend werd door die beelden. Daarom zegt de Apostel in den
Brief aan de Colossensen (2e Br. 2, 17): « Zij zijn de schaduw
van de komende dingen, maar het lichaam is Christus ».
IIC ARTIKEL.
Had Christus een vleeschelijk of aardsch lichaam?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus geen vleeschelijk
of aardsch, maar een hemelsch lichaam had. — 1. Want de Apostel
Ad TERTIUM dicendum, quod figura debet respondere rei (7) quantum
ad similitudinem, non quantum ad rei veritatem: « si enim secundum
omnia esset similitudo, jam non esset signum, sed ipsa res » ut Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 26.]. Conveniens ergo fuit, ut
apparitiones veteris testamenti essent secundum apparentiam (8), quasi
figurae: apparitio autem Filii Dei in mundo esset secundum corporis verita
tem, quasi res figurata (9) per illas figuras. Unde dicit Apost. 2. Coloss.
2. [v. 17] : « Quae sunt umbra futurorum, corpus autem Christi ».
ARTICULUS II.

Utrum Dei Filius debuerit assumere corpus terrenum,
scilicet carncm, et sanguinem (1).
[Infr. q. 31. art. 1. et 3. Dist. 2. q. 1. art. 3. q. 1.
et lib. 4. Contr. g. cap. 30. et Compend. Theol. cap. 108.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod Christus non habuerit
corpus carnale, sive terrestre, sed coeleste. Dicit enim Apost. 1. ad Cor.
(7)
(8)
(9)
(1)

L. omit.: rei.
L. add.: tantum.
L- add.: sive s'gnata.
L.: Utrum Christus habuerit corpus carnale, sive terrestre.
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zegt in den Eersten Brief aan de Korinthiërs (15, 47) : « De eers e
mensch Was uit de aarde en aardsch, de trveede mensen uit en
hemel en hemelsch ». Nu was de eerste mensch, nl. Adam, naai
zijn lichaam uit de aarde, zooals uit het boek der Schepping J3
(2, 7). Dus was ook de tweede mensch, nl. Christus naar zijn
lichaam uit den hemel.
, /ie
2. In den Eersten Brief aan de Korinthiërs wordt gezeg
•
50) : « Vleesch en bloed zullen Cods rijk nie* bezitten »•
a
Gods Rijk is vooral in Christus. Dus was in Hem geen v ees
bloed, maar eerder een hemelsch lichaam.
w
3. Men moet aan God toekennen wat het volmaakst is. Maa
onder alle lichamen is een hemelsch het volmaa st.
us m
Christus zoo ’n lichaam aannemen.
Maar daartegenover staat wat de Heer zegt bij Lucas (Laatste
H., 39) : « Een geest heeft geen vleesch en beenderen, zooals gij
ziet, dat Ik heb ». Nu zijn vleesch en beenderen niet gemaakt van
de stof van een hemellichaam, maar uit lagere bestanddeelen. Dus
Christus lichaam geen hemelsch, maar een aardsch en vleeschelijk
lichaam.
Leerstelling. — Uit dezelfde redenen, waarmee is aange15. [v. 47] : « Primus homo de terra terrenus, secundus homo de coelo
coelestis ». Sed primus homo, scilicet Adam, fuit de terra quantum ad
corpus, ut patet Gen. 2. [v. 7]. Ergo etiam secundus homo, scilicet
Christus, fuit de coelo quantum ad corpus.
2. Pr/eterea, 1. ad Cor. 15. [v. 50] dicitur: « Caro, et sanguis
regnum Dei non possidebunt ».Sed regnum Dei principaliter est in Christo
Non ergo in ipso est caro, et sanguis, sed magis corpus coeleste.
3. Pr/eterea, omne quod est optimum, est Dei attribuendum. Sed
inter omnia corpora nobilissimum est corpus coeleste. Ergo tale corpus
debuit Christus assumere.
Sed CONTRA est, quod Dominus dicit Lucae uit. [v. 39] : « Spiritus
camem et ossa non habet, sicut me videtis habere ». Caro autem, et ossa
non sunt ex materia coelestis corporis, sed ex inferioribus elementis. Ergo

corpus Christi non fuit corpus coeleste, sed carneum,. et terrenum.
Respondeo dicenclum, quod eisdem rationibus apparet, quare corpus
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toond (in ’t vorige Art.), dat Christus geen schijnlichaam moest
hebben, blijkt, dat het niet hemelsch moest zijn. Want ten eerste
wordt, zooals de ware menschelijke natuur niet in Christus bewaard
blijft, als Hij een schijnlichaam heeft, zooals Manichaeus be
weerde, ze evenmin bewaard als men een hemelsch lichaam aan
neemt als Valentinus. Want omdat de menschelijke vorm een
natuurding is, heeft zij een bepaalde stof noodig, nl. vleesch en
beenderen, die in de definitie van mensch moeten worden opge
nomen, zooals de Philosoof bewijst in het 7e boek der MetaphysicaTen tweede zou dat ook te kort doen aan de waarheid van wat
Christus in dat lichaam deed. Want omdat een hemelsch lichaam
niet kan lijden en vergaan, zooals in het le boek Over den Hemel
(6 H., n. 4 en 5) wordt bewezen, zou Gods Zoon, als Hij een
hemelsch lichaam had aangenomen, niet werkelijk honger en dorst
hebben gehad, noch lijden en dood ondergaan.
Ten derde doet dit ook aan de goddelijke waarachtigheid te
kort. Want toen Gods Zoon zich aan de menschen vertoonde
alsof Hij een vleeschelijk en aardsch lichaam had, zou dit een
valsch vertoon zijn geweest, als Hij een hemelsch had gehad. En
daarom word in het boek Over de Leerstukken der Kerk (2e H.)

Christi non debuit esse coeleste, quibus ostensum est [art. praec.], quod
non debuit esse phantasticum. Primo enim quia sicut veritas humanae
naturae non salvaretur in Christo, si corpus ejus esset phantasticum, ut
posuit Manichaeus; ita etiam non salvaretur, si poneretur coeleste, sicut
posuit Valentinus. Cum enim forma hominis sit quaedam res naturalis»
requirit determinatam materiam, scilicet carnes, et ossa, quae in hominis
definitione poni oportet, ut patel per Philosoph. 7. Metaphysic. [S. Th.
lect. 11.].
Secundo, . cjuia hoe etiam derogaret veritati eorum, quae Christus in
corpore gessit. Cum enim corpus coeleste sit impassibile, et incorruptibile,
ut probatur in 1. de Coelo [cap. 8. n. 4 et 5. S. Th. Lect. 6 et 7] , si
Filius Dei corpus coeleste assumpsisset, non vere esuriisset, nee sitiisset,
nee etiam passionem, et mortem sustinuisset.
Tertio etiam derogaret veritati divinae: cum enim Filius Dei se hominibus ostenderit,^ quasi corpus cameum, et terrenum habens, fuisset falsa
demonstratio. sj corpus coeleste habuisset. Et ideo in lib. de Ecclesiast.
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gezegd: « Toen Gods Zoon werd geboren, nam Hij het vïeesch
uit het lichaam der Maagd, en bracht het niet uit den hemel mee )>•
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. In dubbelen zin zegt
men, dat Christus u.t den hemel nederdaalde. Ten eerste om e
goddelijke natuur; niet zoo dat de goddelijke natuur in den eme
niet meer was, maar omdat Zij omlaag op nieuwe wijze jegon
te bestaan, nl. naar de aangenomen natuur vo.gens het woor van
Johannes (3, 13) : « Niemand stijgt op ten hemel tenzij ie van
den hemel is neergedaald, de Menschenzoon, die in den eme is »•
Ten tweede om het lichaam; niet omdat het 1 chaam van
rls US
zelf naar zijn zelfstandigheid van den hemel is neerge aa , maar
omdat het door goddelijke kracht, nl. van den H. eest is ge
vormd. Daarom zegt Augustinus, als hij Orosius de aapge aa
tekst uitlegt: « Ik noem Christus hemelsch, omaai
0 nïC u.
menschelijk zaad is ontvangen )). Zoo ook legt Hi arms e ui
het boek Over de Drievuldigheid.
,
ir
2. Vleesch en bloed moet men hier niet opvatten als de zeuDogm. [cap. 2. inter. opera August.] dicitur: « Natus est Dei Filius,
camem ex virginis corpore trahens, et non de coelo secum afferens ».

Ad PRimum ergo dicendum, quod Christus dicitur de coelo descendisse
dupliciter. Uno modo ratione divinae naturae; non ita quod natura divina
in coelo esse desierit (2), sed quia in infimis novo modo esse coepit, scilicet
secundum naturam assumptam, secundum illud Joan. 3. [v. 13]: « Nemo
ascendit in coelum, nisi qui descendit de coelo Filius hominis, qui in coelis
estAlio
». modo ratione corporis; non quia ipsum corpus Christi secundum
suam substantiam de coelo descenderit; sed quia virtute coelesti, id est Spiritu Sancto (3), est ejus corpus formatum. Unde Augustinus dicit ad
Orosium [in dial. 65. QQ. q. 4.], exponens auctoritatem inductam:
(( Coelestem dico Christum, quia non ex humano conceptus est semine ));
et hoe etiam modo Hilarius exponit in lib. 10. [cap. 16] de Trinit.
Ad SECUNDUM dicendum, quod caro, et sanguis non accipiuntur ibi2 3

(2) L.: dcfecerit.
(3) L.: Spiritus Sancti.
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standighêid van vleesch en bloed, maar als hun bedorvenheidEn die was in Christus niet wat de schuld betreft. Tijdelijk was
zij er wat de straf betreft, opdat Hij het werk van onze ver
lossing zou voltooien.
3. Het strekt juist tot Gods grootste eer, dat Hij een zwak
en aardsch lichaam tot zoo *n heerlijkheid verheft. Daarom lezen
wij in het Concilie van Ephese wat de H. Theophilus zegt:
«Zooals de beste kunstenaars niet alleen berv onder d worden, als
zij hun kunst toonen in kostbare stoffen, maar veel meer geprezen
Worden als zij het vermogen van hun vaardigheid toonen, bij het
gebruik van het minste slijk en losse aarde, zoo nam de hoogste
van alle kanstenaars, Cods Woord, niet de kostbare stof van een
hemelsch lichaam aan bij zijn komst tot ons, maar toonde de
grootheid van zijn kunst in het slijk ».

uro substantia carnis, et sanguinis, sed pro corruptione carnis, et sanguinis.
Quae quidem in Christo non fuit quantum ad culpam; fuit tarnen ad
tempus quantum ad poenam, ut opus nostrae redemptionis expleret.
Ad TERTIUM dicendum, quod hoe ipsum ad maximam Dei gloriam
pertinet, quod corpus infirrhum, et terrenum ad tantam subllimitatem pr°-,
vexit (4). Unde in Êphesina Synodo [quae est generalis 3. part. 2. act.
1.] legitur verbum Sancti Theophili dicentis: « Qualiter artificum optimi,
non in pretiosis tantum materiebus artem ostendentes in admiratione sunt,
sed vilissimum lutum, et terram dissolutam plerumque assumentes, suae
disciplinae demonstrantes virtutem, multo magis laudantur: ita omnium
optimus artifex Dei Verbum, non aïiquam pretiosam materiam corporis
coelestis apprehendens ad nos venit, sed in luto magnitudinem suae . artïs
ostendit ».4

(4) L.: provehit.
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IIP ARTIKEL.
Nam Gods Zoon een ziel aan?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Gods Zoon geen zie
aannam. — 1. "Want als Johannes het geheim van de mensc wording meedeelt, zegt hij (1, 14): (( Het IVoord ■is v eesc
geworden », zonder melding te maken van de zielaar V16*!
spreekt niet van vleesch worden, omdat Hij in vleesch veran er
is, maar omdat Hij vleesch heeft aangenomen. Daarom schijnt ij
geen ziel aangenomen te hebben.
,
2. De ziel is noodig voor het lichaam om het leven te ma e
Maar het schijnt, dat zij hiervoor bij Christus lichaam nl®* j?00.,!?
was, want Hij is Gods Woord, waarvan in den sa m {
wordt gezegd: « Heer, bij U is de bron van hel even »•
schijnt dus overbodig, dat de ziel is, waar het
oor aan
is. Nu « doen God noch de natuur iets overbodigs )), zooals a •* 2

ARTICULUS III.
Utrum Filius Dei assumpserit animam.
[3. Dist. 2. q. 1. art. 3. q. 2. et lib. 4. Contr. g. cap. 32.
et Veri. q. 20. art. 1. et Compend. Theol. cap. 104.]

Ad TERT1UM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei animam non as
sumpserit. Joannes enim incamationis mysterium tradens dixit [1. v. 14]:
« Verbum caro factum est », nula facta de anima mentione: non autem.
dicitur caro factum, eo quod sit in carnem conversum, sed quia carnem
assumpsit; non ergo videtur assumpsisse animam.
2. Pr^eterea, anima necessaria est corpori, ad hoe quod per eam
vivificetur: sed ad hoe non fuit necesslria corpori Christi, ut videtur, -quia
ipsum Verbum Dei est, de quo dicitur in Psal. 35. [v. 10] : « Dornine,
apud te est fons vitae ». Superfluum ergo fuisset animam adesse. Verbo
praesente: « Deus » autem, « et natura nihil frustra faciunt », ut etiam
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PhiJosoof zegt in het le boek Over den Hemel. Daarom schijnt
Gods Zoon geen ziel aangenomen te hebben.
• Uit de vereeniging van de ziel met het lichaam wordt de
gemeenschappelijke natuur, die de menschelijke soort is, gevormd.
Maar, zooals Damascenus in het 3e boek (Over het Ware
e.^ ) zegt* « moeten wij in Christus geen gemeenschappc ijke natuur aannemen ». Dus heeft Hij geen ziel aangenomen.
Daartegenover staat echter, wat Augustinus zegt in het boek
Uver den Strijd van den Christen (21e H.) : « Laten wij niet naar
,eT* usteren*die zeggen, dat alleen een menschelijk Vchaam door
e
oord Gods is aangenomen, en die Wat gezegd is: (( Het
A' °°AA tS l eesc"?cu,or^en »• zoo verstaan, dat zij ontkennen, dat
ie ensc een ziel of iets anders menschelijks had dan alleen het
LEERSTELLING. — Zooals Augustinus in het boek Over de

Ketterijen zegt, was het eerst de meening van Arius en later van

Apollinaris, dat Gods Zoon alleen het vleesch aannam zonder de
ziel, omdat zij beweerden, dat het Woord in de plaats van de ziel
•---------------------- —------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------s--------------------------- -------------------------—

Philos. dicit in 1. de Coelo [cap. 4. n.8. S. Th. lect. 8. lib. 2. cap. 11 .J*
Ergo videtur, quod Filius Dei animam non assumpserit (1).
3. Pr/ETEREA, ex unione animae ad corpus constituitur natura com
munis, quae est species humana: <( In Domino autem Jesu Christo non
est communem speciem accipere », ut Damascenus dicit in 3. lib. [Orthod.
Fid. cap. 3.]. Non igitur assumpsit animam.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Agone Christiano
[cap. 21.]: « Non eos audiamus, qui solum humanam corpus dicunt esse
susceptum a Verbo Dei; et sic audiunt, quod dictum est: Verbum caro
factum est, ut negent illum hominem vel animam, vel aliquid hominis
habuisse, nisi carnem solam ».

•u^ErL°ND^° ^Cen^urn’ <lu°(^» s*cut dicit Augustinus in libro de Haeresibus. [haeresi 49. et 55.], opinio fuit primo quidem Arii, et postea Apollmans, quod Filius Dei solam samem assumpsit (2) absque anima, p°"

(0 L.: assumps t.

(2) L.: assumpserit.
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kam. Hieruit volgde, dat er in Christus geen twee naturen waren,
maar slechts een; want uit ziel en lichaam wordt een mensc e 0 e
natuur gevormd.
, •,
Deze bewering houdt echter om drie redenen geen stan . oor
eerst omdat zij strijdt met het gezag van de Schrift, waar1*1 e
Heer van zijn ziel melding maakt: (( Mijn ziel is bedroef o en
dood toe », Matth. (26, 38) en Joh. (10, 18) : « Ik heb macht
om mijn ziel af te leggen )>.
..
A
i
Hierop antwoordde Apollinaris echter, dat bij die woor en
ziel zinnebeeldig werd opgevat, zooals in het Oude er on
ziel wordt vermeld, Isaias (1, 14) : « Urv maandfeesten en p/ecntigheden haat mijn ziel ». De Evangelisten echter vernJe en’. Z,
als Augustinus zegt in het boek Over de 83 Vraagstukken, m het
evangelieverhaal, dat Jesus zich verwonderde en vertoorn
bedroefd werd en honger had. En deze dingen maken op
duidelijk, dat Hij een ziel had, zooals men bewijst, a
1
echt menschelijk lichaam had uit het feit, dat Hij at en s i
vermoeid was. Anders gaat, als men ook dit tot bee spraa
brengt, omdat in het Oude Verbond dergelijke mgen
nentes quod Verbum fuerit carni loco animae. Ex quo sequebatur, quod
in Christo non fuerint (3) duae naturae, sed una tantum; ex anima enim,
et carne una natura humana constituitur.
Sed haec positio stare non potest propter tria. Primo quidem, quia repugnat auctoritati Scripturae, in qua Dominus de sua anima facit mentionem, Matth. 26. [v. 38] : « Tristis est anima mea usque ad mortem »,
et Joann. 10. [v. 1 8] : « Potestatem habeo ponendi animam meam ».
Sed ad hoe respondebat Apollinaris, quod in his verbis anima metaphorice sumitur; per quem modum in veteri testamento Dei anima commemoratur, Isai. 1. [v. 14]: « Calendas vestras, et solemnitates vestras
odivit anima mea ». Sed, sicut dicit Augustinus in libro octoginta trium
QQ- [q. 80.] Evangelistae in evangelica narratione narrant, quod miratus
est Jesus, et iratus, et contristatus, et quod esuriit. Quae idem ita demonstrant
eum veram animam habuisse, sicut ex hoe quod comedit, et dormivit, et
fatigatus est, demonstratur eum (4) habuisse verum corpus humanum.
Alioquin si haec ad metaphoram referantur, cum similia legantur in veteri3 4
(3) L.: fuerunt.
(4) h. omit.: eum.
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en,èeZ.eg.d’ de oprechtheid van het Evangelieverhaal verloren,
ant et is iets anders of iets prophetisch wordt aangekondigd,
vernfld 6 Wer^c^^le*d door de Evangelisten als geschied wordt
Ten tweede doet de genoemde dwaling te kort aan het nut der
ensc wor mg, nl. de bevrijding van den mensch. Want zooals
ugustmus in het boek Tegen Felicianus (13° H.) redeneert, (( als
os oon het vleesch aannam en de ziel heeft weggelaten, was
o We om at Hij haar onschuldig achtte en dus meende, dat zij
een geneesmiddel noodig had, of omdat Hij haar als iets vreemds
• ?. °UUjf Gn ^
We^aad der verlossing niet schonk, of haar
nh C
Cn 001». ee^de en haar niet kon genezen, of haar verwierp
dpyTT errVjaar if> en voor geen enkel doel geschikt. In twee van
_
er^e* ln&en ^gt een vloek tegen Cod opgesloten. Hoe
*ƒ a mac. tig Worden genoemd als Hij aan de ziel wanhoopte
ah FJ" m,C* ^°i1 re^^en\ Of hoe zou Hij de God van alles zijn,
hpfm/J *ni<j ZC ^ °nZe Zle^
gewaakt? Wat de twee anderen

eC?C ^

en in A m J
eet men ™et' h°e het met de ziel was gesteld,
men rr,6 ün
men geen rekening met haar waarde. Of zou
u)il
j VÖn
*oes*ön^ °P de hoogte Was, die de ziel
haar pp ° Cn ^an.
zon^e der vrijwillige overtreding, terwijl in
een vers/and rs ge/egd, dat de Wet kan ontvangen? Of hoe
.e

testamento de Deo, peribit fides Evangelicae narrationis. Aliud enim esl.
quod prophetice nuntiatur in figuris, aliud quod secundum rerum proprietatem ab Evangelistis historice scribitur.
Secundo derogat praedictus error utilitati Incarnationis, quae est liberatio hominis. Ut enim argumentatur Augustinus in lib. cont. Felicianum
[cap. 13.] : « Si accepta came Filius Dei animam omisit [cap. 8.] , aut
innoxiam sciens, medicinae indigentem non credidit: aut a se alienam
putans, redemptionis beneficio non donavit; aut ex toto insanabilem judicans, curare nequivit; aut ut vilem, et quae nullis usibus apta videretur,
abjecit. Horum duo blasphemiam important in Deum. Quomodo enim
dicetur Omnipotens, si curare non potuit desperatam? aut quomodo omnium
Deus, si non ipse fccit animam nostram? Duobus autem aliis, in uno aniinae caiisa nescitür, in altero meritum non tenetur. An intelligere causam
putandus est animae, qui eam ad accipiendam legem habitu insitae rationis
instructam a peccato voluntariae transgressionis nititur separare? Aut quomodo ejus- generositatem novit, qui ignobilitatis vitio dicit esse despectam?
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zou hij haar waarde kennen, die zegt dat zij veracht is om e sme
van haar gemeenheid ? Let men op haar oorsprong, dan is e ze
standigheid der ziel zooveel te kostbaarder; let men op de sc u
van haar overtreding, dan is haar zaak erger om haar verstan •
Maar ik weet, dat Christus de volmaakte wijsheid is, en twij e
niet, dat Hij de meest liefdevolle is; en om de eerste reden cc
Hij de ziel, die beter en tot rede in staat is, niet veracht, en om
tweede heeft Hij haar, die meer gewond was, aangenomen »•
Ten derde is deze bewering tegen de waarheid er mensc
wording zelf. Want het vleesch en de andere deel en van en
mensch behooren door de ziel tot een bepaald soort.
s us e
ziel verdwijnt, zijn er alleen in oneigenlijken zin been ereni en
vleesch, zooals de Philosoof bewijst in het 2° boek Over e.
en het 7e Over de Metaphysiek.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1 • Als men zegt, « het
Woord is vleesch geworden », staat « vleesch )) aar voor
heelen mensch; alsof er gezegd werd « het Woor is mensc ,
.Worden », zooals bij Isaias (40, 5) wordt gezegd. «
eve
zal het heil van onzen God zien ». En nu wordt e ge ee e P16”
door het vleesch aangeduid, omdat, zooals in de aange aa
Si originem attendas, pretiosior est animae substantia; si transgréssióms
culpam, propter intelligentiam, pejor est came (5), ergo autem Christum
et perfectam sapientiam dico, et scio, et piissimum esse non dubitó: quorum
primo meliorem, et prudentiae capacem non despexit: secundo eam, quae
magis fuerat vulnerata, suscepil ».
Tertio vero haec positio est contra ipsam Incamationis veritatem: caro
enim, et caeterae partes hominis per animam speciem sortiuntur. Unde,
recedente anima, non est os, aut caro, nisi aequivoce, ut patet per Philos.
in 2. de Anima [cap. 1. n. 9. S. Th. lect. 2. et 10], et 7. Metaph.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod cum dicitur: « Verbum caro factum
est », « caro » ponitur pro toto homine; ac si diceretür: « Verbum homo
factum est »; sicut et Isa. 40. [v. 5]: « Videbit omnis caro panter, qüod
os Domini Iocutum est » (6), ideo autem tótus homo per carnem signifi-5
(5) L.: causa.

„ .

. • _

(6) JU.: c videbit omnis. caro-saluUre- De»- nostn >.

6
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wordt gezegd, Gods Zoon door het vleesch zichtbaar verscheen,
5?? ^ Cr
V0^ (<
hebben zijn heerlijkheid gezien »•
. ,e
zooa^s Augustinus in het boek Over de 83 Vraags uk en ( 0 Vr.) zegt, « Gods Woord bij heel die vereeniging
oor aanfieming het voornaamste is, maar het uiterste en laagste
et v eescn. Omdat de Evangelist ons nu een idee wilde geven van
f Ie^ 6 Cn Verne^enn£ van God, noemde Hij het Woord en het
ü eesc en sloeg de zielt die lager dan het Woord en hooger dan
e veesch is, over ». Ook was het redelijk, dat hij het vleesch
noem e, at naar het scheen minder goed kon worden aangenomen,
omdat het verder van het Woord af staat.
•
et Woord is de levensbron als eerste werkende oorzaak
van et even. Maar de ziel is het levensbeginsel van het lichaam
** S r!JDp[0nn'
vorm datgene wat de werkende oorzaak
maakt Daarom zou men uit de tegenwoordigheid van het Woord
ee.r ,Cr, 111111611 besluiten, dat het lichaam bezield was, zooals men
U1 e egenwoordigheid van het vuur kan besluiten, dat het lichaam,
waarin het vuur is, warm is.
• pi
*s n*et ongePast en zelfs noodzakelijk te zeggen, dat er
is us een natuur was, die door de bij het lichaam komende
catur, quia, ut dicitur in auctoritate inducta ,(7) per carnem Filius Dei
visibilis apparuit: unde subditur: « Et vidimus gloriam ejus ». Vel ideo
quia, ut August, dicit in lib. 83. QQ. [q. 80.] : « in tota illa unitate
susceptionis principale Verbum est, extrema autem, atque ultima caro.
Volens itaque Evangelista commendare pro nobis dilectionem humilitatis
Dei, Verbum, et carnem nominavit, omittens animam, quae est Verbo
inferior, came praestantior ». Rationabile etiam fuit, ut nominaret carnem,
quae propter hoe quod magis distat a Verbo, minus assumptibilis videbatur.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Verbum est fons vitae, sicut prima
causa vitae effectiva. Sed anima est principium vitae corporis, tamquam
forma ipsius: forma autem est effectus agentis. Unde ex praesentia Verbi
magis concludi posset, quod corpus esset animatum: sicut ex praesentia
ignis potest concludi, quod corpus, cui ignis adhaeret, sit calidum.
Ad TÈRTIUM dicendum, quod non est inconveniens, immo necessarium

dicere, quod in Christo fuerit (8) natura, quae constituitur per animam

(7)

U add.: quia.
(8) L.: fuit.
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ziel werd gevormd. Damascenus echter ontkent, dat er in Christus
een gemeenschappelijke natuur was als een derde ding, dat ontston
uit de vereeniging van Godheid en menschheid.
IV' ARTIKEL.
Nam Gods Zoon een menschelijken geest of verstand aan.
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Gods Zoon geen men
schelijken geest of verstand aannem. — 1. Want waar een mg
zelf aanwezig is, is zijn beeld niet noodig. Maar de mensc
naar zijn verstand als een beeld van God, zoo^cs1jTllg3!ftl jU*
zegt in het 14° boek Over de Drievuldigheid (3 en o H.) • m *
nu in Christus het goddelijk Woord zelf aanwezig was, e oe e
er geen menschelijk verstand te zijn.
r ,
2. Een grooter licht doet een kleiner verduisteren. Maar U°üs
Woord, dat (( het licht is, dat ieder mensch, die in de wereld komt

corpon advenientem: Damascenus autem negat in Domino Jesu Christo
esse communem speciem, quasi aliquid tertium resultans ex unione divinitatis, et humanitatis.
ARTICULUS IV.
Utrum Filius Dei assumere dcbuerit intellectum (1).
[3. Dist. 2. q. 1. art. 3. q. 2. et lib. 4. Contr. g. cap. 33.
et Veri. q. 20. art. 1. et Comp. Theol. cap. 205.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei non assumpserit (2) mentem humanam, sive intellectum: ubi enim est praesentia rei, non
requiritur ejus imago: sed homo secundum mentem est ad imaginem
Dei, ut Augustinus dicit in lib. 14. de Trinit. [cap. 3. et 8.]. Cum ergo
in Christo fuerit praesentia ipsius divini Verbi, non oportuit ibi esse mentem
humanam.
2. PRETEREa, major lux offuscat minorem: sed Verbum Dei, quod
est « lux illuminans omnem hominem venientem in hunc mundum », ut
0t) L.: Utrüm Filius Dei assumpserit mentem humanam, sive intellectum.
(z) L.: assurapsit.
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verte t », zooals bij Johannes (1,9) wordt gezegd, wordt met
en geest vergeleken als het grootere licht met het kleinere, want
oo e geest zelf is een licht, als een lamp die ontstoken is door
eerste icht: « Een lamp des Heeren is de geest van den
j\v/ k ^er ^Preuken, 10, 27). Daarom was in Christus,
os
ooid is, geen menschelijke geest noodig.
• ™t aannemen van de menschelijke natuur door Gods Woord
rT in vleeschw°rdmg genoemd. Maar het verstand of de
T
f gaest’ 's noch vleesch noch de daad van het vleesch,
O *3 7
^een en^el lichaam is, zooals in het 3° boek
y
C W ^
n- 4) bewezen wordt. Daarom schijnt Gods
" geen menschel,jken geest te hebben aangenomen.
Daartegenover staat echter wat Augustinus zegt in het boek
Over hei Geloof aan Petrus (14° H.) : « Wees er zoo vast mogeijk van overtuigd, en twijfel er heelemaal niet aan, dat Christus,
oas Zoon, het vleesch van onze soort heeft en een redelijke ziel.
ant Hij zegt van zijn Vleesch: « Betast en ziet, want een geest
eeft geen vleesch en beenderen, zooals gij ziet, dat Ik heb )),
\Bucas, het laatste hoofdstuk, 1, 39). En Hij toont ook, dat Hij
een ziel heeft als Hij zegt: «Ik leg mijn ziel af en Ik neem haar Weet
dicitur Joan. 1. [v. 9], comparatur ad mentem, sicut lux major ad minorem; quia et ipsa mens lux quaedam est, quasi lucema illuminata a prima
luce [Proverb. 10. v. 27] : « Lucema Domini spiraculum hominis »•
Ergo in Christo, qui est Verbum Dei, non fuit necessarium esse mentem
humanam.
3. PRiETEREA, assumptio humanae naturae a Dei Verbo dicitur « in'
camatio » ejus. Sed intellectus, sive mens humana neque est caro, neque
actus camis: quia nullius corporis actus est, ut probatur m 3. de An[cap. 4. n. 4. S. Th. lect. 7.]. Ergo videtur, quod Filius Dei humanam
mentem non assumpserit.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Fide ad Petr[cap. 14.] : « Firmissime tene, et nullatenus dubites, Christum Filium De'
habere veram nostri generis camem, et animam rationalem, qui de carnc
sua dicit: Palpate, et videte, quia spiritus camem, et ossa non habet, sicut
me videtis habere [Luc. uit. v. 39] : animam quoque se habere ostenditi
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aan », (Joannes, 10, 1 7). En Hij toont ook, dat Hij een verstan
heeft, als Hij zegt: (( Leert van Mij, rvant Ik ben zachtmoe ig en
nederig van hart » (Matthaeus, 11, 29). En van Hem zeg.
Heer door den propheet: (( Ziet, mijn dienaar zal het egrijpen
(Isaias, 52, 13).
Leerstelling. — Zooals Augustinus zegt in het boek ver
de Ketterijen, « wijken de volgelingen van Apollinans van e
Katholieke Kerk aL
de ziel van Christus betreft, om a zl
als de Alianen zeggen, dat Christus alleen het üleesch zon ei een
ziel heeft aangenomen. En als zij in deze fcmeslie door e f>e
genissen van het Evangelie Weerlegd Worden, zeggen zi],
Christus’ ziel geen geest heeft gehad, maar dat in plaats aaivan
het Woord zelf in haar is geweest )).
. , , j
Maar deze stelling wordt met dezelfde redenen weer eg ais
vorige. Want ten eerste strijdt dit met het Evangelieverhaal dat
vermeldt, dat Hij zich verwonderd heeft, als blijkt uit a ia
(8, 10). Maar zonder verstand kan er geen verwondering zijn
omdat dit een vergelijking van oorzaak en gevo g mee reng ,
iemand nl. een gevolg ziet, waarvan hij de ooizaa nie
zoekt, zooals in het begin van de boeken over e
e ap
wordt gezegd.
—

dicens: Ego pono animam meam, et interum sumo eam [Joan. 10. v. 1 7]| :
intellectum quoque animae ostendit se habere, dicens: Discite a me, quia
roitis sum, et humilis corde [Matth. 11. v. 29] ; et de ipso per Prophetam Deus dicit [Isa. 32. v. 13]: Ecce intelliget puer meus ».
Respondeo dicendum, quod, sicut August, dicit in lib. de Haeresibus,
[haeresi 55.] « Apollinaristae de anima Christi a Catholica Ecclesia dissenserunt, dicentes, sicut Ariani, Deum Christum carnem solam sine anima
suscepisse: in qua quaestione testimoniis evangelicis victi, mentem defuisse
animae Christi, sed pro hac ipsum Verbum in ea fuisse dixerunt.
Sed haec positio eisdem rationibus convincitur, sicut et praedicta. Primo
enim hoe adversatur narrationi evangelicae, quae commemorat eum fiiisse
miratum, ut patet Matth. 8. [v. 10]: admiratio autem absque ratione
esse non potest: quia importat collationem effectus ad causam; dum scilicet
aliquis videt effectum, cujus causam ignorat, et quaerit, ut dicitur in princ.
Metaph. [cap. 2. n. 8. S. Th. lect. 3.].
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Ten tweede strijdt dit met het nut van de menschwording, nlde rechtvaardiging van den mensch uit de zonde. Want de ziel is
niet in staat om te zondigen of de heiligmakende genade te ont
vangen tenzij door den geest. En daarom moet vooral de menschelijke geest worden aangenomen. Daarom ook zegt Damascenus
in het 3e boek (Over het Ware Geloof, 6e H.), dat « Gods
Woord een lichaam en een verstandelijke en redelijke ziel aan
nam », en verderop voegt hij er bij « Geheel en al is Hij met het
geheel vereenigd, opdat Hij aan mijn heele ik het heil zonder ver
diensten zou geven, (dwz. mij aan God welgevallig zou maken),
Want rvat niet aangenomen kan worden, is ongeneeslijk ».
Ten derde is dit in strijd met de waarheid van de menschwor
ding. Want omdat het lichaam aan de ziel beantwoordt als de
stof aan haar eigen vorm, is er geen echt menschelijk vleesch als
dit niet vervolmaakt is door een menschelijke, dwz. redelijke ziel.
Had dus Christus een ziel zonder een geest gehad, dan zou Hij
geen echt menschelijk vleesch, maar het vleesch van een dier hebben
gehad, want onze ziel verschilt alleen door den geest van een
dierenziel. Daarom zegt Augustinus in het boek Over de 83
Vraagstukken (80e Vr.), dat uit deze dwaling zou volgen, (( dat
Gods Zoon een dier met de vorm van een menschelijk lichaam had
Secundo repugnat utilitati incamationis, quae est justificatio hominis a
peccato: anima enim humana non est capax peccati, nee gratiae justificanüs, msi per mentem; unde praecipue oportuit mentem humanam assumi.
Unde dicit Damascenus in 3. lib. [Orthod. Fid. cap. 6.] quod « Dei
verbum assumpsit corpus, et animam intellectualem, et rationalem »• Et
postea subdit: « Totus toti unitus est, ut toti mihi salutem largeritur » (3)
« quod enim inassumptum est, incurabile est ».
Tertró hoe repugnat veritati incamationis: cum enim corpus proportie
netur animae, sicut materia propriae formae, non est vere (4) caro hu
mana, quae non est perfecta anima humana, scilicet rationali. Et ideo si
Christus animam sine mente habuisset, non habuisset veram carnem humaiiam, sed bestialem (5)', quia per solam mentem anima nostra differt ab
anima bestiali. Unde dicit Augustinus in lib. 83. QQ. [q. 80.1, quod
secundum hunc errorem sequeretur, quod Filius Dei « belluam quamdara3 4
(3) L. add.: adest, gratis faciat.
(4) L.: vera.
j
(5) L. add.: carnem.
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aangenomen ». En dat strijdt weer met de goddelijke waarachtig
heid, die geen enkele onwaarheid en bedrog toelaat.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. Waar een ding zelf

aanwezig is door zijn tegenwoordigheid, is zijn beeld niet noo ig
om de plaats van het ding in te nemen, zooals de soldaten, waar
de keizer was, zijn beeld niet vereerden. Maar bij de tegenwoor
digheid van een ding wordt zijn beeld vereischt, om oor e
aanwezigheid van het ding zelf vervolmaakt te worden, zooa s
het beeld in de was wordt gemaakt door het indrukken van e
zegel, en het beeld van den mensch in een spiegel ontstaat oor
zijn aanwezigheid. Daarom was het voor de vervolmaking van en
menschelijken geest noodig, dat het Woord hem met zie ver
eenigde.
,
2. Een grooter licht doet het kleinere licht van een ander
verlichtend lichaam verdwijnen, maar het licht van een ver ie
lichaam wordt niet uitgedoofd, maar vervolmaakt.
ant as
zon er is, verduistert het licht van de sterren, maar et ie v
het uitspansel wordt vervolmaakt. Nu is de geest ° e*
j
van den mensch als een licht, dat door het licht van os
0
cum figura humani corporis suscepisset ». Quod iterum repugn
divinae, quae nullam patitur fictionis falsitatem.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod ubi est ipsa res per sui praesentiam,
non requiritur ejus imago, ad hoe quod suppleat locum rei: sicut ubi
^t (6) imperator, milites non venerantur (7) ejus emaginem. Sed. tarnen
requiritur cpm praesentia rei imago ipsius, ut perficiatur ex ipsa rei praesentia: sicut imago in cera perficitur per impressionem sigilli, et imago
hominis resultat in speculo per ejus praesentiam. Unde ad perficiendam
mentem humanam necessarium fuit, quod eam sibi Verbum Dei umveAd SECUNDUM dicendum, quod lux major evacuat lucem mmorem alterms
corporis illuminantis. Non tarnen evacuat, sed perficit lucem corporis illuminati, ad praesentiam enim solis stellarum lux obscuratur, sed aëris lumen
perficitur. Intellectus autem, seu mens hominis est quasi lux illuminata a6 7 8
(6) E.: erat.

(7) L.: venerabantur.
(8) E.: univit.
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wordt verlicht, en dus wordt het licht van den menschel ij ken geest
door Gods Woord niet verborgen, maar vervolmaakt.
• h
1Sj- Vers^anc^sverm°gen geen act van een lichaam, toch
i*i C n<?°
^at
menschelijke geest, die de vorm van het
om \e kunnen begrijpen, edeler is. En daarom is het
ig* at een etei geordend lichaam eraan beantwoordt.

luce divini Verbi. Et ideo per praesentiam (9) Verbi non evacuatur mens
nommis, sed magis perficitur.
r^P*
dicendum, quod licet potentia intellectiva non sit alicujus
■ nS ac. ’ JPsa ta^en essentia animae humanae, quae est forma corj: 1 ;F ^U0£^ S1* n°hilior, ad hoe quod habeat potentiam intelligeneo necesse est, ut corpus melius dispositum ei respondeat.

(9) L.: per lucem divini Verbi
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ZESDE KWESTIE
OVER DE VOLGORDE BIJ HET AANNEMEN.
(Zes Artikelen.)
Vervolgens moeten wij de volgorde bij de bovengenoemde^ aan
neming beschouwen, en hieromtrent stellen wij ons zes vragen
1. Nam Gods Zoon het vleesch aan door middel van de ziel?
2. Nam Hij de ziel door middel van de geest of het verstand
aan?
3. Werd de ziel van Christus eerder door het Woord aangenomen dan het vleesch?
4. Werd het vleesch door het Woord aangenomen voordat het
met de ziel was vereenigd?
5. Werd de geheele menschelijke natuur aangenomen door
middel van de deelen?
6. Werd zij aangenomen door middel van de gena

QUAESTIO VI.
DE MODO ASSUPTIONIS QUANTUM AD ORDINEM (1).
IN SEX ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de ordine assumptionis piaedictae.
Circa quod quaeruntur sex: 1. Utrum Filius Dei assumpswit carnem
mediante anima. — 2. Utrum assumpserit animam mediantejpint.u.^
mente. — 3. Utrum anima fuerit prius assumpta, quam caro._
Utrum
caro fuerit prius a Verbo assumpta, quam ammae umta.
ytrum s[t
tota humana natura sit assumpta mediantibus partibus.
assumpta mediante gratia.
fi) L.: De ordine assumptio.
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V ARTIKEL.

Nam Gods Zoon het vleesch aan door middel van de ziel?
nieffDENKI jGEN‘ •

^en beweert, dat Gods Zoon het vleesch

Gods^3111 ^°or ““^1 van de ziel. — 1. Want de wijze, waarop
k ic
l°°n f161 i menschelijke natuur en haar deelen vereenigd
is Hii
^le’ waar<^oor Hij in alle schepsels is. Nu
dizheid

* 6
schepsels door Zijn wezen, tegenwoorvleesch veD m-aCj * ^US 18 ^oc^s Zoon nog veel meer met het

vleesch vereen.gd en n,et door middel van de ziel.
van hvnncf611
Z^'n met ^-*0(^s Woord vereenigd in eenheid
tot de hvnn ^ ° ?ers0011, ^u behoort het lichaam onmiddellijk
zelfs schnn/lfT v Persoon van den mensch evenals de ziel. En
hypostase va
1C aam 1°°^ nauwer In verband te staan met de
de vorm is- w en,me”sc^’ omdat het de stof is, dan de ziel, die
an et beginsel van een eenling te zijn, wat in het

ARTICULUS I.
Utrum Filius Dei assumpserit carnem mediante anima.

[3. Dist. 2. q. 2. art. 1.
et lib. 4. Contr. g. cap. 44 et de Spirit. Creat. art. 3. ad 5.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei non assumpserit
camem mediante anima. Perfectior enim est modus, quo Filius Dei unitur
humanae naturae, et partibus ejus, quam quo est in omnibus creaturis.
Sed in creaturis est immediate per essentiam, potentiam, et praesentiamErgo multo magis Filius Dei immediate unitur cami, et non mediante
anima.
2. PrjEXEREA, anima, et caro unita sunt Dei Verbo in. unitate hyp^
stasis, seu personae. Sed corpus immediate pertinet ad personam, sivc
hypostasim hominis, sicut eet anima. Quinimmo magis videtur se de pr°'
pinquo habere ad hypostasim, (1) corpus, quod est materia, quam anima,
quae est forma: quia principium individuationis, quae importatur in nomine
(i) L. add.: hominis.
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woord hypostase ligt opgesloten, is de stof. Dus nam Gods Zoon
het vleesch niet aan door middel van de ziel.
3. Als men het verbindingsmiddel wegneemt, worden de dingen,
die door het middel worden verbonden, gescheiden; zooals de kleur
van het lichaam zou verdwijnen, als men het oppervlak wegneemt,
omdat de kleur in het lichaam is door het oppervlak. Maar als
de ziel door den dood afgescheiden wordt, blijft nog de vereeniging van het Woord met het lichaam, zooals later zal blijken
(50° Kw., 2° Art.). Dus is het Woord niet met het lichaam
vereenigd door de ziel.
Hiertegenover staat echter, wat Augustinus zegt in den Brief
aan Volusianus (3° Br., 2e H.) : (( De grootheid zelf van de
goddelijke macht vereenigde met zichzelf een redelijke ziel en
door haar een menschelij£ lichaam en den geheelen mensch, die
m iets beiers moest veranderd worden ».
Leerstelling. — Iets wordt een middel genoemd met be
trekking tot het uitgangspunt en het doel. Vandaar dat een middel
evenals een uitgangspunt en een doel een orde meebrengt. Nu
zijn er twee soorten van volgorden: en wel een in tijd en een* 3

hypostasis, videtur esse materia. Ergo Filius Dei, non assumpsit carnem
mediante anima.
3. PiUETEREA, remoto medio, separantur ea quae per medium conjunguntur; sicut, remota superficie, cessaret color a corpore, qui inest corpori
per superficiem. Sed separata per mortem anima, adhuc remanet unio Verbi
ad carnem, ut infra patebit [q. 50. art. 2.]. Ergo Verbum non conjungitur carni mediante anima.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in Epist. [3. cap. 2.] ad
Volusianum: « Ipsa magnitudo divinae virtutis animam sibi rationalem, et
per eamdem corpus humanum, totumque omnino hominem in melius mutandum coaptavit ».
RESPONDEO dicendum, quod medium dicitur respectu principii, et finis.
Unde sicut principium, et finis important ordinem, ita et medium. Est autem
duplex ordo: unus quidem temporis, alius autem naturae. Secundum autem
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aP eï|-11 na^uur' Wat nu de volgorde in tijd betreft, wordt er
AT/16* ^e^eim der Menschwording middel genoemd, omdat
o s Woord de geheele menschelijke natuur tegelijk met zich
vereemgd heeft, zooals later zal blijken (33' Kw., 3* Art.).
aar een volgorde naar de natuur tusschen verschillende dingen
an men op twee manieren vinden: ten eerste naar den graad van
^aardigheid, zooals wij zeggen, dat de Engelen midden tusschen
o en e menschen in staan; en op een andere manier naar de
wijze van iets veroorzaken, zooals wij zeggen, dat de tusschenoorzaa staat tusschen de eerste oorzaak en het laatste gevolg. En
eze twee e soort volgorde volgt eenigszins uit de eerste; want
/ i°q ƒ lj I0nysius zegt in het boek Over de Hemelsche Hierarchién
•), (( TVerkt God door de zelfstandigheden, die dichter bij
staan °P hen, die verder af zijn ».
•i
nu op den graad van waardigheid, dan staat de ziel
da* pnJUS,7 en Pod Cn ^et v^eesc^- En hierdoor kan men zeggen,
i° ^
het vleesch met zich heeft vereenigd door middel
• C Zlej
aar *n de orde van het veroorzaken, is de ziel zelf
pf»nio-rJZ1\Y/ e
dat het vleesch met Gods Zoon werd ver
in vpi-K ^nt 11 Z<iU n^Ct aan§enomen kunnen worden, als het niet
h°uding stond tot de verstandelijke ziel, waardoor het juist
ordinem temporis non dicitur in mysterio Incarnationis aliquid medium:
quia totam humanam naturam simul sibi Verbum Dei univit, ut infra
patebit [q. 33. art. 3.].
Ordo autem naturae inter aliqua potest attendi dupliciter: uno modo
secundum gradum dignitaris: sicut dicimus angelos esse medios inter homines, et Deum: alio modo secundum rationem causalitatis: sicut dicitur (2)
media causa existere inter primam causam, et ultimum effectum. Et hic
secundus ordo aliquo modo consequitur primum: sicut enim dicit Dionysius
[cap. 13. Coel. Hier.] : « Deus per substantias magis sibi propinquas
agit in ea, quae sunt magis remota ».
Sic (3) ergo si attendamus gradum dignitaris, anima media invenitur
salitatis ipsa anima est aliqualiter causa carnis uniendae Filio Dei. Non
enim esset assumptibilis, nisi per ordinem quem habet ad animam rationamter Deum, et camem mediante anima. Sed et (4) secundum ordinem cau(2) L.: dicimus.
(3) L.: Si.
(4) L- omit.: et.

........ ...... - -
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menschelijk vleesch is; want boven is gezegd (4e Kw., lc Art.),
dat de menschelijke natuur meer dan andere aangenomen kan
worden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Men vindt een
dubbele orde tusschen het schepsel en God. Een, in zoover de
schepselen door God worden veroorzaakt en van Hem als van
het beginsel van hun bestaan afhangen. En zoo bereikt God
door de oneindigheid van Zijn macht ieder ding onmiddellijk door
het te veroorzaken en het te bewaren. En hierbij behoort het,
dat God onmiddellijk in alles is door Zijn wezen, macht en tegen
woordigheid.
Maar er is een andere orde, volgens welke de dingen tot God
worden teruggebracht als tot hun doel. En wat dit betreft staat
er iets tusschen de schepselen en God: want de lagere dingen
worden tot God teruggebracht door de hoogere, zooals Dionysius
zegt in het boek Over de Hemelsche Hierarchïén (5e H.). En tot
die orde behoort het aannemen van de menschelijke natuur door
het Woord, dat de eindterm van het aannemen is. En daarom
wordt Het door de ziel met het vleesch vereenigd.
2. Als de hypostase van Gods Woord zonder meer door de

lem, secundum quam habet quod sit caro humana: dictum est enim supra
[q. 4. art. 1.], quod natura humana prae caeteris est assumptibilis.
Ad primum ergo dicendum, quod duplex ordo considerari potest inter
creaturam, et Deum. Unus quidem, secundum quod creaturae causantur a
Deo, et dependent ab ipso, sicut a principio sui esse. Et sic propter infinitatem suae virtutis Deus immediate attingit quamlibet rem, causando, et
conservando. Et ad hoe pertinet, quod Deus immediate est in omnibus per
essentiam, praesentiam, et potentiam.
Alius autem ordo est, secundum quod res reducuntur in Deum, sicut
in finem. Et quantum ad hoe invenitur medium inter creaturam, et Deum;
quia inferiores creaturae reducuntur in Deum per superiores, ut dicit
Dionysius in lib. Eccl. Hier. [cap. 5.] ; et ad hunc ordinem pertinet
assumptio humanae naturae a Verbo Dei, quod est terminus assumptionis.
Et ideo per animam unitur cami.
Ad SECUNDUM dicendum, quod si hypostasis Verbi Dei constitueretur
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menschelijke natuur werd gevormd, zou daaruit volgen, dat Het
vleesch nauwer ermee in verband stond, omdat het de stof is, die
et eginsel van een eenling te zijn is; zooals de ziel, die de
soorte ijke vorm is, in nauwer verband staat met de menschelijke
H^r-L ^aar omc*at de hypostase eerder bestaat dan de mensc e ijke natuur en hooger is, staat iets in de menschelijke natuur
m nauwer verband ermee, naarmate het hooger is. En daarom is
3 MG0Cu y°0rd nader dan het lichaam.
Niets belet, dat iets oorzaak van iets is wat de geschiktheid
en gepast eid betreft, welke blijven ook als dat ding wordt weg
genomen; want al hangt iets wat het worden betreft, van iets
a.n CrSi a r 1S~let *ock niet afhankelijk als het eenmaal zijn bes aan ee t. Zooals de vriendschap tusschen een paar menschen
1 ° j ' emi 6
Van iemancl ontstaat en toch niet verdwijnt,
om rJ16 ^f1500/1
en als iemand in het huwelijk treedt,
1 --ï
6 SC .°?n ei°; die een vrouw geschikt maakt voor de huweSVer^e.n!^ln^’, deze huwelijksvereeniging toch blijft, als de
on ei vei wijnt; evenzoo blijft de vereeniging van Gods
Woord met het vleesch, als de ziel weg is.
simpliciter per humanam naturam, sequeretur quod corpus esset ei vicinius,
cum sit materia, quae est individuationis principium; sicut et anima, quae
est forma specifica, propinquius se habet ad naturam humanam. Sed quia
hypostasis Verbi (5) est prior, et altior, quam humana natura, tanto id
quod est in humana natura, propinquius ad eam (6) se habet, quanto est
altius; et ideo propinquior est Verbo Dei anima, quam corpus.
Ad TERTIUM dicendum, quod nihil prohibet, aliquid esse causam alicujus
quantum ad aptitudinem, et congruitatem, quo tarnen remoto, illud non
tollitur: quia etsi fieri alicujus dependet ex aliquo, postquam tarnen est in
facto esse, ab eo non dependet. Sicut si inter aliquos amicitia causatur (7)
aliquo mediante, eo recedente adhuc amicitia remanet; et si aliqua in
matrimonium ducitur propter pulchritudinem, quae facit congruitatem i°
muliere ad copulam conjugalem, tarnen, pulchritudine cessanle, adhuc durat
copula conjugalis. Et similiter, separata anima, remanet unio Verbi ad
carnem.5 6 7
(5) L. omit.: Verbi.
(6) L. omit.: ad eam.
(7) L-: causaretur.
...
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IIC ARTIKEL.

Nam Gods Zoon de ziel aan door middel van den geest?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Gods Zoon de ziel niet
aannam door middel van den geest. — 1. "Want een en hetzelfde
d ng staat niet tusschen zichzelf en iets anders in. Maar de geest
of het verstand is naar zijn wezen mets anders dan de ziel zelf,
zooals m het eerste deel is gezegd. Dus nam Gods Zoon de ziel
niet aan door middel van den geest of het verstand.
2. Wat middel is voor de aanneming, schijnt beter gesch kt om
aangenomen te worden. Maar de geest of het verstand kan niet
beter aangenomen worden dan de ziel, wat hieruit blijkt, dat de
engelachtige geesten niet aangenomen kunnen worden, zooals
boven is gezegd (4e Kw., 1e Art.). Dus schijnt Gods Zoon de
ziel met te hebben aangenomen door den geest.
3. Wat later is, wordt door het eerste aangenomen door middel
van iets, dat eerder is. Maar de ziel geeft het wezen zelf aan, dat
van nature eerder is dan zijn vermogen, de geest. Dus schijnt Gods* 2 3

ARTICULUS II.
Utrum Dei Filius assumpserit animam mediante Spirilu sive mente.
[3. Dist. 2. q. 2. art. 1. q. 2.]
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei non assumpserit
animam mediante spiritu. Idem enim non cadit medium inter seipsum, et
alikuid aliud. Sed spiritus, sive mens non est aliud in essentia ab ipsa anima,
ut in prima parte habitum est [q. 77. art. 1. ad 1.]. Ergo Filius Dei non
assumpsit animam mediante spiritu, sive mente.
2. Pr/eterea, illud, quo dediante facta est assumptio, videtur esse
roagis assumptibile. Sed spiritus, sive mens non est magis assumptibilis, quam
anima; quod patet ex hoe, quod spiritus angelici non sunt assumptibiles,
ut supra dictum est [q. 4. art. l.j. Ergo videtur, quod Filius Dei non
assumpserit animam mediante spiritu.
3. Pr/eterea, posterius assumitur a primo mediante priori. Sed anima
nominat ipsam essentiam, quae est prior naturaliter, quam ipsa potentia
14
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Zoon de ziel niet te 'hebben aangenomen door middel van den
geest of het verstand.
Hiertegenover staat echter, wat Augustinüs zegt in het boek

ver den Strijd van den Christen (13e H ) : « De onzichtbare cn
onveranderlijfye Waarheid nam door den geest de ziel en door dc
ziel het lichaam aan ».
Leerstelling. — Zooals werd uiteengezet (in ’t vorige Art.)»
zegt men dat Gods Zoon het vleesch aannam door middel van
e zje , zoowel om de volgorde in waardigheid als om de geschiktei om aangenomen te worden. Beiden nu vinden wij, als wij
et verstand, dat geest wordt genoemd, vergelijken met de andere
ee en er ziel. Want de ziel kan wat de gepastheid betreft niet
aangenomen worden, tenzij hierom, dat zij God bereiken kan als
naar zijn eeld bestaand; en dit is juist volgens het verstand,
a

ij

geest wordt genoemd, volgens het woord uit den Ephesïers-

' *

j*

e verstan

Z hCt 3

Vernieuwt U door den geest van uw gemoed »•

is eveneens onder de deelen der ziel hooger en grooter

f 6I| “

meer gelijk. En daarom zegt Damascenus

boek (0üer het Ware Geloof, 6e H.) : « Met het vleesch

^r8° ^etur’ ^uod Fjlius Dei non assumpserit animam
raeaiante spiritu, sive mente.
18 1* (( ZJZZ ^U.oc^ Augustinus dicit in lib. de Agone Christ [cap.

L;im\0I™:'batiPir;ncommutabihs veHtas per « —* DefdfdtoDass0ummTndUm’ quod’. sicut dietum est

[art. praec.J, Films

tatis, turn etiam DroDter031”6111-30*1113 mec*‘ante’ tum Propter ordinem digniinvenitur, si coïUremtTSX a55Tpti°?is- Utrumque autem horum
animae partes Non enim ‘
' qm sP,rltus dlclt»r- ad caeteras
nisi per hoe quod est caDaT^n
ass“mpt!bl,ls «cundum congruitatem,
secundum mentem quae JL j— ad 'ma«Inem ejus existens, quod r‘

« Renovamini Tp’iritü

Secundum.illud Epbes- 4- [v. 23]

caeteras partes animae est ^ V“trae ®' Similiter etiam intellectus int'
ut Damascenus dicit in 3 lib^’/orth1' fT'”’ "V ?“ similior- Et 'de'
iwrtft. hid. cap. 6.] : « unitum est car
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is door middel van het verstand het Woord Gods vcrcenigd; Want
hei verstand is het zuiverste van de ziel, maar ook God is verstand ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ook al is de geest als
wezen n:et iets anders dan de ziel, hij is toch als vermogen van de
andere deelen der ziel onderscheiden. En zoo komt het aan hun
toe middel te zijn.
2. De engelachtige geest mist de gepastheid om aangenomen,
te worden niet om gebrek aan waardigheid, maar om de onherstel
baarheid van zijn val. Dat gaat niet op voor den menschelijken
geest, als blijkt uit wat in het eerste deel werd gezegd (64e Kw.,
T Art.).
3. Als men zegt, dat de geest staat tusschen God en de. ziel>
beteekent ziel niet het wezen der ziel, dat aan alle vermogens
gemeen is, maar de lagere vermogens, die ieder ziel bezit.* I.

per medium intellectum Verbum Dei: intellectus enim est quid anïmae
purissimum: sed et Deus est intellectus ».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod etsi intellectus non sit aliud ab anima
secundum essentiam, distinguitur tarnen ab aliis partibus animae secundum
rationem potentiae. Et secundum hoe competit sibi ratio medii.
Ad SECUNDUM dicendum, quod spiritui angelico non deest congruitas
ad assumptionem propter defectum dignitatis, sed propter irreparabilitatem
casus. Quod non potest dici de spiritu humano, ut patet ex his quae in
I. dicta sunt [q. 64. art. 2.J.
Ad TERTIUM dicendum, quod anima, inter quam, et Dei Verbum ponitur
medium intellectus, non accipitur pro essentia animae, quae est omnibus,
potentiis communis, sed pro potentiis inferioribus, quae sunt omni animae
communes.
.\

Kw. 6, A. 3.

196
IIP ARTIKEL.

Werd Christus ziel eerder door het Woord aangenomen
dan het vleesch?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus* ziel eerder door
et
oord werd aangenomen dan het vleesch. — 1. Want Gods
' n®1 a
2 3111
* * j*16* v^eesc^ aan door middel van de ziel, zooals gezegd
j ' ... rt' dezer Kw.) . Nu komt men eerder bij wat in het m.dden
an j wat het uiterste is. Dus nam Gods Zoon eerder de ziel aan
dan het vleesch.
^ L^/^StU»S Z1C^ Staat ^ooger in waarde dan de engelen vol
gas et sa mwoord (96, 7) : « Aanbidt hemt al zijn engelen )).
afr j6 w?/- GIl Z^n van ^et begin
geschapen, zooals in het
efrf
^ Kw., 3° Art.) behandeld is. Dus ook Christus’
ze . n eze werd met eerder geschapen dan aangenomen; want
Uamascenus zegt in het 3° boek (Over het Ware Geloof.
j at ,<( noc^ de Zlel noch het lichaam van Christus ooit
n an ere, eigen hypostase hebben gehad als de hypostase van

...................

ARTICULUS III.

Utrum anima a Dei Filio prius fueril assumpta, quam caro.
. [3. Dist, 2. q. 2. art. 3. et lib. 4. Contr. g. cap. 33.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod anima Christi fuerit prius
assumpta a Verbo, quam caro. Filius enim Dei assumpsit camem mediante
anima, üt dictum est [art. T. huj. q.]. Sed prius pervenitur ad medium,
quam ad extremum. Ergo Filius Dei assumpsit prius animam, quam corpus.
2. Pr^ETEREA, anima Christi est dignior angelis, secundum illud Ps. 96.
^1 •
Adqrate eum omnes angeli ejus ». Sed angeli creati sunt a
principio, ut in 1. habitum est [q. 46. art. 3.]. Ergo et anima Christi,
quae non fuit ante creata, quam assumpta: dicit enim Damascenus in 3.
lib. [Orth. Fid. cap. 27] quod « numquam neque anima, neque corpus
Christi propriam habuerunt hypostasim praeter Verbi hypostasim ». Ergo
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het Woord ». Dus schijnt de ziel aangenomen te zijn voor het
vleesch, dat ontvangen werd in de maagdelijke schoot.
3. In het eerste hoofdstuk van Johannes (v. 14) wordt gezegd:
(( Wij hebben Hem gezien, vol genade en Waarheid )) en later
volgt (v. 16) : « Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen )),
dwz. alle geloovigen in iederen tijd, zooals Chrysostomus uitlegt.
Maar dat zou niet geval zijn, als Christus de volheid van genade
en waarheid niet gehad vóór alle heiligen, die er geweest zijn
vanaf het ontstaan van de wereld; want de oorzaak kan niet na
het veroorzaakte komen. Omdat nu de volheid van genade en
waarheid in Christus’ ziel was door de vereeniging met het Woord,
volgens hetgeen op dezelfde plaats wordt gezegd (v. 14) : (( Wij
hebben zijn glorie gezien als van den Eeniggeborenen des Vaders,
voZ van genade en Waarheid », schijnt te volgen, dat Christus ziel
vanaf het begin der wereld door Gods Woord is aangenomen.
Hiertegenover staat echter wat Damascenus zegt in het 4e boek
(Over het Ware Geloof, 6e H.) : (( Het verstand is niet,
zooals sommigen leugenachtig beweren, voor de menschwording
videtur, quod anima fuerit ante assumpta, quam caro, quae est concepta
in utero Virginis (]).
3. PfüETEREA, Joan. 1. [v. 14] dicitur: « Vidimus eum plenum
gratiae, et veritatis » et postea [v. 16] subditur, quod « de plenitudine
ejus nos omnes accepimus », idest omnes fideles quocumque tempore, ut
Chrysostomus exponit [hom. 14 in Joan.]. Hoe autem non esset, nisi
anima Christi habuisset plenitudinem gratiae, et veritatis ante omnes sanctos, qui fuerunt ab origine mundi: quia causa non est posterior causato.
Cum igitur plenitudo gratiae, et veritatis fuerit in anima Christi ex unione
ad Verbum secundum illud quod. ibidem dicitur [v. 14] : « Vidimus
gloriam ejus, quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae, et veritatis » consequens videtur, quod a principio mundi anima Christi fuerit (2) a Verbo
Dei assumpta.
Sed CONTRA est, quod Damascenus dicit [in 4. lib. Orth. Fid. cap.
6.] : « Non, ut quidam mentiuntur, ante eam, quae est ex Virgine, incar(1) L-: virginalis.
(2) L.: fuisset.
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uit de Maagd met God het Woord vereenigd en van toen af aan
Christus genoemd ».
LEERSTELLING. — Origenes beweerde, dat alle zielen van het

egm a geschapen waren, waarbij naar hij zeide ook de ziel van
nstus geschapen was. Maar dit, nl. beweren, dat zij toen gescha
pen, maar nog niet aanstonds met het Woord vereenigd was, is
ongepast, want dan zou volgen, dat die ziel eenmaal een eigen
zelfstandig bestaan heeft gehad zonder het Woord. En dan zou
r oen zij oor het Woord aangenomen werd, of geen vereemging
mTr f Z,e stanc*ig bestaan zijn geweest, of het tevoren bestaand
zelfstandig bestaan zou vernietigd zijn.
af TrV/331 l16* aan te beweren, dat die ziel van het begin
ar met het Woord was vereenigd en later in de schoot der maagd
1 n^C ^ewor
Want dan zou Zijn ziel niet van dezelfde natuur
• j 61011^6 sc 1Jnen te zijn, die tegelijk geschapen worden als zij
n • ? 1C
worcLn gestort. Daarom zegt Paus Leo in den
aan Ju lanus, dat « het vleesch niet van een andere aard

nationem, intellectus est unitus Dei Verbo, et ex tune vocatus est Chris
tus ».
RESPONDEO dicendum, quod Origenes posuit in suo Periarch. [kb*
I. cap. 7. et 8. et lib. 2. cap. 8.] omnes animas a principio fuisse creatas,
inter quas etiam posuit animam Christi creatam. Sed hoe quidem est inconveniens (3), si ponatur quod fuerit tune creata, sed non statim Verbo
unita: quia sekueretur, quod anima illa aliquando habuisset propriam
subsistentiam sine Verbo. Et sic cum fuisset a Verbo assumpta, vel non
esset facta unio secundum subsistentiam (4), vel corrupta fuisset subsistentia animae praeexistens.
Similitfer etiam est inconveniens, si ponatur quod anima illa fuerit a
principio Verbo unita, et postmodum in utèro Virginis incarnata. Quia sic
ejus anima videretur esse non ejusdem naturae cum nostris, quae simul
creatur, dum corporibus infunduntur. Unde Leo Papa dicit in Epist[35.] ad Julianum, quod « non alterius naturae erat caro ejus, quam3 4

(3) L. add.: scil.
(4) L.: substinentiam.
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n>as dan het onze, en door geen ander beginsel dan bij andere
menschen is een ziel er ingestort ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals boven is ge
zegd (lü Art.), noemt men Christus’ ziel het middel bij de vereeniging van het vleesch met het Woord naar de orde in natuur.
Maar zij behoefde geen middel te zijn naar de orde in tijd.
2. Zooals Paus Leo in denzelfden brief zegt, (( overtreft
Christus* ziel de onzen niet door een verschil in soort, maar oor e
uitstcfyenheid van haar kracht. Want zij is van dezelfde soort'as
onze zielen, maar zij overtreft zelfs de engelen door de vo ei
van Waarheid en genade ». Maar de manier van het menschwor en
beantwoordt aan de ziel volgens de eigenaardigheid van aai
soort; en daarvandaan heeft zij het, dat zij, omdat ze e vo^n|
van het lichaam is, tegelijk wordt geschapen als zi] m e
lichaam gestort en ermee vereenigd wordt. En dat komt aan e
engelen niet toe, omdat zij zelfstandigheden zijn, die geheel los
staan van de lichamen.
.
,
3. Van Christus’ volheid ontvangen alle menschen door het
nostra; nee alio illi, quam caeteris horainibus anima est principio inspirata ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. I. huj.
<}•], anima Christi dicitur esse medium in unione carnis ad Verbum secundum ordinem naturae. Non autem oportet ex hoe, quod fuerit medium ex
ordine temporis.
Ad SECUNDUM dicendum, quod, sicut Leo Papa in eadem Epist. [cap.
3.] dicit, anima Christi excellit nostras animas (5) « non diversitate
generis, sed sublimitate virtutis ». Est enim ejusdem generis cum nostris
animabus: sed excellit etiam angelos secundum « plenitudinem gratiae, et
ventatis » Joa. 1. [v. 24]. Modus autem creationis (6) respondet animae
secundum proprietatem sui generis, ex quo habet, cum sit corporis forma,
ut creetur simul dum corpori infunditur, et unitur. Quod non competit
angelis, qui (7) sunt substantiae omnino a corponbus absolutae.
Ad TERTIUM dicendum, quod de plenitudine Christi omnes homines* 6 7
00 E. omit : animas nostras.
(6) L.: mcarnationis.
(7) L.: quia
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ge o° , dat zij in Hem hebben; want in den Romeinenbrief (3.
j w°rc“ gezegd, dat (( de gerechtigheid van God door het
ge oof m Jesus Christus in allen en over allen k°mt, die in Hem
ge ooven )). Zooals wij nu gelooven, dat Hij menschgeworden
id, zoo geloofden de ouden, dat Hij geboren zou worden; (( want
wij ge ooven, omdat wij dezelfden geest hebben », zooals in den
U,*CenC • K°rienlhiërsbrief (4, 13) wordt gezegd. Het geloof
nu m
nstus heeft de kracht om rechtvaardig te maken door het
p an van ods genade; naar het woord uit den Romeinenbrief
(( ^fan Ieman^» die niet werkt, maar gelooft in Hem,
le ei? zon(*aar rechtvaardig maakt, Tvordt het geloof toegerekend
o ree tvaai digheid volgens het plan van Gods genade ». En oma it p an eeuwig is, is er niets tegen, dat het geloof in Jesus
ristus sommigen rechtvaardig maakt voordat zijn ziel vol van
genade en waarheid is.

accipiunt secundum fidem, quam habent in ipsum: dicitur enim Rom. 3.
[v. 22] quod « justitia Dei est per fidem Jesu Christi in omnes, et super
omnes, qui credunt in ipsum ». Sicut autem nos in ipsum credimus ut in
jam naturam (8) : ita antiqui crediderunt in ipsum ut in nasciturum:
« habentes enim eumdem spiritum fidei credimus » ut dicitur 2. ad Cor. 4.
[v. 13]. Habet autem fides, quae est in Christum, virtutem justificandi
ex proposito gratiae Dei, secundum illud Rom. 4. [v. 5] : « Ei qui non
operatur, ^ credenti autem in eum qui justificat impium, fides reputatur
ad justitiam secundum propositum gratiae Dei ». Unde quia hoe prop>ositum est aetemum, nihil prohibet, per fidem Jesu Christi aliquos justificari, etiam (9) antequam ejus anima esset plena gratia, et veritate.8 9

(8) L.: incamatum.
(9) L. omit.: etiam.
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IVC ARTIKEL.

Werd het Vleesch van Christus eerder door het Woord aangenomen
dan het met de ziel vereenigd ivas?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het vleesch van Christus
door het Woord werd aangenomen, voordat het met de ziel werd
vereen.gd. — 1. Want Augustinus zegt in het boek Over het
Celoof aan Petrus: « Wees er zoo sterk mogelijk van overtuigd
en bettvijfel heelemaal niet, dat Christus’ vleesch niet zonder de
godheid in de schoot der Maagd ontvangen is voordat het door
het Woord Werd aangenomen ». Maar Christus’ vleesch schijnt
ontvangen te zijn, voordat het met de redelijke ziel werd vereenigd,
omdat de geschiktmaking van de stof in het verloop van het ont
staan vóór de voltooiende vorm komt. Dus was Christus vleesch
eerder aangenomen dan met de ziel vereenigd.
2. Zooals de ziel is ook het lichaam een deel van de menscheliike natuur. Nu had de menschelijke ziel in Christus geen ander
beginsel van haar bestaan dan in andere menschen, zooals blijkt
uit den boven aangehaalden tekst van Paus Leo. Dus schijnt ook

ARTICULUS IV.
Utrum caro Christi fuerit prius a Verbo assumpta, quam animae unila.
[3. Dist. 2. q. 2. art. 3 et 4. Cont. Gent. cap. 44.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod caro Christi fuerit prius (1)
a Verbo assumpta, quam animae unita. Dicit enim Augustinus in lib. de
Fide ad Pet. [cap. 18.]: « Firmissime tene, et nullatenus dubites, non
camem Christi sine divinitate conceptam in utero Virginis priusquam susciperetur a Verbo ». Sed caro Christi videtur prius fuisse concepta, quam
animae rationali unita: quia materia, vel dispositio prior est in via generationis, quam forma completiva. Ergo prius fuit caro Christi assumpta, quam
animae unita.
2. PRj4£TEREA, sicut anima est pars naturae humanae, ita et corpus.
Sed anima humana non habuit aliud principium sui esse in Christo, quam
(i) L.: fuit primo.
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het lichaam van Christus geen ander beginsel van bestaan te hebben
gehad dan bij ons. Maar bij ons wordt het vleesch eerder ont
vangen dan dat de redelijke ziel komt. Dus dat was ook zoo in
Christus. En zoo was het vleesch eerder door het Woord aange
nomen dan met de ziel vereenigd.
3. Zooals in het boek Over de Oorzaken wordt gezegd, (( heeft
de eerste oorzaak Tneer invloed op het veroorzaakte en wordt er
eerder mee vereenigd dan de tweede oorzaak ». Maar de ziel van
Christus verhoudt zich tot het Woord als een tweede oorzaak tot
de eerste. Het Woord is dus eerder met het vleesch vereenigd dan
de ziel.
^aar*-eoen°ver staat echter wat Damascenus zegt in het 3e boek
( ver het Ware Geloof, 2° H.) : « Het vleesch is tegelijk
het vleesch van het Woord Gods, tegelijk bezield, redelijk en
verstandig vleesch ». Dus ging de vereeniging van het Woord met
het vleesch niet de vereeniging met de ziel vooraf.
\Y/^E jRSTELLING’ — ^et menschehjk vleesch kan door het
oord worden aangenomen krachtens de verhouding, d’e het
ee t tot de redelijke ziel als tot zijn eigen vorm. Nu heeft het* 3
in aliis hominibus, ut patet ex auctoritate Leonis Papae supra inducta
[art. praec.]. Ergo videtur, quod nee corpus Christi aliter habuerit principium essendi, quam in nobis. Sed in nobis ante concipitur caro, quam
adveniat anima rationalis. Ergo etiam ita fuit in Christo. Et sic caro prius
fuit a Verbo assumpta, quam animae unita.
3. PmETEREA, sicut dicitur in lib. de Causis [proposit. 1. inter op.
Arist.], « causa prima plus influit in causatum, et prius unitur ei, quam
causa secunda ». Sed anima Christi comparatur ad Verbum, sicut causa
secunda ad primam. Prius ergo Verbum est unitum carni, quam anima.
Sed CONTRA est, quod Damascenus dicit in 3. libro [Orth. Fid. cap.
2.] : « Simul Dei Verbi caro, simul caro animata rationalis, et intellec
tualis ». Non ergo unio Verbi ad carnem praecessit unionem ad animam.
RESPONDEO dicendum, quod caro humana est assumptibilis a Verbo
secundum ordinem, quem habet ad animam ralionalem, sicut ad propriam
formam. Nunc autem ordinem non habet, antequam anima rationalis ei
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deze verhouding niet, voordat de redelijke ziel tot het komt, want
zoodra een stof de eigen stof van een vorm wordt, ontvangt zij
d:e vorm, zoodat de verandering in hetzelfde oogenblik beëindigd
wordt, als de zelfstandigheidsvorm in wordt gebracht. En daar
vandaan komt het, dat het vleesch niet aangenomen moest worden,
voordat het menschelijk vleesch was, wat gebeurde, toen de rede
lijke ziel kwam. Zoo is dus de ziel niet eerder aangenomen dan
het vleesch, omdat het tegen de natuur van de ziel is te bestaan
voordat zij met het lichaam vereenigd wordt, en eveneens moest
het vleesch niet eerder aangenomen worden dan de ziel, omdat
het geen menschelijk vleesch was, voordat het een redelijke ziel
had.

'

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het menschelijk
vleesch krijgt het zijn door de ziel. En dus is het voor de komst
van de ziel geen menschelijk vleesch, maar het kan een voorbe
reiding zijn voor menschelijk vleesch. Maar bij de ontvangenis van
Christus heeft de Heilige Geest, d:e met oneindige kracht werkt,
tegelijk de stof voorbereid en tot volmaaktheid gebracht.
2. De vorm maakt daadwerkelijk de soort, maar de stof heeft
uit zichzelf alleen het vermogen d:e soort te worden. En dus zou
het tegen de aard van de vorm zijn vóór de soortelijke natuur, die
adveniat: quia simul dum aliqua materia fit, propria alicujus formae,
recipit illam formam; unde in eodem instanti terminatur alteratio, in quo
introducitur forma substantialis. Et inde est, quod caro non debuit ante
assumi, quam esset caro humana: quod factum est, anima rationali adveniente. Sicut igitur anima non est prius assumpta, quam caro; quia contra
naturam animae est, ut prius sit, quam corpori uniatur: ita caro non debuit
prius assumi, quam anima; quia non prius est caro humana, quam habeat
animam rationalem.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod caro humana sortitur esse per animam.
Et ideo. ante adventum animae non est caro humana, sed potest esse dispositio ad carnem humanam, In conceptione tarnen Christi Spiritus Sanctus-,
qui est agens, infinita virtutis, simul et materiam disposuit, et ad perfectum
perduxit.

Ad SECUNDUM dicendum, quod forma actu dat speciem: materia autem,
quantum est de se, est in potentia ad speciem. Et ideo contra rationem for-
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volmaakt wordt door haar vereeniging met de stof, te bestaan;
maar het is niet tegen de aard van de stof voor de soortelijke natuur
te bestaan. En daarom ligt het verschil, dat bestaat tusschen ons
ontstaan en dat van Christus, in zoover ons vleesch ontvangen
wordt eer het bezield wordt, maar Christus’ vleesch niet, in wat
aan de volledigheid der natuur voorafgaat; zooals wij ook ont
vangen worden door het zaad van den man, maar Christus niet.
Maar een verschil, dat lag in het ontstaan van de ziel, zou neer
komen op een verschil in natuur.
3. Men moet begrijpen, dat het Woord Gods eerder met het
ichaam is vereenigd dan de ziel op de gewone manier, waarop
et in de andere schepsels is door wezen, tegenwoordigheid en
niac t, maar dit eerder bedoel ik in natuur, niet in tijd. Want het
vleesch wordt eerder opgevat als iets, dat is, wat het van het Woord
heeft, dan als bezield, wat het van de ziel heeft. Maar bij de vereenig ng in persoon moet het vleesch eerder opgevat worden als
vereenigd met de ziel dan met het Woord; want van de vereenig’ng
niet e z el heeft het, dat het met het Woord kan vereenigd worden,
voora omdat een persoon alleen gevonden wordt in een redelijke
natuur.

mae esset quod praeexisteret naturae speciei, quae perficitur per unionem
ejus ad materiam: non autem est contra naturam materiae, quod praexistat
naturae speciei. Et ideo dissimilitudo, quae est inter originem nostram, et
originem Christi, secundum hoe quod caro nostra prius concipitur quam
animetur, non autem caro Christi, est secundum illud, quod praecedit na
turae complementum. Sicut et quod nos concipimur ex semine viri, non
autem Christus. Sed differentia, quae esset quantum ad orginem animae
redundaret in diversitatem naturae.
Ad TERTIUM dicendum, quod Verbum Dei per prius intelligitur unitum
carni, quam anima per modum communem, quo est in caeteris creaturis
per essentiam, potentiam, et praesentiam: prius tarnen dico non tempore,
sed natura. Prius enim intelligitur caro ut quoddam ens, quod a Verbo
habet, quam ut animata, quod habet ab anima. Sed unione personali prius
secundum intellectum oportet quod caro uniatur animae, quam Verbo: quia
ex unione ad animam habet, quod sit unibilis Verbo in persona: praesertim
quia persona non invenitur nisi in rationali natura.
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Vc ARTIKEL.

Nam Gods Zoon de geheele menschelijke natuur aan door middel
van de deelen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Gods Zoon de geheele
menschelijke natuur door middel van haar deelen aannam — 1.
Want Augustinus zegt in het boek Over den Strijd van den
Christen (18L‘ H.) : (( De onzichtbare en onveranderlijke Waar
heid nam door den geest de ziel, en door de ziel het lichaam en
zoo den geheelen mensch aan ». Maar geest, ziel en lichaam zijn
deelen van den geheelen mensch. Dus nam Hij den heelen mensch
aan door middel van de deelen.
2. Daarom nam Gods Zoon het vleesch aan door de z:el,
omdat de ziel meer op God gelijkt dan het lichaam. Maar de
deelen van de menschelijke natuur, die eenvoudig zijn, gelijken
meer op Hem, die allereenvoudigst is, dan het geheel. Dus nam
H’j het geheel aan door middel van de deelen.

ARTICULUS V.
Ulrum iota humana nalura sit assumpia mediantibus partibus.
[3. Dist. 2. q. 2. art. 1. q. 3. et art. 3. q. 1.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei assumpserit totam
naturam humanam mediantibus partibus ejus (1). Dicit enim Augustinus
in libro de Agone Christ. [cap. 18.], quod « invisibilis, et incommutabilis
veritas per spiritum animam, et per animum corpus, et sic totum hominem
assumpsit ». Sed spiritus, anima, et corpus sunt partes totius hominis. Ergo
totum (2) assumpsit mediantibus partibus.
2. Piueterea, ideo Filius Dei carnem assupsit mediante anima, quia
anima est Deo similior, quam corpus. Sed partes humanae naturae, cum
sint simpliciores, quam corpus (3), videntur esse similiores Deo (4), qui
est simplicissimus, quam totum. Ergo assumpsit totum mediantibus partibus.1 2 3 4
(1)
(2)
(3)
(4)

L.-omit.: ejus.
L. add.: hominem.
L. omit : quam corpus.
1/: ei.
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3. Het geheel ontstaat door vereeniging van de deelen. Maar
ae vereeniging wordt opgevat als de eindterm van het aannemen;
en men beschouwt de deelen als bestaand voor de aanneming.
Dus nam Hij het geheel door de deelen aan.
Maar daartegenover staat, wat Damascenus zegt in het 3' boek
(Over het Ware Geloof, 16° H.) : « In den Heer fesus
Christus zien wij geen gedeelten van deelen, maar u)at nauw vereenigd is, du)z. de menschheid en de godheid )). Nu is de menschheid een geheel, dat uit lichaam en ziel als uit deelen is samen
gesteld. Dus nam Gods Zoon de deelen aan door middel van het
geheel.
LEERSTELLING. — Als iets middel wordt genoemd bij het
aannemen der menschwording, geeft men geen volgorde in tijd
aan, want de aanneming van het geheel en van de deelen is tegelijk
geschied. Want wij hebben aangetoond, dat lichaam en ziel tegelijk
met elkaar vereenigd zijn om de menschelijke natuur in het Woord
te vormen. Maar er wordt een orde in natuur aangeduid. Dus
wordt door wat eerder in natuur is, het latere aangenomen.
Nu is iets dubbel eerder in natuur, ten eerste van de kant van de
3. PRvETEREA, totum resultat ex unione partium. Sed unio intelligitur
ut terminus, assumptionis: partes autem praeintelliguntur assumptioni. Ergo
assumpsit totum per partes.
Sed CONTRA est, quod Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap.
16.] : « In Domino nostro Jèsu Christo non partes partium intuemur, sed
quae proxime componuntur, idest deitatem, et humanitatem ». Humanitas
autem est quoddam totum, quod componitur ex anima, et corpore, sicut ex
partibus. Ergo Films Dei assumpsit partes mediante toto.

RESPONDEO dicendum, quod cum dicitur aliquid medium in assumptione
Incamationis, non designatur ordo temporis: quia simul facta est assumptio
totius, et omnium partium. Ostensum est enim [art. 3. et 4. praec.], quod
simul anima, et corpus sunt ad invicem unita ad constituendam naturam
humanam in verbo. Designatur autem ibi ordo naturae. Unde per id quod
est prius in natura, assumitur id quod est posterius.
Est autem aliquid prius in natura dupliciter: uno modo ex parte agentis:
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werkende oorzaak genomen, ten tweede van de kant van de stof.
Van de kant van de werkende oorzaak is eerder zonder meer, wat
Het eerst in zijn bedoeling ligt, maar in zeker opzicht is dat het
eerste, waarmee zijn werking begint, en dit is zoo, omdat de be
doeling er eerder is dan het werken. Van de kant van de stof is
het eerste, wat het eerste bestaat bij de verandering van de stof.
Nu moet men bij de menschwording vooral letten op de orde,,
die van de kant van den bewerker gerekend wordt; want, zooals
Augustinus in den Brief aan Volusianus zegt, <( is in dergelijke
zalmen de macht van den bewerker de heele verklaring van het feit ».
Nu is het duidelijk, dat naar de bedoeling van den bewerker het
volledige voor het onvolledige komt, en bijgevolg het geheel voor
de deelen. E.n dus moet men zeggen, dat Gods Woord de deelen
der menschelijke natuur door middel van het geheel aannam. Want
zooals Het het lichaam aannam om de verhouding, die het tot de
redelijke ziel heeft, nam Het lichaam en ziel aan om hun ver
houding tot de menschelijke natuur.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Uit die woorden moet
men niets anders opmaken, dan dat het Woord, door de deelen
alio modo ex parte materiae: hae enim duae causae praeexistunt rei. Ex
parte quidem agentis est simpliciter primum illud, quod primo cadit in
ejus intentione: sed secundum quid prius est illud, a quo incipit ejus
operatio, et hoe ideo, quia intentio est prior operatione. Ex parte vero
materiae est primum illud, quod prius existit in transmutatione materiae.
In Incarnatione autem oportet maxime attendere ordinem, qui est ex
parte agentis: quia, ut Augustinus dicit in Epist. [137] ad Volusianum,
« in talibus rebus tota ratio facti est potentia facientis ». Manifestum
autem esT, quod secundum intentionem facientis prius est completum, quam
incompletum, et per consequens totum, quam partes. Et ideo dicendum
est, quod verbum Dei assumpsit partes humanae naturae mediante toto.
Sicut enim assumpsit corpus, et animam propter ordinem, quem habent ad
humanam naturam.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod ex verbis illis nihil aliud (5) datur
intelligi, nisi quod Verbum assumendo partes humanae naturae, assumpsit
(5) L. omit.: aliud.

Kw. 6, A. 6.

208

van de menschelijke natuur aan te nemen, de heele menschelijke
natuur aannam. En zoo is het aannemen van de deelen in het
verloop van de uitwerking naar ons begrip, niet in tijd eerder.
Maar het aannemen van de natuur ligt eerder in de bedoel.ng.
en dat is zonder meer eerder, zooals is gezegd (in de Leerstelling) •
2. God is op zoo’n manier eenvoudig, dat Hij ook allervolmaakst is. En daarom is het geheel meer gelijk aan God dan
de deelen, ;n zoover het volmaakter is.
3. De vereemg.ng in persoon is het, wat de eindterm der aan
neming is; maar niet de vereeniging in natuur, die ontstaat uit de
vereen.ging der deelen.
VIe ARTIKEL.
Nam Gods Zoon de menschelijke natuur aan door middel
van de genade?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Gods Zoon de mensche
lijke natuur aannam door middel der genade. — 1. Want door de
genade worden wij met God vereenigd. Nu is de menschelijke
totam humanam naturam. Et sic assumptio partium est prior in via
operationis intellectu, non tempore. Assumptio autem naturae est prior in
via intentionis; quod est esse prius simpliciter, ut dictum est [in corp.
art.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod, Deus ita est simplex, quod etiam est
perfectissimus. Et ideo totum est magis simile Deo, quam partes, inquantum
est perfectius.
Ad TERTIUM dicendum, quod unio personalis est, ad quam terminatur
assumptio, non autem unio naturae, quae resultat ex conjunctione partium.
ARTICULUS VI.
Uirum humana natura sit assumpia medianle gratia.
[Supra q. 2. art. 10. 3. Dist. 2. q. 2. art. 2. et Dist. 13. q. 3. art. 1.
et Veri. q. 29. art. 2. et Comp. Theol. cap. 214.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei assumpserit huma
nam naturam mediante gratia. Per gratiam enim unimur Deo. Sed humana
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natuur in Christus zoo innig mogelijk vereenigd. Dus geschiedde
die vereeniging door de genade.
2. Zooals het lichaam leeft door de ziel, die zijn vervolmaking
is, zoo leeft de ziel door de genade. Maar de menschelijke natuur
wordt door de ziel geschikt voor de aanneming. Dus nam Gods
Zoon de ziel aan door de genade.
3. Augustinus zegt in het 15c boek Over de Drievuldigheid,
dat het menschgeworden Woord is als ons woord in de spraak. Nu
wordt ons woord door de geest met de spraak vereenigd. Dus
wordt Gods Woord met het vleesch vereenigd door den Heiligen
Geest, en dus door middel der genade, die aan den Heiligen Geest
wordt toegeschreven, naar het woord uit den Eersten Brief aan de
Korinthiërs (12, 4) : « Er zijn soorten van genade, maar het is
dezelfde Geest ».
Daartegenover staat echter, dat de genade een bijkomstigheid
der ziel is, zooals in het tweede deel is behandeld (Ia-IIae, 110
Kw., 2e Art., Antw. op de 2C B.). Maar de vereeniging van het
Woord met de menschelijke natuur is naar het zelfstandig bestaan
natura in Christo maxime fuit Deo (1) unita. Ergo illa unio facta fuit
per gratiam.
2. Pr/eterea, sicut corpus vivit per animam, quae est ejus perfectio:
ita anima per gratiam. Sed humana natura redditur congrua ad assumptionem per animam. Ergo et anima congrua redditur ad assumptionem per
gratiam (2). Ergo Filius Dei assumpsit animam mediante gratia.
3. Pr/eterea, Augustinus in 13. de Trinit. [cap. 11.] dicit, quod
Verbum incamatum est, sicut verbum nostrum in voce. Sed verbum nostrum
unitur voci mediante spiritu. Ergo Verbum Dei unitur carni mediante Spiritu Sancto, et ita mediante gratia, quae Spiritui Sancto attribuitur, secundum
illud 1. ad Cor. 12. [v. 4] : « Divisiones gratiarum sunt, idem autem
spiritus ».
Sed contra est, quod gratia est quoddam accidens animae, ut in 2.
parte habitum est [1-2. q. 110. art. 2.]. Unio autem Verbi ad humanam
naturam est facta secundum subsistentiam, et non secundum accidens, ut1 2
(1) L. omit.: Deo
(2) L. omit.: Ergo ct anima... etc.
15
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en niet naar iets bijkomstigs, zooals uit het bovengezegde blijkt (2
Kw., 6* Art.). En dus is de menschelijke natuur niet aangenomen
door middel der genade.
Leerstelling. — In Christus stelt men de genade der vereeniging, en de genade, die een soort hebbelijkheid is. En dus kan de
genade niet opgevat worden als het middel bij het aannemen der
menschelijke natuur, hetzij wij spreken van de genade der vereemging, hetzij van de genade, die een hebbelijkheid is. Want de genade
der vereeniging is het persoonlijk zijn zelf, dat zonder verdiensten
door God aan de menschelijke natuur gegeven wordt in den
persoon van het Woord, dat immers de eindterm van de aan
neming is. Maar de genade die een hebbelijkheid is en behoort tot de
bijzondere heiligheid van dien mensch, is een gevolg van die
vereeniging, naar het woord van Johannes (1, 14) : « Wij hebben
zijn heerlijkheid gezien als van den eeniggeborene uit den Vader,
vol van genade en Waarheid », waardoor te verstaan wordt ge
geven, dat die mensch juist hierdoor, dat hij de eeniggeborene des
Vaders is, wat hij door de vereeniging heeft, de volheid van
genade en waarheid heeft.
Maar als door genade wordt verstaan de wil zelf van God,
ex supra dictis patet [q. 2. art. 6.]. Ergo natura humana non est assumpta mediante gratia.

|
|

RESPONDEO dicendum, quod in Christo ponitur gratia unionis, et
gratia habitualis. Gratia argo non potest intelligi ut medium in assumptione
humanae naturae, sive Ioquamur de gratia unionis, sive de gratia habituali.
Gratia enim unionis est ipsum esse personale, quod gratis divinitus datur
humanae naturae in persona Verbi, quod quidem est terminus assumptionis.
Gratia autem habitualis pertinens ad spiritualem (3) sanctitatem illius.
hominis, est effectus quidam consequens unionem, secundum illud Joan. 1[v. 14] : « Vidimus gloriam ejus, quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae,
et veritatis » ; per quod datur intelligi, quod ex hoe ipsi quod ille homo
est unigenitus a Patre quod habet per unionem habet plenitudinem gratiae,
et veritas.
Si vero intelligatur gratia (4) voluntas Dei aliquid gratis faciens, vet3 4

(3) L.: specialem.
(4) L- add.: ipsa.
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die zonder verdiensten iets doet of geeft, dan is de vereenigmg
gebeurd door de genade, niet als door een middel, maar als door
de bewerkende oorzaak.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Onze vereeniging
met God geschiedt door een daad, in zoover wij nl. Hem kennen
en beminnen. En daarom is die vereeniging door een genade, die
een hebbelijkheid is, in zoover een volmaakte daad uit een hebbe
lijkheid voortkomt. Maar de vereeniging van de menschelijke na
tuur met het Woord Gods is naar het persoonlijk zijn, wat niet
van een hebbelijkheid afhangt, maar onmiddellijk van de natuur.
2. De ziel is de zelfstandige volmaaktheid van het lichaam,
maar de genade is de bijkomstige volmaaktheid van de ziel. En
dus kan de genade de ziel niet brengen tot de persoonlijke ver
eeniging, die niet iets bijkomstigs is, zooals de ziel het lichaam.

3. Ons woord wordt met de spraak vereenigd door den geest,
met als een middel dat door vorm oorzaak is, maar als door een
middel, dat beweegt, want de geest komt voort uit het innerlijk
ontvangen woord, waardoor de spraak wordt gevormd. En evenzoo komt uit het eeuwige Woord de Heilige Geest voort, die
het lichaam van Christus heeft gevormd, zooals later zal blij en

donans, sic unio facta est per gratiam, non sicut per medium, sed sicut
per causam efficientem.
Ad PRIMUM ergo dicendüm, quod unio nostra ad Deum est per operationem; inquantum scilicet eum cognoscimus, et amamus. Et ideo tabs
unio est per gratiam habitualem, inquantum operatio perfecta procedit ab
habitu. Sed unio naturae humanae ad Verbum Dei est secundum esse personale, quod non dependet ab aliquo habitu, sed immediate ab ipsa natura.
Ad secundum dicendüm, quod anima est perfectio substantialis corporis; gratia vero est perfectio animae accidentalis. Et ideo gratia non
potest ordinare animam ad unionem personalem, quae non est accidentalis,
sicut anima, et corpus.
Ad TERTIUM dicendüm, quod verbum nostrum unitur voci mediante
spiritu, non quidem sicut medio formali, sed sicut per medium movens:
nam ex verbo concepto interius procedit spiritus, ex quo formaliter vox. Et
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(32e Kw., 1* Art.). Maar daaruit volgt niet, dat de genade van
den Heiligen Geest het formeele middel is bij de genoemde vereeniging.

similiter ex Verbo aeterno procedit Spiritus Sanclus, qui formavit corpus
Christi, ut infra patebit [q. 32. art. 1.] . Non autem ex hoe sequitur,
quod gratia Spiritus Sancti sit formale medium in unione praedicta.
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ZEVENDE KWESTIE
OVER DE GENADE, DIE CHRISTUS ALS OP ZICH
ZELF STAAND MENSCH HAD.
(.Dertien Artikelen.)
Hierna moeten wij spreken over wat Christus in de menschelijke
natuur mede aannam. En ten eerste over wat tot de volmaaktheid,
ten tweede over wat tot de gebreken behoort. Wat het eerste
betreft, moeten wij over drie dingen spreken: ten eerste over
Christus’ genade, ten tweede over zijn wetenschap, ten derde over
zijn macht. Over de genade nu van Christus moeten wij onder
tweevoudig opzicht spreken: en wel ten eerste over Zijn genade,
die Hij als op zichzelf staand mensch heeft; en ten tweede over
Zijn genade als Hoofd der Kerk. Want over de genade der
vereeniging is reeds gesproken.

QUAESTIO VIL
DE GRATIA CHRISTI,
HOMO (1),

EST QUIDAM SINGULARIS EST

IN TREDECIM ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de coassumptis a Filio Dei in humana natura
et primo de his quae pertinent ad perfectionem: secundo de his quae per
tinent ad defectum. Circa primum consideranda sunt tria: primo de gratia
Christi: secundo de scientia ejus: tertio de potentia ipsius.
De gratia autem Christi considerandum est dupliciter: primo quidem de
gratia ejus, secundum quod est quidam singularis homo: secundo de gratia
ejus, secundum quod est caput Ecclesiae: nam de gratia unionis jam
dictum est [q. 2.].

(i) L.: De gratia christi secundum quod est singularis homo.
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Over het eerste punt stellen wij ons dertien vragen:
1. Was er in Christus* ziel een genade, die een hebbelijkheid is?
2. Waren er deugden in Christus?
3. Was het geloof in Hem?
4. Was er hoop in Hem?
5. Waren de gaven van den Heiligen Geest in Christus?
6. Was de gave van vrees in Christus?
7. Waren er om niet gegeven genaden in Christus?
8. Was de gave der prophetie in Christus?
9. Was de volheid der genade in Hem?
10. Is die volheid eigen aan Christus?
11. Is Christus’ genade oneindig?
12. Kan zij vermeerderd worden?
13. Hoe verhoudt deze genade zich tot de vereemging?
Ie ARTIKEL.
IVas er in de door het Woord aangenomen ziel een genade,
die een hebbelijkheid is?
BEDENKINGEN. — Men beweert dat er in de door het Woord
Circa primum quaeruntur tredecim: 1. Utrum in anima Christi sit aliqua
gratia habitualis. — 2. Utrum in Christo fuerint virtutes. — 3. Utrum
in eo fuerit fides. — 4. Utrum fuerit in eo spes. — 5. Utrum in Christo
fuerint dona. — 6. Utrum in Christo fuerit timoris donum. — 7. Utrum
in Christo fuerint gratiae gratis datae. — 8. Utrum in Christo fuerit prophetia. — 9. Utrum in eo fuerit plenitudo gratiae. — 10. Utrum talis
plenitudo sit propria Christi. — 11. Utrum Christi gratia sit infinita. —
12. Utrum potuerit augeri. — 13. Qualiter haec gratia se habeat ad
unionem.
ARTICULUS I.
Utrum in anima Christi sil aliqua gratia habitualis (1).
[3. Dist. 13. q. 1. art. 1. et Veri. q. 29. art. 1.
et Comp. Theol. cap. 213. et Joan. 3. lect. 6.].
Ad PRIMUM sic

proceditur. Videtur, quod in anima assumpta a Verbo

(i) h.: Utrum in anima assumpta a Verbo fuerit gratia habitualis.
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aangenomen ziel geen genade was, die een hebbelijkheid is. — •
Want de genade is een deelhebben der godheid van het redelijke
schepsel, naar het woord uit den Tweeden Brief van Petrus (1,4).
« Door Wien Hij ons groote en kostbare beloften heeft gegeven,
dat IVij deel zouden hebben aan de goddelijke natuur )). Nu is
Christus niet God door deel te hebben, maar in waarheid. Dus
was de genade, die een hebbelijkheid is, niet in Hem.
2. Hiertoe is de genade noodig voor den mensch, dat hij dooi
haar goede daden stelt, zooals in den Eersten Brief aan de orinthiërs wordt gezegd (15, 10) : « Meer dan allen heb ik gewerkt,
maar niet ik, doch Gods genade met mij »; en ook hiertoe, dat e
mensch het eeuwig leven verkrijgt, zooals in den Romeinenbrief
wordt gezegd (6, 23) : « Gods genade is het eeuwige leven ».
Maar Christus kwam de erfenis van het eeuwige leven alleen a
hierom toe, dat Hij van nature Gods Zoon was. En ook omdat
Hij het Woord was, (c waardoor alles is gemaakt » (Johannes, ,
3) had Hij het vermogen om alle goede dingen te doen. Dus a
Hij naar de menschelijke natuur geen andere genade noodig an
de vereeniging met het Woord.
3. Wat als werktuig werkt, heeft geen hebbelijkheid noodig

non fuerit gratia habitualis. Gratia enim est quaedam participatio divinitatis
in creatura rationali, secundum illud 2. Pretri 1. [v. 4]: <( Per quem
maxima, et pretiosa promissa nobis donavit, ut divinae simus consortes
naturae ». Christus autem est Deus non participative, sed secundum veritatem. Ergo in eo non fuit gratia habitualis.
2. Pr^eterea, gratia ad hoe est necessaria homini, ut per eam bene
operetur, secundum illud I. Cor. 15. [v. 10]: « Abundantius omnibus
laboravi, non ergo autem, sed gratia Dei mecum ». Et etiam ad hoe
quod homo consequatur vitam aeternam, secundum illud Rom. 6. [v. 23] :
« Gratia Dei vita aeterna ». Sed Christo ex hoe solo quod erat naturalis
filius Dei, debebatur ei (2) haereditas vitae aetemae. Ex hoe etiam quod
erat Verbum, per quod « facta sunt omnia » Joa. 1. [v. 3] aderat ei
facultas omnia bene (3) operandi. Non ergo secundum humanam naturam
mdigebat alia gratia, nisi unione ad Verbum.

3. Pr/eterea,. illud quod operatur per modum instrumenti, non indiget2 3
(2) L,. omit.: ei.
(3) L.: bona.
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voor de eigen daden, maar de hebbelijkheid ligt in de voornaam
ste werkoorzaak. Nu was de menschelijke natuur in Christus als
(( het werktuig der godheid, » zooals Damascenus zegt in het 3
boek (Over het Ware Geloof, 15° H.). Dus moest er in Christus
geen genade zijn, die een hebbelijkheid is.
Hiertegenover staat echter, wat in het boek Isaias gezegd wordt
(11,2): « Op Hem zal de Geest des Hoeren rusten », en van
Dezen wordt juist gezegd, dat Hij in den mensch is door de ge
nade, die een hebbelijkheid is, zooals in het eerste deel aangetoond werd (43* Kw., 3* Art.). Dus was in Christus de genade,
die een hebbelijkheid is.
LEERSTELLING. — Om drie redenen is het noodig de genade,
die een hebbelijkheid is, in Christus aan te nemen. En wel ten
eerste om de vereeniging van zijn ziel met Gods Woord. Want
naarmate iets, dat ontvankelijk is, dichter bij den invloed der
oorzaak staat, zooveel te meer deelt het in haar beinvloeding. Nu
is de instorting der genade iets, wat van God komt volgens het
Psalmwoord (Ps. 83, 12) : « Genade en heerlijkheid zal de Heer
geven ». En daarom was het in hooge mate gepast, dat die ziel
den invloed der genade onderging.
habitu ad proprias operationes; sed habitus fundatur in principali agente.
Humana autem natura in Christo fuit sicut « instrumentum divinatis » ut
dicit Damascenus in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 15.]. Ergo non debuit in
Christo esse aliqua gratia habitualis.
Sed CONTRA est, quod dicitur Isa. 11. [v. 2] : « Requiescet super
eum spiritus Domini »: qui quidem in homine esse dicitur per gratiam
habitualem, ut in 1. dictum est [q. 43. art. 3.]. Ergo in Christo fuit
gratia habitualis.
RESPONDEO dicendum, quod necesse est ponere in Christo gratiam
habitualem, propter tria. Primo quidem propter unionem animae illius ad
verbum Dei: quanto enim aliquod receptivum est propinquius causae influenti, tanto magis participat de influentia ipsius. Influxus autem gratiae
est a Deo, secundum illud Ps. 83. [v. 12] : « Gratiam, et gloriam dabit
Dominus ». Et ideo maxime fuit conveniens, ut anima illa reciperet influxum divinae gratiae.
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Ten tweede om den adel van die ziel, wier werkingen God zoo
innig mogelijk moesten bereiken door kennis en liefde. En hiervoor
is het noodig, dat de menschelijke ziel door de genade verheven
wordt.
Ten derde om de verhouding van Christus’ zelf tot het menschelijk geslacht. Want Christus als mensch is de middelaar tusschen God en de menschen, zooals in den Eersten Brief aan Timotheus wordt gezegd (2, 5). En dus moest Hij de genade hebben,
die ook op anderen overvloeide, naar het woord van Johannes (1,
16) : « Van z[jn volheid hebben ivij allen ontvangen, genade op
genade ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus is waarlijk
God naar zijn persoon en de goddelijke natuur. Maar omdat zoo
als uit het vroeger gezegde blijkt (2C Kw., 1° en 2° Art.), bij de
eenheid in persoon het onderscheid der naturen blijft, is Christus
ziel niet naar haar wezen goddelijk. Dus moet zij goddelijk wor
den door deelhebbing, dwz. door de genade.
2. In zoover Christus van nature Gods Zoon is, heeft Hij recht
op de eeuwige erfenis, nl. de ongeschapen zaligheid zelf door een
ongeschapen daad van God te kennen en te beminnen, nl. dezelfde
Secundo propter nobilitatem illius animae, cujus operationes oportebat
propinquissime attingere ad Deum per cognitionem, et amorem. Ad quod
necesse est elevari rationalem (4) naturam per gratiam.
Tertio propter habitudinem ipsius Christi ad genus humanum. Christus
enim, mquantum homo, est « mediator Dei, et hominum )) ut dicitur 1. ad
Timoth. 2. [v. 5]; et ideo oportebat, quod haberet gratiam etiam in
alios redundantem, secundum illud Joan. 1. [v. 16]: « De plenitudine
cjus omnes accepimus, et gratiam pro gratia ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Christus est verus Deus secundum
personam, et naturam divinam. Sed quia cum unitate personae remanet
distinctio naturarum, ut ex supradictis patet [q. 2. art. 1. et 2.], anima
Christi non est per suam essentiam divina. Unde oportet, quod fiat divina
per participationem, quae est secundum gratiam.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Christo, inquantum est naturalis Filius
Dei, debetur haereditas aetema, quae est ipsa beatitudo increata, per

(4) L.: humanam.
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waardoor de Vader zich zelf kent en bemint. Tot deze daad was
de ziel niet in staat om het verschil in natuur. Dus was het noodig,
dat zij God bereikte door een geschapen daad van genieten. En
dat kan niet dan door de genade.
Evenzoo had Hij, in zoover Hij het Woord Gods is, het ver
mogen om alles goed te doen met een goddelijke daad. Maar om
dat het, zooals verderop zal worden gezegd, noodig is naast de
goddelijke werkzaamheid een menschelijke aan te nemen, moest in
Hem de genade zijn, die een hebbelijkheid is, waardoor zoo n
werkzaamheid in Hem volmaakt is.
3. Christus’ menschheid is het werktuig der godheid, maar niet
als een onbezield werktuig, dat heelemaal niet zelf werkt, maar
aJleen bij het werken gebruikt wordt, doch als een werktuig, be
zield met een redelijke ziel, dat zoo zelf werkt, dat het ook bij het
werken gebruikt wordt. En dus moest Hij de genade, die een
hebbelijkheid is, hebben om zijn werkzaamheid goed te doen zijn.

increatum actum cognitionis, et amoris Dei, eumdem scilicet quo Pater
cognoscit, et amat seipsum. Cujus actus anima capax non erat propter
differentiam naturae. Unde oportebat, quod attingeret ad Deum per actum
fruitionis creatum. Qui quidem esse non potest, nisi per gratiam.
Similiter etiam inquantum est Verbum Dei, habuit facultatem omnia
bene operandi operatione divina. Sed quia praeter operationem divinam
oportet poni in eo operationem humanam, ut infra patebit [q. 19. art. 1.].
oportuit in eo esse habitualem gratiam, per quam bujusmodi operatio in
eo esset perfecta.
Ad TERTIUM dicendum, quod humanilas Christi est instrumentum divinitatis, non quidem sicut instrumentum inanimatum, quod nullo modo agit,
sed solum agitur sed tanquam instrumentum anima rationali animatum,
quod ita agit, quod etiam agitur. Et ideo ad convenientiam actionis oportuit, eum habere gratiam habitualem.
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IIe ARTIKEL.
Waren er deugden in Christus?

Bedenkingen. — 1. Men beweert, dat er geen deugden in
Christus waren. Want Christus had een overvloed van genade.
Nu is de genade voldoende om alles goed te doen, naar het woord
uit den Txveeden Korinthiërsbrief (12, 9) : « Mijn genade is U
voldoende ». Dus waren er in Christus geen deugden.
2. Volgens den Philosoof in het 7° boek Over de Zedeleer,
staan de deugden tegenover een heldhaftige of goddelijke hebbe
lijkheid, die men aan goddelijke menschen toeschrijft. Maar dat
komt vooral aan Christus toe. Dus had Christus geen deugden,
niaar iets hoogers dan de deugd.
3. Zooals in het tweede deel is bewezen (Ia-IIae, 65° Kw.,
1' en 2° Art.), heeft men alle deugden tegelijk. Maar het paste
met, dat Christus alle deugden tegelijk had, zooals blijkt uit de
vrijgevigheid en prachtlievendheid, wier daden zich betrekken

ARTICULUS II.
Utrum in Christo fuerint virtutes.
[Dist. 13. q. 1. art. 1. et art. 2. q. 1.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerint
virtutes. Christus enim habuit abundantiam gratiae. Sed gratia sufficit ad
omnia recte agendum, secundum illud 2. Cor. 12. [v. 9] : « Sufficit tibi
gratia mea ». Ergo in Christo non fuerunt virtutes.
2. PR/ETEREA, secundum Philos. 7. Ethicor. [cap. 1. n. 1 et 2. S.
Th. lect. 1.], virtus dividitur contra « quemdam heroicum, sive divinum
habitum, qui attribuitur hominibus divinis. Hic (1) autem maxime convenit
Christo. Ergo Christus non habuit virtutes, sed aliquid altius virtute.
3. Pr/eterea, sicut in 2. dictum est [1-2. q. 65. art. 1. et 2.],
virtutes omnes simul habentur. Sed Christo non fuit conveniens habere (2)
omnes virtutes: sicut patet de liberalitate, et magnificentia, quae habent1 2
(1) L.: lioc.
(2) L. add.: simul.
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op de rijkdommen, die Christus verachtte naar het woord van
Matthaeus (8, 20) : u De Memchenzoon heeft niets om zijn hoofd
op neer te leggen ». Ook betrekken de matigheid en de onthouding
zich op de slechte begeerten, die er in Christus niet waren. Dus had
Christus geen deugden.
Hiertegenover staat echter, dat de Glossa bij het Psalmwoord
(Ps. 1,2): « Maar zijn wil is in Gods Wet » zegt: « Hier blijkt,
dat Christus vol xvas van elk goed ». Maar de deugd is (( oen goede
eigenschap van den geest ». Dus was Christus vol van alle deugden-

LEERSTELLING. — Zooals in het tweede deel is behandeld (IaIlae, 1 I0C Kw., 4° Art.), betrekt de genade zich op het wezen der
ziel, en evenzoo de deugd op haar vermogens. Dus moeten, zooals
de vermogens der ziel uit haar wezen vloeien, de deugden een uit
vloeisel der genade zijn. Naarmate nu een beginsel volmaakter is,
zooveel te meer zal het zijn gevolgen teweeg brengen. En omdat
Christus genade allervolmaaktst is, volgt eruit, dat uit haar deug-* 8

actum suum circa divitias, quas Christus contempsit, secundum illud Matth8. [v. 20] : « Filius hominis non habet, ubi caput suum reclinet ». Temperantia etiam, et continentia sunt circa concupiscentias pravas, quae m
Christo non fuerunt. Ergo Christus non habuit virtutes.
Sed CONTRA est, quod super illud Ps. 1. [v. 2]: « Sed in lege
Domini voluntas ejus », dicit Glos. fordin. Cassiod.] : « Hic ostenditur
Christus plenus omni bono ». Sed « bona qualitas mentis » [Mag. H.
Sent. dist. 27.] est virtus. Ergo Christus fuit plenus omni virtute.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut in 2. dictum est [1-2. q. 1 10.
art. 4.], sicut gratia respicit essentiam animae; ita virtus respicit potentiara
ejus. Unde oportet, quod sicut potentiae animae derivantur ab ejus essentia
ita virtutes sint (3) quaedam derivationes gratiae. Quanto autem aliquod
principium est perfectius, tanto magis imprimit suos effectus. Unde cum
gratia Chnsti fuerit perfectissima, consequens est, quod ex ipsa processerint

(3) L.: sunt.
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den voortvloeien om alle vermogens der ziel ten opzichte van alle
daden te vervolmaken. En zoo had Christus alle deugden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De genade is voor
den mensch voldoende in alles, waardoor hij op de zaligheid wordt
gericht. Maar sommige dingen hiervan vervolmaakt de genade
onmiddellijk door zichzelf, zooals aan God welgevallig maken
en dergelijken; maar anderen door middel der deugden die uit de
genade voortvloeien.
2. Die heldhaftige en goddelijke hebbelijkheid verschilt van de
deugd in gewonen zin alleen door de meer volmaakte manier van
handelen, nl. in zoover iemand op een hoogere manier op het goede
is aangelegd dan de anderen gewoonlijk zijn. Dus blijkt hieruit
niet, dat Christus geen deugden had, maar dat Hij ze zoo volmaakt
mogelijk boven het gewone peil had. Zooals ook Plotinus een ver
heven soort deugd aannam, die hij noemde (( van de gereinigde
ziel ».
3. Vrijgevigheid en prachtlievendheid ten opzichte van de rijk
dommen zijn hierom aanbevelenswaardig, dat iemand de rijkdom
niet zoo hoog aanslaat, dat hij hem wil behouden met nalating van
virtutes ad perficiendum singulas potentias animae quantum ad omnes
animae actus. Et ita Christus habuit omnes virtutes.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod gratia sufficit homini, quantum ad
omnia quibus ordinatur ad beatitudinem. Horum tarnen quaedam perficit
gratia immediate per seipsam: sicut gratum facere Deo, et alia hujusmodi:
quaedam autem mediantibus virtutis, quae ex gratia procedunt.
Ad SECUNDUM dicendum, quod habitus ille heroicus, vel divinus non
differt a virtute communiter dicta, nisi secundum perfectiorem modum;
inquantum scilicet aliquis est dispositus ad bonum quodam altiori modo,
quam communiter omnibus competat. Unde per hoe non ostenditur, quod
Christus non habuerit (4) virtutes, sed quod habuerit eas perfectissime ultra
communem modum. Sicut etiam Plotinus posuit quemdam sublimem modum
virtutum, quas esse dixit « anima purgati » [ut refert Macrob. lib. 1. in
Somn. Scip. cap. 8.].
Ad TERTIUM dicendum, quod liberalitas, et magnificentia commendantur circa divitias, inquantum aliquis non tantum appretiatur divitias, quod4
(4) L-: habuit.
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wat geschieden moet. Maar wie hen geheel en al veracht en ver
werpt uit liefde voor de volmaaktheid, stelt ze heelemaal niet op
prijs. En dus toonde Christus een groote graad van vrijgevigheid
en prachtlievendheid te bezitten door hen geheel te verwerpen.
Toch stelde Hij ook daden van vrijgevigheid, in zoover het Hem
paste, door aan de armen te geven, wat Hem geschonken werd,
zoodat de leerlingen, toen de Heer tot Judas zei (Johannes, 13,
27) : « Wat gij doet, doe dat spoedig », dit zoo opvatten, alsof
de Heer bevel gaf om « de armen iets te geven ».
Maar slechte begeerten had Christus heelemaal niet, zooals be
neden zal blijken. Maar daarmee is het nog niet uitgesloten, dat
Hij de matigheid bezat, die in den mensch zooveel te volmaakter
aanwezig is, naarmate 'hij vrijer is van slechte begeerten. Vandaar
dat volgens den Philosoof in het 7e boek Over de Zedeleer, de
matige mensch zich hierin van hem, die zich onthoudt onderscheidt,
dat wie zich onthoudt, nog onder slechte begeerten gebukt gaat, die
de matige mist. En als wij dus de onthouding opvatten in den zin
van den Philosoof, had Christus, juist omdat Hij alle deugden had,
de onthouding niet, die immers geen deugd is, maar iets, dat lager
staat.
velit eas retinere, praetermittendo id quod fieri oportet. Ille autem minwne
divitias appretiatur, qui penitus eas contemnit, et abjicit propter perfectioms
amorem. Et ideo in hoe ipso quod Christus omnes divitias contempsit,
ostendit in se summum gradum liberalitalis, et magnificentiae. Licet etiam
liberalitatis actum exercuerit, secundum quod sibi conveniens erat, faciendo
pauperibus erogari, quae sibi dabantur; unde cum Dominus Judae dixit
[Joan. 13. v. 27]: « Quod facis, fac citius » discipuli intellexerunt
Dominum mandasse, quod « egenis aliquid daret [v. 29].
Concupiscentias autem pravas Christus omnino non habuit, sicut infra
patebit [q. 15. art. 2.]. Nee (5) propter hoe tarnen excluditur, quin
habuerit temperantiam; quae tanto prrfectior est in homine, quanto magis
pravis concupiscentiis caret. Unde secundum Philos. 7. Ethicor. [cap. 9.
n. 6. S. Th. lect. 9.], temperatus in hoe differt a continente, quod temperatus non habet pravas concupiscentias, quas continens patitur. Unde sic
accipiendo continentiam, sicut Philos. accipit, ex hoe ipso quod Christus
habuit omnem virtutem, non habuit continentiam, quae non est virtus, sed
aliquid minus virtute [Arist. Ethica, lib. 4. cap. 9. n. 8. S. Th. lect. 17.].
(5) L. omit.: nee.
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UI1 ARTIKEL.
Was er geloof in Christus?

Bedenkingen. — 1. Men beweert, dat er geloof was in
Christus. Want het geloof is een edeler deugd dan de zedelijke
deugden als de vrijgevigheid en de matigheid. Maar die deugden
waren in Christus, dus was het geloof nog veel eerder in Hem.
2. Christus onderwees geen deugden, die Hij zelf niet had,
volgens de Handelingen (1, 1) : <( Jesus begon te doen en te leeren ». Maar van Christus wordt in den Hebreeënbrief gezegd
(12, 2), dat Hij « gever en voltooier van het geloof )) is. Dus
u)as het geloof in hoogste mate in Hem.
3. Van de zaligen wordt iedere onvolmaaktheid uitgesloten. Nu
is er geloof in de zaligen, want op den Romeinenbrief (1, 17),
(( Gods rechtvaardigheid xvordt in Hem getoond van geloof tot
geloof », zegt de Glossa: « Van het geloof aan Woorden en in
hoop tot het geloof aan de dingen en het zien )>. Dus schijnt het* 2 3

ARTICULUS III.
Utrum in Christo fuerit fides.
[Infr. art. 4. et 8. et 9. ad 1. et 1-2. q. 63. art. 3. ad 3.
et 3. Dist. 13. q. 1. art. 2. q. 1. ad 1. et Dist. 36. art. 2. ad 3^
et Veri. q. 29. art. 4. ad 15. et De Virtut. q. 4. art. 1. ad 12.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo fuerit fides. Fides
enim est nobilior virtus, quam virtutes morales; puta temperantia, et liberalitas. Hujusmodi autem virtutes fuerunt in Christo, ut dictum est [art.
praec.]. Multo ergo magis fuit in eo fides.
2. Pr^eterea, Christus non docuit virtutes, quas ipse non habuit, secundum illud Act. 1. [v. 1] : « Coepit facere, et docere ». Sed de Christo
dicitur Hebr. 12. [v. 2] quod est « auctor, et consummator fidei ». Ergo
m eo maxime fuit fides.
3. Pr^eterea, quidquid est imperfectionis, excluditur a beatis. Sed in
beatis est fides: nam super illud Rom. 1. [v. 17]: « Justitia Dei revelatur in eo ex fide in fidem », dicit Gloss. [ord. loc. citat. in respons.] « de
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geloof ook in Christus te zijn geweest, omdat het geen onvolmaakt
heid bevat.
Maar daartegenover staat het woord uit den Hebreeënbrief (II.
I), dat « het geloof een bewijs is van zaken, die men niet ziet )>•
Maar er was niets, dat Christus niet zag, volgens wat Petrus tot
Hem zei (Johannes, laatste H., 17) : « Gij Weet alles )). Dus was
er geen geloof in Christus.
Leerstelling. — Zooals in het tweede deel is gezegd (IlaIlae, 4C Kw., lc Art.), is het voorwerp van het geloof een godde
lijk, ongezien ding. Maar de deugdhebbelijkheid, als iedere andere,
krijgt haar aard van haar voorwerp. Sluit men dus uit, dat de
goddelijke dingen ongezien zijn, dan sluit men de eigenlijke aard
van het geloof uit. Nu zag Christus reeds in het eerste oogenblik,
dat Hij ontvangen werd, God volledig naar Zijn wezen, zooals
later zal blijken (34e Kw., 4e Art.). Dus kon er in Hem geen
geloof zijn.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. Het geloof is edeler

fide verborum, et spei in fidem rerum, et speciei ». Ergo videtur, quod
etiam in Christo fuerit fides, cum nihil imperfectionis importet.
Sed CONTRA est, quod dicitur Hebr. 11. [v. 1 ], quod « fides est
argumentum non apparentium ». Sed Christo nihil fuit non apparens, secundum illud quod dixit ei Petrus, Joan. uit. [v. 1 7] : « Tu omnia nosti ».
Ergo in Christo non fuit fides.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut in 2. dictum est [2-2. q. 1. art. 4.J,
objectum fidei est res divina non visa. Habitus autem virtutis, sicut et
quilibet alius recipit speciem ab objecto. Et ideo excluso quod res divina
sit non visa, excluditur ratio fidei. Christus autem a primo instanti suae
conceptionis plene vidit Deum per essentiam, ut infra dicetur [q. 34.
art. 4.]. Unde in eo fides esse non potuit.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod fides est nobilior virtus (1) virtutibus

(i) L. omit.: virtus.
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dan de zedelijke deugden, omdat het zich op een edeler vooiwerp
betrekt; maar in vergelijking met dat voorwerp sluit het een voraaaktheid in, die in Christus er niet was. Dus kon er geen gcloör
in Hem zijn, ook al waren er zedelijke deugden, die in vergelijking
met hun voorwerp zoo *n gebrek niet meebrengen.
2. De verdienstelijkheid van het geloof ligt hierin, dat de mensch
uit gehoorzaamheid aan God datgene aanneemt, wat hij niet ziet,
naar het woord uit den Romeinenbrief (1,5): « Om aan het geloof
te doen gehoorzamen onder alle volkeren ter eere van zijn Naam )>.
Nu had Christus ten volle de gehoorzaamheid aan God volgens
den Brief aan de Philippïérs (2, 8) : « Hij is gehoorzaam geworden
tot aan den dood ». En dus onderwees Hij niets in verband met
de verdienste, wat Hij niet eerst zelf schitterend had volbracht.
3. Zooals de Glossa op dezelfde plaats zegt, (( is het geloof
eigenlijk datgene, waardoor wat niet gezien wordt, aangenomen
Wordt ». Maar het geloof ten opzichte van geziene dingen wordt
oneigenlijk zoo genoemd krachtens een gelijkenis wat de zeker ei
en vastheid van het aannemen betreft.

moralibus, quia est circa nobiliorem materiam: sed tarnen importat quemdam defectum in comparatione ad illam materiam: qui defectus in Christo
non fuit. Et ideo non potuit in eo esse fides, licet fuerint in eo virtutes
morales, quae in sui ratione hujusmodi defectum non important per comparationem ad suas materias.
Ad SECUNDUM dicendum, quod meritum fidei consistit in hoe, quod
homo ex obedientia Dei assentit illis quae non videt, secundum illud Rom.
1- [v. 5] : « Ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine ejus ».
Obedientiam autem ad Deum plenissime habuit Christus, secundum illud
Philip. 2. [v. 8] : « Factus est obediens usque ad mortem ». Et sic
nihil ad meritum pertinens docuit, quod ipse excellentius non impleret.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Gloss. [ord. Aug.] ibidem dicit,
« fides proprie est, qua creduntur quae non videntur » .Sed fides, quae
est rerum visarum, improprie dicitur, et secundum quamdam similitudinem
quantum ad certitudinem, aut firmitatem adhaesionis.
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IV' ARTIKEL.
Was er Hoop in Christus?

Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus hoop was.
— I. Want in den Psalm (30, 2) wordt, volgens de Glossa uit
Christus’ naam, gezegd: « Op U, Heert heb ify gehoopt )>. Maar
de hoop is de deugd, waardoor de mensch op God hoopt. Dus was
de deugd van hoop in Christus.
2. De hoop is de verwachting van de toekomstige zaligheid,
zooals in het tweede deel is uiteengezet (Ila-IIae 17' Kw., le
Art., Antw. op de 2e B., 8C Art., 6e Art., Antw. op de 2C B.).
Nu verwachtte Christus iets, dat bij de zaligheid behoorde, nl. de
verheerlijking van zijn lichaam. Dus schijnt de hoop in Hem te
zijn geweest.
3. Ieder kan hopen op wat tot zijn volmaaktheid behoort, als
het toekomstig is. Maar iets, wat tot Christus’ volmaaktheid be
hoorde, was nog toekomstig, volgens den Brief aan de Rphcsïers
(4, 12) : « Om de heiligen te voltooien, om de bediening uit te* 2

ARTICULUS IV.
Uirum in Christo fuerit spes.
[Infr. art. 6. ad 1. et art. 8. ad 2. et art. 9. ad 1. et 1-2. q. 65art. 5. ad 3. et 2-2. q. 18. art. 2. ad 1. et 3. Dist. 26. q. 2. art. 5. q. 1-1
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo fuerit spes.
Dicitur enim in Ps. 30. [v. 2] ex persona Christi (1) : « In te. Domme,
speravi ». Sed virtus spei est, qua homo sperat in Deum. Ergo virtus spei
fuit in Christo.
2. PlUETEREA, spes est expectatio futurae beatitudinis, ut in 2. habitum
est [2-2. q. 17. art. 5.]. Sed Christus aliquid expectabat ad beatitudinem.
pertinens, videlicet gloriam corporis. Ergo videtur, quod in eo fuerit spes.
3. Pr^ETEREA, unusquisque potest sperare illud, quod ad ejus perfeetionem pertinet, si sit futurum. Sed aliquid erat futurum, quod ad perfectionem Christi pertinet, secundum illud Ephes. 4. [v. 12] : « Ad consum-

(i) L. add.: secundum Glossam.
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oefenen, om hei lichaam van Christus op te bouwen ». Dus schijnt
het aan Christus toegekomen te hebben te hopen.
Maar hiertegenover staat wat in den Romeinenbrief gezegd
wordt (8, 24) : « Als iemand iets ziet, hoe zal hij het nog hopen? ))
En zoo blijkt, dat de hoop evenals het geloof gaat over wat niet
gezien wordt. Maar zooals gezegd werd (Vorig Art.), was het
geloof niet in Christus. Dus evenmin de hoop.
Leerstelling. — Zooals het tot de aard van het geloof
behoort, dat iemand aanneemt, wat hij niet ziet, zoo behoort het
tot de aard van de hoop, dat iemand verwacht, wat hij nog niet
heeft. En zooals het geloof, genomen als goddelijke deugd., niet
gaat over elk ongezien ding, maar alleen over God, heeft ook de
hoop als goddelijke deugd het genieten zelf van God als voorwerp,
wat de mensch vooral verwacht door de deugd van hoop. Maar
als een gevolg hiervan kan iemand, die de deugd van hoop heeft,
ook in andere dingen Gods hulp verwachten, zooals hij, die de
deugd van geloof heeft, God niet alleen gelooft als het gaat over

mationem sanctorum in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi ».
Ergo videtur, quod Christo competebat habere spem.
Sed contra est, quod dicitur Rom. 8. [v. 24] : « Quod videt quis,
quid sperat? » Et sic patet, quod sicut fides est de non visis, ita et spes.
Sed fides non fuit in Christo, sicut dictum est [art. praec.]. Ergo nee
spes.
RESPONDEO dicendum, quod sicut de ratione fidei est, quod aliquis
assentiat his quae non videt: ita de ratione spei est, quod aliquis expectet
id quod nondum habet. Et sicut fides, inquantum est virtus theologica, non
est de quocumque non viso, sed solum de Deo: ita etiam spes, inquantum
est virtus theologica, habet pro objecto ipsum Deum, cujus fruitionem
homo principaliter expectat per spei virtutem (2). Sed ex consequenti ille
qui habet virtutem spei potesst etiam in aliis divinum auxilium expectare:2

(2) L-: ipsam Dei fruitionem quam principaliter homo expectat per Dei
virtutem.
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goddelijke dingen, maar ook over alle andere dingen, die hem van
Godswege geopenbaard zijn.
Nu had Christus vanaf het begin, dat Hij ontvangen was, vol
ledig het genieten van God, zooals later besproken zal worden (34c
Kw., 4e Art.). En dus had Hij de deugd van hoop niet. Maar
Hij had hoop ten opzichte van sommige dingen, die Hij nog niet
verkregen had, al had Hij dan geen hoop ten opzichte van alles.
Want al kende Hij alles volledig, waardoor het geloof bij Hem
geheel en al uitgesloten was, had Hij toch nog niet volledig alles,
wat tot zijn volmaaktheid behoort, bv. de onsterfelijkheid en de
verheerlijking van Zijn lichaam, die Hij nog kon hopen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dit zegt men niet
van Christus krachtens de hoop, die een goddelijke deugd is, maar
omdat Hij sommige dingen hoopte, die Hij niet verkregen had, zoo
als gezegd is (in de Leerstelling).
2. De verheerlijking van het lichaam behoort niet tot de zalig
heid als datgene, waarin de zaligheid voornamelijk bestaat, maar
gebeurt door een overvloeing van de glorie der ziel, zooals in het
tweede deel is gezegd (Ia-IIae, 4e Kw., 6e Art.). Daarom slaat

sicut et ille qui habet virtutem fidei, non solum credit Dei de rebus divims,
sed de quibuscumque aliis divinitus sibi revelatis.
Christus autem a principio suae conceptionis plene habuit fruitionem
divinam, ut infra dicetur [q. 34. art. 4.]. Et ideo virtutem spei non habuit.
Habuit tarnen spem respectu aliquorum quae nondum erat adeptus; licet
non habuerit (3) fidem respecu quorumcumque. Quae licet plene cognosceret omnia, per quod totaliter fides excludebatur ab linebant; puta immortalitatem, et gloriam corporis, quam poterat sperare.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod hoe non dicitur de Christo secundum
spem, quae est virtus theologica, sed eo quod quaedam alia speravit
nondum habita, sicut dictum est [in corp. art.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod gloria corporis non pertinet ad beatitudinem, sicut in quo principaliter beatitudo consistat; sed per quamdam
redundantiam a gloria animae, ut in 2. dictum est [1-2. q. 4. art. 6.].
(3) L.: habuit.
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de hoop als goddelijke deugd niet op het geluk van het lichaam,
maar op de zaligheid der ziel, die in het genieten van God bestaat.
3. De opbouw der Kerk door de bekeering der geloovigen be
hoort niet tot de volmaaktheid van Christus, waardoor Hij in zich
zelf volmaakt is, maar voor zoover Hij anderen brengt tot het
deelen in zijn volmaaktheid. En omdat men in eigenlijken zin van
hoop spreekt met betrekking tot iets, wat hij, die hoopt, zelf ver
wacht te bezitten, kan men niet eigenlijk zeggen, dat Christus om
de aangehaalde reden de deugd van hoop bezat.
Ve ARTIKEL.
Waren de gaven van den Heiligen Ceest in Christus?
Bedenkingen. — Men beweert dat de gaven van den Hei
ligen Geest niet in Christus waren. — 1. Want zooals men ge
woonlijk zegt, worden de gaven gegeven als hulp voor de deugden.
Maar wat in zichzelf volmaakt is, heeft geen hulp van buiten
noodig. Omdat dus de deugden in Christus volmaakt waren, schijnt
het, dat de gaven niet in Hem waren.
Unde spes, secundum quod est virtus theologica, non respicit beatitudinem
corporis, sed beatitudinem animae, quae in divina fruitione consistit.
Ad TERTIUM dicendum, quod aedificatio Ecclesiae per conversionem
fidelium non pertinet ad perfectionem Christi, qua in se perfectus est, sed
secundum quod alios ad participationem suae perfectionis inducit. Et quia
spes dicitur proprie respectu alicujus, quod expectatur ab ipso sperante
habendum, non proprie potest dici, quod virtus spei Christo ratione inducta
conveniat.
ARTICULUS V.
Uirum in Christo fucrint dona.
[Isa. II. lect. 2. In Joa. cap. ï. lect. 8.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerint dona.
Sicut enim communiter dicitur, dona dantur in adjutorium virtutum. Sed
id quod est in se perfectum, non indiget exteriori auxilio. Cum igitur in
Christo fuerint virtutes perfectae, videtur, quod in eo non fuerint dona.
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2. Dezelfde schijnt niet gaven te schenken en te ontvangen, want
geven komt toe aan wie bezit, maar ontvangen aan wie niet bezit.
Maar aan Christus komt het toe gaven te geven, volgens het Psalmu)oord (Ps. 67) : « Hij gaf gaven aan de menschen ». Dus kwam
het Christus niet toe de gaven van den Heiligen Geest te ontvangen.
3. Vier gaven schijnen te behooren tot de beschouwing van hen,
die nog op hun pelgrimsreis zijn, nl. die van wijsheid, wetenschap,
verstand en raad, wat tot de voorzichtigheid behoort; vandaar dat
de Philosoof'hen onder de verstandsdeugden rekent. Maar Christus
had de beschouwing van hen, die reeds in het vaderland zijn. Dus
had Hij die gaven niet.
Maar daartegenover staat wat Isaias zegt (4, 1) : « Zeven vrouiven zullen grijpen naar een man » en de Glossa: « dit beteekent:
de zeven gaven van den Heiligen Geest Christus ».
LEERSTELLING. — Zooals in het tweede deel is gezegd (IaHae, 68* Kw., le Art.), zijn de gaven eigenlijk vervolmakingen
van de vermogens der ziel, in zoover dezen er op aangelegd zijn
door den H. Geest bewogen te worden. Nu is het duidelijk dat2 3

2. Pr/ETEREA, non videtur esse ejusdem dare dona et recipere: quia
dare est habentis, accipere autem non habentis. Sed Christo convenit dare
dona, secundum illud Ps. 67. [v. 19]: « Dedit dona hominibus ». Ergo
Christo non convenit accipere dona Spiritus Sancti.
3. Pr/ETEREA, quatuor dona videntur pertinere ad contemplationem
viae; scilicet: sapientia, scientia, intellectus, et consilium, quod pertinet ad
prudentiam; unde et Philos. in 6. Ethic. [cap. 3. n. 1. S. Th. lect. 3.]
numerat ista inter virtutes intellectuales. Sed Christus habuil contemplationem patriae; ergo non habuit hujusmodi dona.
Sed CONTRA est, quod dicitur Isa. 4. [v. 1 ] : « Apprehendent septem
mulieres virum unum » Glos. [interl. et ordin. Hieron.] idest « septem
dona Spiritus Sancti Christum ».
RESPONDEO dicendum, quod, sicut in 2. dictum est [1-2. q. 68.
art. 1.], dona proprie sunt perfectiones quaedam potentiarum animae,
secundum quod sunt natae moveri a Spiritu Sancto. Manifestum est autem,
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Christus ziel zoo volmaakt mogelijk door den Heiligen Geest be
wogen werd, volgens het woord van Lucas (4, 1) : (( Jesus, vol
van den Heiligen Geest, verliet de Jordaan en lüerd door den
Geest naar de woestijn gevoerd ». Daarom is het duidelijk dat de
gaven op een uitmuntende wijze in Christus waren.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Wat volmaakt is in
de orde van zijn natuur, moet geholpen worden door wat een
hoogere natuur is, zooals de mensch, hoe volmaakt hij ook is,
er behoefte aan heeft door God geholpen te worden. En op die
manier moeten de deugden door de gaven geholpen worden, die
de vermogens der ziel vervolmaken in zoover zij bewogen worden
door den H. Geest.
2. Christus is niet onder hetzelfde opzicht de gever en ontvanger
der gaven, maar Hij geeft hen als God en ontvangt hen als mensch.
Daarom zegt Gregorius in het 2‘‘ boek Over de Zedeleer (56° H.) :
« De Heilige Geest verliet de menschheid van Christus, uit Wiens
Godheid Hij voortkomt, nooit ».

quod anima Christi perfectissime a Spiritu Sancto movebatur, secundum
illud Luc. 4. [v. 1 ] : « Jesus autem plenus Spiritu Sancto regressus est
a Jordane, et agebatur a Spiritu in desertum ». Unde manifestum est,
quod in Christo fuerunt excellentissime dona.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod illud quod est perfectum secundum
ordinem suae naturae, indiget adjuvari ab eo quod est altioris naturae:
sicut homo, quantumcumque perfectus, indiget adjuvari a Deo. Et hoe
modo virtutes, quae perficiunt potentias animae, secundum quod ducuntur
ratione, quantumcumque sint perfectae (1), indigent adjuvari per dona,
quae perficiunt potentias animae, secundum quod sunt motae a Spiritu
Sancto.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Christus non secundum idem est
recipiens, et dans dona Spiritus Sancti: sed dat, secundum quod Deus, et
accipit, secundum quod homo. Unde Gregorius dicit in 2. Moral. [cap.
56] quod « Spiritus Sanctus humanitatem Christi nunquam deseruit, ex
cujus divinitate procedit ».
fl) h. omit.: qua perficiunt... usque ad: sint perfectae.
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3. Ia Christus was niet alleen de kennis, die wij in het vaderland
zullen hebben, maar ook die, welke wij hebben op den weg erheen,
zooals later zal worden gezegd. En bovendien zijn ook in het
vaderland de gaven er nog eenigszins, zooals in het tweede deel
besproken is. (Ia-IIae, 68e Kw., 6° Art.).
VIe ARTIKEL.
Was de gave van vrees in Christus?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de gave van vrees niet in
Christus was. — 1. Want de hoop schijnt sterker te zijn dan de
vrees, omdat het voorwerp van de hoop het goede, dat van de
vrees het kwaad is, zooals in het tweede deel (Ia-IIae, 40e Kw.,
L Art.) werd uiteengezet. Maar in Christus was geen deugd van
hoop, zooals boven is gezegd. Dus was er in Hem ook geen gave
van vrees.
2. Door de gave van vrees vreest iemand ofwel van God ge
scheiden te worden, wat eigen is aan de reine vrees; ofwel door
Ad TERTIUM dicendum, quod in Christo non solum fuit cognitio patriae,
sed etiam cognitio viae, ut infra dicetur [q. 15. art. 10.] ; et tarnen
etiam in patria sunt per aliquem modum dona Spiritus Sancti, ut in 2.
dictum est [1-2. q. 68. art. 6.].

ARTICULUS VI.
Uirum in Christo fuerit donum timoris.
[3. Dist. 15. q. 2. art. 2. q. 3.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit (1)
donum timoris: spes enim videtur potior, quam timor: nam spei objectum
est bonum, timoris vero malum, ut in 2. habitum est [1-2. q. 40. art. I.
et q. 42. art. 1.]. Sed in Christo non fuit virtus spei, ut supra habitum est
[art. 4. huj. q.]. Ergo etiam non fuit in eo donum timoris.
2. Pr^ETEREA, dono timoris timet aliquis vel separationem a Deo quod
pertinet ad timorem « castum », vel puniri ab ipso; quod pertinet ad

(i) L.: fuit.
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Hem gestraft te worden, wat onder de slaafsche vrees valt, zooa s
Augustinus zegt in het Commentaar op den Kanonieren blief van
Johannes. Maar Christus vreesde niet door de zonde van God ge
scheiden te worden, of door Hem gestraft te worden om Zijn
schuld, want het was onmogelijk, dat Hij zondigde, zooa s ater
gezegd zal worden; maar ónmogelijke dingen worden niet ge
vreesd. Dus was de gave van vrees niet in Christus.
3. In den Eersten brief van Johannes wordt gezegd ( ,
) •
« De volmaakte liefde werpt de vrees buiten ». Nu was er in
Christus een allervolmaaktste liefde, naar het woord uit den Brief
aan de Ephesiërs (3, 19) : de liefde van Christus, die alle kennis
te boven gaat ». Dus was de gave van vrees niet in Chiistus.
Maar daartegenover staat wat bij Isaias wordt gezegd (11, 3) :
(( De geest van de vrees des Heeren zal Hem vervullen )).
Leerstelling. — Zooals in het tweede deel werd gezegd (Iaïae, 42e Kw., lc Art.), slaat de vrees op een dubbel voorwerp :
waarvan het eene het kwaad, dat angst aanjaagt, is, en het ander
diegene, door wiens macht kwaad kan worden toegebracht, zooals
timorem « servilem », ut Augustinus dicit super canonic. Joan. [tract. 9.] :
sed Christus non timuit separari a Deo per peccatum; neque etiam (2)
puniri ab eo propter suam culpam: quia impossibile erat ei (3) peccare.
ut infra dicetur [q. 13. art. 1.] : timor autera non est de impossibili. Ergo
m Christo non fuit donum timoris.
3. PRjETEREA, 1. Joan. 4. [v. 18] dicitur, quod « perfecta charitas
foras mittit timorem ». Sed in Christo fuit perfectissima charitas, secundum
illud Ephes. 3. [v. 19]: « Supereminentem scientiae charitatem Christi ».
Ergo in Christo non fuit donum timoris.
Sed CONTRA est, quod dicitur Isa. 11. [v. 3] : (( Replebit eum spiritus
timoris Domini ».
RESPONDEO dicendum, quod, sicut in 2. dictum est [1-2. q. 42.
art. 1.], timor respicit duo objecta: quorum unum est malum terribile:
aliud est illud (4), cujus potestate malum potest inferri; sicut aliquis2 3 4
(2) L. omit.: etiam.
(3) L.: eum.
(4) Iv.: ille
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iemand een koning vreest, in zoover hij macht heeft om te dooden.
Maar, wie macht heeft, zou niet gevreesd worden, als hij niet een
bijzondere macht had, waaraan niet gemakkelijk kan worden
weerstaan; want wat wij gemakkelijk kunnen afwenden, vreezen
wij niet. En zoo blijkt het, dat iemand niet gevreesd wordt tenzij
omdat hij boven anderen uitsteekt.
Daarom moeten wij zeggen, dat de vrees voor God in Christus
was, niet wat het kwaad der scheiding van God door de schuld
betreft, en ook niet wat het kwaad van de straf voor de schuld
betreft, maar voor zoover zij zich richt op de alovertreffendheid
van God, zoodat Christus* ziel, bewogen door den Heiligen Geest,
met een gevoel van eerbied zich tot Hem richtte. Daarom wordt
ook in den Hebreeënbrief gezegd (5, 7), dat Hij (( in alles ver
hoord is om Zijn eerbied ». Want dit gevoel van eerbied voor God
had Christus als mensch in hooger mate dan de anderen. En daar
om schrijft de H. Schrift Hem de volheid der vrees toe.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De hebbelijkheden
van deugden en gaven slaan eigenlijk en krachtens zichzelf op het
timet regem, inquantum habet occidendi potestatem. Non autem timeretur
ille qui potest nocere (5), nisi haberet quamdam eminentiam potestatis, cui
de facili resisti non possit: ea enim quae in promptu habemus, repellere
non timemus. Et sic patet, quod aliquis non timetur, nisi propter suam
eminentiam.
Sic igitur dicendum est, quod in Christo fuit timor Dei, non quidem
secundum quod respicit malum separationis a Deo per culpam, neque
etiam (6) secundum quod respicit malum punitionis pro culpa; sed secun
dum quod respicit ipsam divinam eminentiam, prout scilicet anima Christi
quodam affectu reverentiae movebatur in Deum a Spiritu Sancto acta.
Unde Hebr. 5. [v. 7] dicitur, quod in omnibus « exauditus est pro
sua reverentia ». Hunc enim affectum reverentiae ad Deum Christus, se
cundum quod homo, prae caeteris habuit pleniorem. Et ideo ei attribuit
Scriptura plenitudinem timoris Domini.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod habitus virtutum, et donorum proprie,

et per se respiciunt bonum, malum autem ex consequenti: pertinet enim ad
(5) I, : qui habet potestatem.
(6) L. omit.: etiam.
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goede, en dientengevolge pas op het kwade; want het behoort tot
de aard van de deugd, dat zij « het werk goed maakt », zooals
in het 2° boek Over de Zedeleer wordt gezegd. En daarom be
hoort het kwaad, waarop de vrees zich richt, niet tot de eigen
aard van de gave van vrees, maar de allesovertreffendheid van dat
(nl. het goddelijke) goed, door welks macht kwaad kan worden
aangedaan. Maar de hoop, genomen als deugd, richt zich niet
alleen op den bewerker van het goede, maar ook op het goede
zelf in zoover dit nog niet bezeten wordt. En daarom wordt aan
Christus, die immers het volmaakte goed der zaligheid reeds Pezat,
de deugd van hoop niet toegeschreven, maar wel de gave van vrees.
2. Dit argument gaat uit van de vrees, in zoover zij slaat op
het kwaad als haar voorwerp.
3. De volmaakte liefde werpt de slaafsche vrees buiten, die
vooral op de straf slaat. Maar zoo ’n vrees had Christus niet.

rationem virtutis, ut « opus bonum reddat » ut dicitur in 2. Ethic. [cap. 6.
n. 2. 3. S. Th. lect. 6.J. Et ideo de ratione doni timoris non est illud
nialum, quod respicit timor, sed eminentia illius boni, scilicet divini, cujus
potestate aliquod malum infligi potest. Sed spes, secundum quod virtus est,
respicit non solum auctorem boni, sed etiam ipsum bonum, inquantum est
non habitum. Et ideo Christo, qui (7) jam habebat perfectum beatitudinis
bonum, non attribuitur virtus spei, sed donum timoris.
Ad SECUNDUM dicendum, quod ratio illa procedit de timore, secundum
quod respicit objectum, quod est malum.
Ad TERTIUM dicendum, quod perfecta charitas foras

mittit timorem
servilem, qui respicit principaliter poenam: sic autem timor non fuit in
Christo.

(7) L.: quia jam.
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VIP ARTIKEL.

Waren de om niet gegeven genaden in Christus?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de om niet gegeven ge
naden niet in Christus waren. — 1. Want aan wie iets in alle vol
heid heeft, komt het niet toe dat ook door deelhebbing te bezitten.
Nu had Christus de genade in haar volheid, volgens het woord
van Johannes (1, 14): « Vol van genade en xvaarheid ))• Nu
schijnen de om niet gegeven genaden daarvan deelhebbingen, ver
deeld en onderscheiden aan verschillende gegeven te zijn volgens
het woord uit den Eersten Brief aan de Korinthiërs (12, 4) : « Er
zijn verdeelingen der genade ». Dus schijnt het, dat de om niet
gegeven genaden niet in Christus waren.
2. Waarop iemand recht heeft, schijnt hem niet om niet gegeven
te zijn. Nu had Christus als mensch recht op een overvloed van
wijsheid en wetenschap in Zijn woorden en op macht om teekenen
te doen, en op andere dingen, die onder de om niet gegeven genaden

ARTICULUS VII.
Utriim in Christo fuerint gratiae gratis datac.
[In Isaiam. cap. 1.].

Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerint
gratiae gratis datae. Ei enim, qui habet aliquid secundum plenitudinem,
non competit illud habere secundum participationem. Sed Christus habuit
gratiam secundum plenitudinem, secundum participationem. Sed Christus
habuit gratiam secundum plenitudinem, secundum illud Joan. 1. [v. 14]:
« Plenum gratiae, et veritatis ». Gratiae autem gratis datae videntur esse
quaedam participationes divinae, divisim et particulariter diversis attribu
ten secundum illud 1. ad Cor. 12. [v. 4] : « Divisiones gratiarura sunt ».
Ergo videtur, quod in Christo non fuerint gratiae gratis datae.
2. PiyETEREA, quod debetur alicui, non videtur esse gratis ei datum:
sed debitum erat homini Christo, quod sermone sapientiae, et scientiae
abundaret, et potens esset in virtutibus faciendis, et in aliis (1) hujusmodi.

(i) L.: fit alia hujusmodi.
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vallen; want Hijzelf is (( Gods kracht en Gods wijsheid », zooals
in den Eersten Brief aan de Korinthiërs wordt gezegd (12, 8) . Dus
paste het niet, dat Christus de om niet gegeven genaden bezat.
3. De om niet gegeven genaden zijn bestemd tot nut der geloovigen, naar het woord uit den Eersten Brief aan de Korinthiërs (12,
7) : « Aan iedereen wordt een openbaring van den Geest tot nuttig
gebruik gegeven ». Maar een hebbelijkheid of een andere aanleg
schijnt niet nuttig te zijn, als de mensch ze niet gebruikt, volgens
het boek Ecclesiasticus (20, 32) : « Verborgen wijsheid en een on
geziene schat, well? nut is er in beiden? » Maar wij lezen niet, dat
Christus alle om niet gegeven genaden gebruikte, vooral niet de
gave om allerlei soort talen te spreken. Dus schijnen niet alle om
niet gegeven genaden in Christus geweest te zijn.
Daartegenover staat echter, wat Augustinus in den Brief aan
Dardanus zegt, dat zooals alle zintuigen in het hoofd zijn, zoo ook
in Christus alle genaden waren.
Leerstelling. — Zooals in het tweede deel is gezegd (Ia-IIae,
quae pertinet ad gratias gratis datas; cum ipse sit Dei virtus, et Dei
sapientia », ut dicitur 1. ad Cor. 1. [v. 241. Ergo Christo non fuit conveniens habere gratias gratis datas.
3. PR/ETEREA, gratiae gratis datae ordinantur ad utilitatem fidelium;
secundum illud 1. Cor. 12. [v. 7] : « Unicuique datur manifestatio spiritus
ad utilitatem »: non autem videtur ad utilitatem aliorum (2) pertinere
habitus, aut quaecumque dispositio, si homo non utatur, secundum illud
Eccli. 20. [v. 32] : « Sapientia abscondita, et thesaurus invisus, quae
utilitas in utrisque »? Christus autem non legitur usus (3) omnibus gratiis
gratis datis, praesertim quantum ad genere linguarum. Non ergo in Christo
fuerunt omnes gratiae gratis datae.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in Epist. ad Dardanum [37.
nunc. 187.], quod « sicut in capite sunt omnes sensus; ita in Christo
fuerunt omnes gratiae ».
RESPONDEO dicendum, quod, sicut in 2. habitum est [1-2. q. 111.2 3
(2) L- omit.: aliorum.
(3) I/. add.: fuisse
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111* Kw., 4C Art.), zijn de om niet gegeven genaden bestemd om
het geloof en de geestelijke leer openbaar te maken. Nu is het
noodig, dat hij, die onderwijst, alles heeft om zijn leer bekend te
maken, want anders is zijn onderricht nutteloos. Nu is van de
geestelijke leer en het geloof Christus de eerste en voornaamste
leeraar volgens het woord uit den Hebreeënbrief (2, 3 en 4) :
« Toen de leer in het begin eerst door den Heer verkondigd wast
is zij door hen, die dat aanhoord hadden, in ons bevestigd, terwijl
de Heer voor hen getuigde het teekenen en wonderen )). Daarom
is het duidelijk, dat in Christus als in den eersten en voornaamsten
leeraar van het geloof de om niet gegeven genaden zoo volmaakt
mogelijk waren.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals de genade,
die welgevallig maakt, bestemd is voor verdienstelijke daden, zoo
wel innerlijke als uiterlijke, is de om niet gegeven genade bestemd
voor sommige uiterlijke daden, die het geloof bekend maken, als
het doen van wonderen en dergelijke. Maar in beiden had Christus
de volheid der genade, want in zoover Zijn ziel met de godheid
vereenigd was, had zij volledig kracht om alle genoemde hande
lingen te verrichten. Andere heiligen echter, die door God bewo-

art. 4.], gratiae gratis datae ordinantur ad fidei, et spiritualis doctrinae
manifestationem. Oportet enim, eum qui docet, habere ea, per quae sua
doctrina manifestetur: alias sua doctrina esset inutilis. Spiritualis autem
doctrinae, et fidei primus et principalis doctor est Christus, secundum illud
Hebr. 2. [v. 3, 4] : « Cum initium accepisset enarrari per Dominum ab
eis qui audierunt, in nos confirmata est, contestante Deo signis, et portentis » etc. Unde manifestum est, quod in Christo excellentissime fuerunt
omnes gratiae gratis datae, sicut in primo, et principali fidei doctore.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod sicut gratia gratum faciens ordinatur
ad actus meritorios, tam interiores, quam exteriores: ita gratia gratis data
ordinatur ad quosdam actus exteriores fidei manifestativos; sicut est operatio
miraculorum, et alia hujusmodi. In utraque autem gratia Christus plenitudinem habuit: inquantum enim divinitati unita erat ejus anima, plenam
efficaciam habebat ad omnes praedictos actus perficiendos. Sed alii sancti,
qui moventur a Deo, sicut instrumenta non unita, sed separata particulariter
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gen worden als niet met Hem vereenigde, maar los staande werk
tuigen, ontvangen speciaal de macht om deze of die handelingen te
stellen. En daarom worden deze genaden bij de andere heiligen
verdeeld aangetroffen, maar niet bij Christus.
2. Christus wordt « Gods /^rac/i/ en Gods wijsheid )) genoemd
in zoover Hij de eeuwige Zoon Gods is. Maar onder dit opzicht
komt het Hem niet toe de genade te hebben, maar eerder de
gever der genade te zijn. Het komt Hem echter krachtens de
menschelijke natuur toe de genade te hebben.
3. De gave der talen werd aan de Apostelen gegeven, omdat
zij gezonden werden « om alle volgeren te onderwijzen )). Maar
Christus wilde persoonlijk alleen prediken onder het eene volk der
Joden, naar Hij zelf volgens Matthaeus zei (13, 24) : (( Ik ben
niet gezonden tenzij tot de schapen van het huis van Israël, die
verloren gingen »; en de Apostel zegt in den Romeinenbrief (13,
8) : « Ik zeg, dal Jesus Christus de bedienaar der besnijdenis is
geweest ». En daarom was het niet noodig, dat Hij meeidere
talen sprak. Toch miste Hij de kennis van alle talen niet; omdat
zelfs, zooals later gezegd zal worden, de geheimen der harten,
waarvan de woor den de teekens zijn. Hem niet verborgen waren.
En deze kennis had Hij niet zonder nut, zooals hij, die een he ecfficaciam recipiunt ad hos, vel ad illos actus perficiendos. Et ideo in aliis
sanctis hujusmodi gratiae dividuntur, non autem in Christo.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Christus dicitur « Dei virtus, et Dei
sapientia » inquantum est aeternus Dei Filius. Sic autem non competit sibi
habere gratiam, sed esse potius datorem (4) gratiae. Competit autem sibi
habere gratiam secundum humanam naturam.
Ad TERTIUM dicendum, quod donum linguarum datum est Apostolis,
quia mittebantur « ad docendas omnes gentes » [Mt. 28. v. 19] : Chris
tus autem in una sola gente Judaeorum voluit personaliter praedicare,
secundum quod ipse dicit Matth. 13. [v. 24]: « Non sum missus, nisi
ad oves quae perierunt domus Israël », et Apost. dicit, Rom. 15. [v. 8] :
« Dico Christum Jesum ministrum fuisse circumcisionis ». Et ideo non
oportuit, quod loqueretur pluribus linguis. Nee tarnen defuit ei omnium
linguarum nolitia; cum etiam occulta cordium ei non essent abscondita, ut
infra dicetur [q. 10. art. 2.], quorum voce quaecumque sunt signa. Nee

(4) L.: largitorem.
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lijkheid niet gebruikt, als er geen gelegenheid voor is, deze niet
zonder nut heeft.
VIII* ARTIKEL.
IVas de gctve der profetie in Christus?
Bedenkingen. — Men beweert dat de gave van profetie niet
in Christus was. — 1. Want profetie sluit een duistere en onvol
maakte kennis in, naar het boek der Getallen (12, 6) : « Als iemand
onder u profeet des Heeren is, zal Ik in droomen of gezichten tot
hem spreken ». Maar Christus had de volle en volmaakte kennis,
veel meer dan Mozes, van wien er daar bij wordt gevoegd, dat hij
« openlijfy en niet in raadsels God zag ». Dus moest er in Christus
geen profetie zijn.
2. Zooals geloof gaat over wat niet gezien en hoop over wat
niet bezeten wordt, zoo gaat profetie over wat niet aanwezig is,
want het woord « profeet » beduidt « die van verre spreekt »•

tarnen inutiliter hanc notitiam habuit: sicut non inutiliter habet habitum,
<ïui eo non unitur, quando non est opportunum.
ARTICULUS VIII.
Uirum in Chrislo fuerit propheüa.
[2-2. q. 174. art. 5. et Joan. 4. lect. 6. et 6. lect. 2.)
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit pro*
phetia: prophetia enim importat quamdam obscuram et imperfectam notitiam,
secundum illud Num. 12. [v. 6] : « Si quis fuerit inter vos Propheta
Domim, per somnium, aut in visione loquar ad eum ». Sed Christus habuit
plenam, et apertam (1) notitiam, multo magis quam Moyses, de quo ibi
subditur [.v. 8], « quod palam, et non per ae'nigmata vidit Deum ». Non
ergo in Christo debet poni prophetia.
2. PkiETEREA, sicut fides est eoriim quae non videntur, et spes eorum
quae non habentur: ita prophetia est eorum, quae non sunt praesentia, sed

(i) L.: perfectam.
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Maar, zooals wij boven zeiden (3C en 4e Art.), nemen wij in Christus
geloof noch hoop aan. Dus moet men ook de profetie niet in Christus
aannemen.
3. De profeet is van een lagere orde dan een engel, zoodat van
Mozes, die de grootste der profeten was, zooals in het tweede deel
is gezegd (Ila-IIae, 174° Kw., 4e Art.), in de Handelingen staat
geschreven (7, 38) : « Hij sprak met den Engel in de eenzaam
heid ». Maar Christus is niet <( lager gesteld dan de engelen ))
wat de kennis van Zijn ziel, maar <( Tvat het lijden van zijn lichaam
betreft », zooals in den Hebreeënbrief staat (2, 9). Dus schijnt
Christus geen profeet te zijn geweest.
Maar daartegenover staat wat in Deuieronomium van Hem
wordt gezegd (18, 13) : « Een profeet zal God U opwekken uit
uw broeders ». En Hij zegt van zichzelf bij Matthaeus (13, 57)
en Johannes (4, 44) : « Een profeet is niet zonder eer tenzij in
zijn vaderstad ».
Leerstelling. — « Profeet » beteekent « van verre spre-

distant: nam propheta dicitur, quasi « procul fans ». Sed in Christo nbri
ponitur fides, nee spes, ut supra dictum est [art. 3. et 4. huj. q.]. Ergo
prophetia etiam non debet poni in Christo.
3. PlVETEREA, prophetia est inferioris ordinis, quam Angelus; unde
et de hdoyse, qui fuit supremus Prophetarum, ut in 2. dictum est [2-2.
q. 174. art. 4.] , dicitur. Act. 7. [v. 38], quod « locutus est cum Angelo
in solitudine ». Sed Christus non est « minoratus ab angelis » secundum
notitiam animae, sed solum <( secundum corporis passionem )), ut habetut
Hebr. 2. [v. 9]. Ergo videtur, quod Christus non fuit propheta.
$ED CONTRA est, quod de eo praedicitur (2) Deut. 18. [y. 15]:
« Prophétam suscitabit nobis Deus de fratribus vestris ». Et ipse de se
dicit, Matth. 13‘ [v. 57], et joan. 4. [v. 44] : « Non est propheta sine
honore, nisi in patria sua ».
:
:
RespÓNDEO1 dicendum, quod, propheta dicitur, quasi « procul

(2) L.: dicitur.
17
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fcend » of (( van verre ziend », in zoover hij nl. kent en ziet, wat
ver van de zinnen van den mensch is, zooals ook Augustinus
zegt in het 16° boek Tegen Faustus (18° H.). Maar nu moet
men er rekening mee houden, dat iemand niet hierom profeet kan
worden genoemd, dat hij kent en aankondig! wat ver is van
anderen, bij wie hij zelf niet is. En dat is duidelijk zoowel wat.
tijd als wat plaats betreft. Want als iemand in Gallië was en.
wat in Syrië gebeurde, kende en aan anderen in Gallië verkon
digde, zou het profetisch zijn, zooals Eliseus aan Giezi zei, in
het 4° boek der Koningen, hoe een man van zijn wagen steeg
en hem tegemoet kwam. Maar als iemand in Syrië was, en ver
kondigde, wat daar gebeurde, was het niet profetisch. En dat
blijkt ook wat den tijd betreft. Want het was profetisch, dat
Isaias verkondigde, dat Cyrus, de koning der Perzen, den tempel
van God zou herbouwen, zooals uit het XLIV hoofdstuk van
Isaias blijkt; maar het was niet profetisch, dat Esdras het schreef,
in wiens tijd het geschiedde.
Als dus God of de engelen of zaligen kennen en verkondigen,
wat ver van onze kennis is, valt dat niet onder de profetie, want
in niets zijn zij in onzen toestand. Maar Christus was voor zijn
vel procul videns », inquantum scilicet cognoscit, et Ioquitur ea, quae sunt
procul ab hominum sensibus, sicut etiam Augustinus dicit 16. contra
Faustum [cap. 18.]. Est autem considerandum, quod non potest dici
alicujus propheta ex hoe, quod cognoscit, et annuntiat ea, quae sunt aliis
procul, cum quibus ipse non est; et hoe manifestum est secundum locum,
et secundum tempus. Si enim aliquis in Gallia existens cognosceret, et
annunciaret aliis in Gallia existentibus ea, quae tune in Syria agerentur,
propheticum esset: sicut Helisaeus ad Giezi dixit [4. Reg. 5. v. 26J
quomodo vir descenderat de curru, et occurrerat ei. Si vero aliquis in Syria
existens, ea quae sunt ibi annuntiaret, non esset (3) propheticum. Et idem
apparet secundum tempus. Propheticum enim fuit, quod Isaias praenuntiavit,
quod Cyrus rex Persarum templum Dei esset reaedificaturus, ut patel
Isa. 44. fv. 28]: non autem fuit propheticum, quod Esdras [lib. 1.
cap. 1 et 3] hoe scripsit, cujus tempore factum est.
Si igitur Deus, aut Angeli, vel etiam beati cognoscunt, et annuntiant ea,
quae sunt procul a nostra notitia, hoe (4) non pertinet ad prophetiam;3
(3) L. add.: hoe.
f4) L. omit.: hoe.
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lijden in onzen toestand, in zoover Hij niet alleen de zaligheid
reeds bezat, maar ook op weg erheen was. En daarom was het
profetisch, dat Hij wat ver was van de kennis van andere pel'
grims, kende en aankondigde. En daarom zegt men, dat de profetie
in Hem was.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Uit deze woorden
blijkt niet, dat de kennis in raadsels tot het wezen der profetie
behoort, die nl., die in droomen en gezichten bestaat, maar hieruit
blijkt de verhouding tusschen de andere profeten, die het godde
lijke door droomen en gezichten ontvingen, en Mozes, die open
lijk en niet in raadsels God zag, en toch profeet werd genoemd,
volgens Deuteronomium (Laatste H., 10) : <( Later stond geen
profeet in Israël op zooals Moses ».
Men kan evenwel zeggen, dat Christus, al had Hij wat het
redelijke deel betreft een volledige en openlijke kennis, toch in
Zijn verbeelding eenige beelden bezat, waarin Hij het goddelijke
kon beschouwen, in zoover Hij niet alleen reeds bezitter was van
den hemel, maar ook pelgrim daarheen.

quia in nullo nostrum statum attingunt. Christus autem ante passionem
nostrum statum attingebat; inquantum non solum erat comprehensor, sed
etiam viator. Et ideo propheticum erat, quod ea quae erant procul ab
aliorum viatorum notitia, et cognoscebat, et annuntiabat. Et hac ratione
dicitur in eo fuisse prophetia.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod per illa verba non ostenditur esse de
ratione prophetiae aenigmatica cognitio, quae scilicet est per somnium, et
in visione: sed ostenditur comparatio aliorum prophetarum, qui per som
nium, et in visione perceperunt divina, ad Moysen, qui palam, et non per
aenigmata Deum vidit; qui (5) propheta est dictus, secundum illud Deut.
uit. [v. 10] : « Non surrexit ultra propheta in. Israël, sicut Moyses ».
Potest tarnen dici, quod etsi Christus habuit plenam, et apertam notitiam
quantum ad partem intellectivam; habuit tarnen in parte imaginativa quasdam similitudines, in quibus etiam poterat speculari divina, inquantum non
solum erat comprehensor, sed etiam viator.

(5) L. add.: tarnen.
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2. Geloof gaat over die dingen, die niet gezien worden door
hem' zelf, die gelooft. Evenzoo gaat de hoop over dingen, die
niet bezeten worden door hem die hoopt zelf. Maar de profetie
betrekt zich op dingen, die ver zijn van wat de gewone menschen
waarnemen, waarmee de profeet omgaat en verkeert, terwijl hij op
aarde is. En daarom strijden geloof en hoop met de volmaaktheid
der zaligheid in Christus, maar de profetie niet.
3. Omdat de engel reeds de zaligheid bezit, is hij boven de
profeet, die niets meer is dan een reiziger op weg naar den hemel,
maar niet boven Chrstus, die tegelijk pelgrim en bezitter van den
hemel was.
IXe ARTIKEL.
Was de volheid der genade in Christus?
BEDENKINGEN. — 1. Men beweert, dat de volheid der genade
niet,in Christus was. Want uit de genade ontspruiten de deugden.
Ad SECUNDUM dicendum, quod fides est eorum, quae non videntur ab
ipso credente. Et similiter spes est eorum, quae non habentur ab ipso
sperante. Sed prophetia est eorum, quae sunt procul a commum hominum
sensu, cum quibus propheta conversatur, et communicat in statu vitae (6).
Et idëo fides, et spes repugnant perfectioni beatitudinis Christi, non autem
prophetia.
Ad TERTIUM dicendum, quod angelus, cum sit comprehensor, est supra
prophetam, qui est purus viator, non autem supra Christum, qui fuit simul
viator, et comprehensor.
ARTICULUS IX.
'■ *

Utrum in Chrislo fuerit pleniludo graiiae.

[37; Dist. 13. q. 1, art. 2. q. 1. et Dist. 15. q. 1. art. 2. ad 5.
f.7(l . v.
et- Comp. Theol. cap. 213. et 214.].
Ad NONUM sic proceditur. Videtur, quod non fuerit in Christo gratiae
plenitudo. A gratia enim dervantur virtutes, ut in 2. dictum est [1-2.

(6) I/.: viae.
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zooals in het tweede deel is gezegd (Ia-IIae, 110° Kw., 4C Art.,
Antw. op 1° B.) . Maar in Christus waren niet alle deugden, omdat
in Hem zooals is aangetoond, geloof noch hoop waren. Dus was
de volheid der genade niet in Christus.
2. Zooals blijkt uit wat in het tweede deel is gezegd (Ia-IIae,
lllc Kw., 2C Art.), wordt de genade verdeeld in genade, die
werkt en genade, die medewerkt. Nu noemt men de genade, waar
door de zondaar gerechtvaardigd wordt, de werkende genade. En
dat gebeurde bij Christus, die nooit in eenige zonde viel, niet. Dus
was de volheid der genade niet in Christus.
3. In den Brief van Jacobus wordt gezegd (1, 1 7) : « Iedere
volmaakte gave en elk boog geschenk komt van boven, neerdalend
Van den Vader van het licht )). Maar wat nederdaalt, wordt voor
een gedeelte bezeten en niet naar zijn volheid. Dus kan geen
schepsel en ook Christus’ ziel niet, de genadegaven in hun volheid
hebben.
Maar daartegenover staat wat bij Johannes wordt gezegd (1,
14) : « Wij hebben Hem gezien, vol van genade en Waarheid ».

Leerstelling. — Men zegt, dat iets volledig bezeten wordt,* 2 3
q. 110. art. 4. ad !.]. Sed in Christo non fuerunt omnes virtuteS: non
enim fuit in eo fides, neque spes, ut ostensum est [art. 3. et 4. huj. q.] •
Ergo in Christo non fuit gratiae plenitudo.
2. Pr^eterea, sicut patet ex his quae in 2. dicta sunt [1-2. q. 111.
art. 2.], gratia dividitur in operantem, et cooperantem: operans autem
gratia dicitur, per quam justificatur impius. Quod quidem non habuit
locum in Christo, qui nunquam subjacuit alicui peccato. Ergo in Christo
non fuit plenitudo gratiae.
3. Pr/ETEREA, Jacob. 1. [v. 17] dicitur: « Omne datum optimum,
et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum ».
Sed quod descendit, habetur particulariter, et non plene. Ergo nulla
creatura, nee etianri anima Christi, potest habere plenitudinem donorum
gratiae.
j
Sed CONTRA est, quod dicitur Joan. 1. [v.
gratiae et veritatis ».
RESPONDEO

14] : « Vidimus eum plenum

dicendum, quod plene dicitur haberï, quod perfecte,

et
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als het geheel en al en volmaakt wordt bezeten. Nu kan men de
volledigheid en de volmaaktheid dubbel beschouwen. Ten eerste
wat de intensieve hoeveelheid betreft, zooals men bv. zegt, dat
iemand de witheid volledig heeft, als hij haar bezit in de volle
mate, waarin zij bezeten kan worden. Vervolgens wat de kracht
betreft, zooals men van iemand zegt, dat hij ten volle het leven
heeft, omdat hij dat bezit in al zijn gevolgen of in alle levens
uitingen. En zoo heeft de mensch het leven ten volle, maar het
redelooze dier of een plant niet.
Op beide manieren nu had Christus de genade ten volle. Voor
eerst omdat Hij haar in hoogste mate bezat, op de volmaaktste
manier, waarop zij bezeten kan worden. En dat blijkt vooreerst uit
de nauwe verbinding van Christus’ ziel met de oorzaak der genade.
Want wij hebben gezegd (lc Art.), dat naarmate iets, dat ont
vangen kan, dichter bij den invloed der oorzaak staat, het ook in
ruimer mate ontvangt. En dus kreeg Christus’ ziel, die van alle
schepselen het innigst met God vereenigd is, den grootsten stroom
van zijn genade. — Ten tweede uit de vergelijking met wat Hij
uitwerkte. Want Christus’ ziel ontving de genade zoo, dat zij uit
haar in zekeren zin op anderen overvloeide. En dus moest zij
totaliter habetur. Totalitas autem, et perfectio potest attendi dupliciter.
Uno modo quantum ad quantitatem ejus intensivam: puta si dicam aliquem
plene habere albedinem, si habeat eam quantumqüe nata est haberi. Alio
modo secundum omnes effectus, vel opera vitae. Et sic habet plene vitam
homo, non autem brutum animal, vel planta.
Utroque autem modo Christus habuit gratiae plenitudinem. Primo quidem, quia habuit eam in summo, secundum perfectissimum modum quo
haberi potest (1). Et hoe quidem apparet: primo ex propinquitate animae
Christi ad causam gratiae. Dictum est enim [art. 1. huj. q.], quod quanto
aliquod receptivum propinquis est causae influenti, tanto (2) abundantius
recipit. Et ideo anima Christi, quae propinquius conjungitur Deo inter
omnes creaturas rationales, maximam recipit influentiam gratiae ejus. Secundo ex comparatione ejus ad effectum. Sic enim recipiebat anima Christi
gratiam, ut ex ea quodammodo transfunderetur in alios. Et ideo oportuit,1 2

(1) L.: qui potest haberi.

(2) L. omit.: tanto.
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de hoogste genade hebben, zooals het vuur, dat de oorzaak der
warmte in alle dingen is, van allen het warmst is.
Evenzoo had Hij de genade ten volle, wat de kracht der
genade betreft, want Hij had haar met alles, wat de genade
uitwerkt of ten gevolge heeft. En dat is hierom, dat Hem de
genade werd gegeven als aan een algemeen beginsel onder hen,
die de genade bezitten. Nu strekt de kracht van een eerste be
ginsel in de een of andere orde zich algemeen uit over alle
gevolgen in die orde, zooals de kracht van de zon, die zooals
Dionysius in het boek Over de Namen van God (4e H.), de
algemeene oorzaak van het ontstaan is, zich uitstrekt tot alles,
wat onder het ontstaan valt. En zoo vindt men de tweede vol
heid der genade in Christus, in zoover Zijn genade zich uitstrekt
tot alle gevolgen der genade, nl. de deugden en de gaven en
dergelijken.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Geloof en hoop
geven gevolgen der genade aan, waaraan een gebrek is verbonden,
dat komt van de kant van hem, die de genade ontvangt, in zoover
quod haberet maximam gratiam: sicut ignis, qui est causa caloris in omnibus
calidis, est maxime calidus.
Similiter etiam quantum ad virtutem gratiae, plene habuit gratiam-: quia
habuit eam ad omnes operationes, vel effectus gratiae. Et hoe ideo, quia
conferebatur ei gratia, tanquam cuidam universali principio in genere
habentium gratiam (3). Virtus autem primi principii alieujus generis universaliter se extendit ad omnes effectus illius generis: sicut sol, qui est universalis causa generationis, ut Dionysius dicit in 4. cap. de Div. Nom. [part.
I. lect. 3.], ejus virtus se extendit ad omnia.quae sub generatione cadunt.
Et sic secunda plenitudo gratiae extenditur (4) in Christo; inquantum se
extendit ejus gratia ad omnes gratiae effectus, qui sunt virtutes, et dona,
et alia hujusmodi.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod fides, et spes nominant effectus gratiae
in (5) quodam defectu, qui est ex parte recipientis gratiam; inquantum
scilicet fides est de non visis, et spes de non habitis. Unde non oportet3 4 5
(3) L.: gratias.
(4) L-: attenditur.
(5) L.: cum.
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nl. het geloof gaat over wat niet wordt gezien en de hoop over
wat niet bezeten wordt. Daarom moesten in Christus, die de gever
der genade is, de gebreken, die geloof en hoop meebrengen, niet
zijn. Maar wat er aan volmaaktheid is in geloof en hoop, vinden
wij in Christus op nog veel volmaakter manier. Zooals er ook in
het vuur niet alle gebrekkige manieren van warm zijn, die komen
van een gebrek van wat verwarmd wordt, gevonden worden, maai'
wel alles, wat tot de volmaaktheid der warmte behoort.
2. Uiteraard is het aan de werkende genade eigen iemand recht
vaardig te maken; maar dat het iemand van zondaar rechtvaardig
maakt, komt er toevallig bij van de kant van den ontvanger der
genade, in wien de zonde wordt gevonden. Christus’ ziel is dus
rechtvaardig gemaakt door de werkende genade, in zoover zij
rechtvaardig en heilig is gemaakt vanaf het begin, dat zij ont
vangen is; maar niet alsof zij te voren zondig of zelfs maar niet
rechtvaardig was.
3. De volheid der genade wordt aan Christus’ ziel toegeschre
ven, gerekend naar het vermogen van het schepsel om te ontvangen,
maar niet in vergelijking met de oneindige volheid der goddelijke
goedheid.

quod in Christo, qui est actor (6) gratiae, fuerint defectus, quos important
fides, et spes. Sed quidquid est perfectionis in fide, et spe, in Christo est
multo perfectius. Sicut in igne non sunt omnes modi caloris defectivi ex
defectu subjecti, sed quidquid pertinet ad perfectionem caloris.
Ad SECUNDUM dicendum, quod ad gratiam operantem per se pertinet
facere justum: sed quod justum faciat ex impio, hoe accidit ei ex parte
subjecti, in quo peccatum invenitur. Anima Christi igitur justificata est
per. gratiam operantem, inquantum per eam facta est justa, et sancta a
principio suae conceptionis, non quod ante fuerit peccatrix, aut etiam non
justa.
Ad TERTIUM (7) dicendum, quod plenitudo gratiae attribuitur animae
Christi secundum capacitatem creaturae, non autem per comparationem ad
plenitudinem infinitam bonitatis divinae.* 7

f6) L.: auctor.
7) L. omit.: Ad tertium.
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Xc ARTIKEL.
Is de volheid der genade eigen aan Christus?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de volheid der genade
niet eigen was aan Christus. — 1. Want wat aan iemand eigen
is, komt hem alleen toe. Maar vol zijn van genade wordt ook
aan sommige anderen toegeschreven; want bij Lucas (1,28) wordt
tot de Heilige Maagd gezegd: « Wees gegroety gij vol van genade,
de Heer is met U », en in de Handelingen wordt van Stephanus
geezgd (6, 8) : « Stephanus echter, vol van genade en kracht... »
Dus is de volheid der genade niet eigen aan Christus.
2. Want aan anderen door Christus kan worden medegedeeld,
schijnt aan Christus niet eigen te zijn. Nu kan de volheid der ge
nade door Christus aan anderen worden medegedeeld, want de
Apostel zegt in den Ephesiërsbrief (3, 19) : « Dat gij vervuld
moogt Worden met al de volheid van God )). Dus is de volheid der
genade niet eigen aan Christus.
3. Onze toestand op weg naar den hemel schijnt te beantwoor-* 2 3

ARTICULUS X.
Ulrum plenitudo graiiae sit propria Christi.
[Infra q. 27. art. 5. ad 1. 3. Dist. 13. q. 1. art. 2. q. 2.].
Ad DECIMUM sic proceditur. Videtur, quod plenitudo gratiae non sit
propria Christi. Quod enim est proprium alicujus, sibi soli convenit. Sed
esse plenum gratia quibusdam aliis attribuitur: dicitur enim Luc. 1. [v. 28]
Beatae Virgini: « Ave, gratia plena Dominus tecum »: dicitur etiam
Act. 6. [v. 8] : « Stephanus plenus gratia, et fortitudine ». Ergo
plenitudo gratiae non est propria Christo.
2. PR/ETEREA, illud quod potest communicari aliis per Christum, non
videtur esse proprium Christo. Sed plenitudo gratiae potest communicari
per Christum aliis: dicit enim Apost. Ephes. 3. [v. 19] : « Ut impleamini
in omnem plenitudinem Dei ». Ergo plenitudo gratiae non est propria
Christo.
3. Pr/ETEREA, status viae proportionari videtur statui patria. Sed in
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den aan dien in het hemelsch vaderland. Maar daar zal er een
volheid zijn, omdat (( in dat hemelsch vaderland, Waar de volheid
van alle goed is, niemand iets alleen wat bezitten, ooli al zijn er
een paar heel uitstekende gaven », zooals Gregorius zegt in de ho
me ie Ovez de Honderd Schapen. Dus hebben de menschen op
weg eiheen ieder afzonderlijk de volheid der genade. En zoo is de
volheid der genade niet eigen aan Christus.
Maai daartegenover staat, dat de volheid der genade aan
x hristus wordt toegeschreven, in zoover Hij de eeniggeborene der
Vaders is, volgens Johannes (1, 14) : « Wij hebben Hem gezien
os e Eeniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid )).
Maar eeniggeborene des Vaders te zijn is eigen aan Christus. En
zoo is het eigen vol van genade en waarheid te zijn.

Leerstelling. — De volheid der genade kan men dubbel
beschouwen: ten eerste van de kant der genade zelf en ten tweede
van de kant van hem, die de genade heeft. Van de kant der genade
genomen spreekt men van volheid van genade hierom, dat iemand
tot den hoogsten graad der genade komt en wat haar wezen en* •
statu patriae erit quaedam plenitudo: quia « in illa coelesti patria, ubi
plenitudo est omnis boni, licet quaedam data sint excellenter, nihil tarnen
possidetur singulariter », ut patet per Gregorium in hom. de Centum ovib.
[34. in Evangel.]. Ergo in statu viae habetur gratiae plenitudo a singulis
hommibus. Et ita plenitudo gratiae non est propria Christi (1).
• Sed CONTRA est, quod plenitudo gratiae attribuitur Christo, mquantum
est unigenitus a Patre, secundum illud Joan. 1. [v. 14] : « Vidimus eum,
quasi unigenitum a Patre, plenum gratiae, et veritatis ». Sed esse unigenitum a Patre, est proprium Christo. Ergo et sibi proprium est, esse plenum
gratiae, et veritatis.
RESPONDEO dicendum, quod plenitudo gratiae potest attendi dupliciter:
uno modo ex parte ipsius gratiae: alio modo ex parte habentis gratiam.
Ex parte quidem ipsius gratiae dicitur esse plenitudo gratiae ex eo, quod
aliquis pertingit ad summum gratiae, et quantum ad essentiam, et quantum

Cl) L.: Christo.
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wat haar kracht betreft, omdat hij nl. de genade bezit in de
hoogste volmaaktheid, waarin zij bezeten kan worden en in haar
grootsten omvang, die zich uitstrekt tot alle gevolgen der genade.
En deze volheid der genade is eigen aan Christus. — Genomen
van de kant van den bezitter, spreekt men van volheid van ge
nade, wanneer iemand ten volle de genade heeft, voor zoover
het aan zijn toestand past; hetzij naar de intensiteit, in zoover
de genade zoo diep in hem geworteld is als de door God gestelde
grens het toelaat, volgens den Ephesiërsbrief (4, 7) : <( Aan ieder
van ons is de genade gegeven naar den graad van Christus gave »;
hetzij naaf haar kracht, in zoover hij de vermogens der genade
bezit voor alles, wat tot zijn staat of plicht behoort, zooals de
Apostel in den Ephesiërsbrief zei (3, 8 en 9) : (( Aan mij, den
minste der heiligen, is deze genade gegeven, den menschen te ver
lichten, enz. » En deze genade is niet eigen aan Christus, maar
wordt aan anderen door Christus medegedeeld,
graad, waarin zij bezeten kan worden, en ook niet voor alles, wat
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De Heilige Maagd
wordt vol genade genoemd, niet genomen van de kant der genade
zelf, omdat zij de genade niet bezat in den hoogsten en uitstekenden
ad virtutem; quia scilicet habet gratiam, et in maxima excellentia qua
potest haberi, et in maxima extensione ad omnes gratiae effectus. Et talis
gratiae plenitudo est propria Christo. Ex parte vero subjecti dicitur gratiae
plenitudo, quando quis habet plene gratiam secundum suam conditionem:
sive secundum intensionem, prout in eo est intensa gratia usque ad terminum
praefixum ei a Deo, secundum illud Ephes. 4. [v. 7] : <( Unicuique
nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi »; sive
etiam secundum virtutem; inquantum scilicet habet facultatem gratiae ad
omnia, quae pertinent ad suum officium, sive statum; sicut Apost. dicebat
Ephes. 3. [v. 8, 9] : « Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia
haec, illuminare omnes » etc. Et talis gratiae plenitudo non est propria
Christo, sed communicatur aliis per Christum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod B. Virgo dicta est (2) plena gratia,
>n ex parte ipsius gratiae; quia non habuit gratiam in summa excellentia
ia potest haberi, nee ad omnes effectus gratiae: sed dicitur fuisse plena
(2) L.: dicitur.
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de genade kan uitwerken; maar zij wordt vol van genade genoemd
met betrekking tot haar zelf, omdat zij nl. voldoende genade had
voor de staat, waartoe zij door God uitverkoren was, dat zij nl.
Moeder Gods zou zijn. En evenzoo wordt Stephanus vol van
genade genoemd, omdat hij voldoende genade had om een ge
schikte dienaar en getuige voor God te zijn, waartoe hij uitverkozen
was. En om dezelfde reden wordt het van anderen gezegd. Maar
van deze volheden is de een voller dan de andere, naargelang
iemand door God is voorbestemd voor een hoogere of lagere staat.
2. De Apostel spreekt daar van die volheid der genade, die ge
nomen wordt van de kant van den bezitter in vergelijking met dat
gene, waartoe hij door God is voorbestemd. En dat is ofwel
iets algemeens, waartoe alle heiligen bestemd worden, ofwel iets
bijzonders, wat tot den voorrang van enkelen behoort. En volgens
dit is er een volheid van genade, die allen heiligen gemeenschappe
lijk is, dat zij nl. voldoende genade hebben om het eeuwige leven,
dat in het volle genieten van God bestaat, te verdienen. En deze
volheid wenscht de Apostel voor de geloovigen, aan wie hij schrijft.
3. Die gaven, die in het hemelsch vaderland aan allen gemeengratia (3) per comparationem ad ipsam; quia scilicet habebat gratiam
sufficientem ad statum illum, ad quem erat electa a Deo, ut esset scilicet
mater Unigeniti ejus (4). Et similiter Stephanus dicitur plenus gratia, quia
habebat gratiam sufficientem ad hoe, quod esset idoneus minister, et testis
Dei, ad quod erat electus. Et idem (5) dicendum est de aliis. Harum
tarnen plenitudinem una est plenior altera, secundum quod aliquis est
divmitus praeordinatus ad altiorem, vel inferiorem statum.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Apostolus ibi loquitur de illa plenitudine
gratiae, quae accipitur ex parte subjecti, incomparatione ad id, ad quod
homo est divinitus praeordinatus. Quod quidem est vel aliquid commune,
ad quod praeordinantur omnes sancti; vel aliquid speciale, quod pertinet
ad excellentiam aliquorum. Et secundum hoe quaedam plenitudo gratiae
est omnibus sanctis communis; ut scilicet habeant gratiam sufficientem ad
merendum vitam aeternam, quae in plena Dei fruitione consistit. Et hanc
plenitudinem optat Apostolus fidelibus, quibus scribit.

Ad TERTIUM dicendum, quod illa dona, quae sunt communia in patria,3 4

(3) L.: gratiae.
(4) L.: mater Dei.
(5) L.: eadem ratione.
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schappelijk zijn, nl. het schouwen, bevatten en genieten en dergeÜjken, hebben in onzen toestand van op weg erheen te zijn eenige
gaven, die aan hen beantwoorden, die alle heiligen ook gemeen
schappelijk hebben. Maar er zijn ook eenige voorrechten van de
heiligen, in het vaderland en op weg erheen, die niet allen bezitten.
XIC ARTIKEL.
Is Christus’ genade oneindig?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus’ genade oneindig

— 1. Want al het onmetelijke is oneindig. Nu was Christus
genade oneindig; want bij Johannes wordt gezegd (3, 34) : « God
geeft den Geest niet naar een vastgestelde maat », nl. aan Christus.
Dus was Christus’ genade oneindig.
2. De oneindigheid van een gevolg toont de oneindigheid der
kracht aan, en deze kan alleen wortelen in een oneindig wezen.
Maar wat de genade van Christus uitwerkt, is oneindig; het strekt

scilicet visio, comprehensio, et fruitio, et alia hujusmodi, habent quaedam
dona sibi correspondentia in statu viae, quae etiam sunt communia omni
bus (6) sanctis. Sunt tarnen quaedam praerogativae sanctorum in patria,
et in via, quae non habentur ab omnibus.
ARTICULUS XI.
Utrum Chrisii gratia sit infinita.
[3. Dist. 13. q. 1. art. 2. q. 2. et Veri. q. 29. art. 3.
et Comp. Theol. cap. 215. et Joan. 3. lect. 6.].
Ad UNDECIMUM sic proceditur.- Videtur, quod gratia Christi sit infinita..
Omne enim immensum est infinitum. Sed gratia Christi est immensa ;• dicitur
enim Joan. 3. [v. 34] : « Non enim ad mensuram dat Deus Spiritum
Filio » scilicet Christo. Ergo gratia Christi est infinita.
2. Pr/eterea, effectus infinitus demonstrat virtutem infinitam,. quae
non potest fundari nisi in essentia infinita. Sed effectus gratiae Christi est
(6) L. omit.: omnibus.

i

254

Kw. 7, A. 11-

zich nl. uit tot het heil van alle menschen « want Hij is verzoe
ning voor de zonden van alle menschen », zooals in den Eersten
Brief van Johannes (2, 2) wordt gezegd. Dus is de genade van
Christus oneindig.
3. Alles wat eindig is, kan door toevoeging komen tot de hoe
veelheid van elk eindig ding. Is dus Christus’ genade eindig, dan kan
de genade van een ander mensch groeien totdat zij komt tot gelijk
heid met de genade van Christus. Maar dat is tegen wat bij Job
wordt gezegd (28, 17): « Goud of glas worden er niet aan gelijk
gesteld », zooals Gregorius dat uitlegt. Dus is Christus’ genade
oneindig.
Maar daartegenover staat, dat Christus’ genade iets is, dat in
de ziel geschapen is. Maar al het geschapene is eindig volgens
het boek der Wijsheid (11, 21) : « Alles hebt gij verordend in
getal, gewicht en maat ». Dus is de genade van Christus niet
oneindig.
LEERSTEEL1NG. — Zooals uit het boven gezegde blijkt (2C
infinitus; extendit enim se ad salutem totius humani generis: « ipse enim
est propitiatio pro peccatis totius mundi », ut dicitur 1. Joan. 2. [v. 2).
Ergo gratia Christi est infinita.
3. Pr/ETEREA, omne finitum per additionem finiti (1) potest pervenire
ad quantitatem cujuscumque finiti. Si igitur gratia Christi esset (2) finita,
posset alterius hominis gratia tantum crescere, quod perveniret ad aequaIitatem gratiae Christi. Contra quod dicitur Job. 28. [v. 17]: « Non
adaequabitur ei aurum, vel vitrum » secundum quod Gregorius ibi exponit
[lib. 18. Moral. cap. 48.]. Ergo gratia Christi est infinita.
Sed CONTRA est, quod gratia (3) est quiddam creatum in anima. Sed
omni creatum. est finitum, secundum illud Sap. 11. [v. 21]: « Omnia in
numero, et pondere, et mensura disposuisti »..Ergo gratia Christi non
est infinita.

RESPONDEO dicendum, quod, sicut ex supra dictis patet [q. 2. art. 10.],1 2
(1) L. omit.: finiti.

(2) L.: est.
(3) L. add.: Christi.
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Kw., 10c Art.; 6° Kw., 6° Art.), kunnen wij in Christus een dub
bele genade beschouwen. Een daarvan is de genade der vereeniging, wat zooals boven gezegd is, niets anders is dan in het in
persoon vereenigd worden zelf met den Zoon Gods, wat zonder
verdiensten aan de menschelijke natuur is gegeven. En het is zeker,
dat deze genade oneindig is, in zoover de persoon zelf van het
Woord oneindig is.
De andere genade is die, welke een hebbelijkheid is. En deze
kan weer dubbel beschouwd worden. Ten eerste in zoover het
een zijnde is; en zoo moet zij wel een eindig zijnde zijn. Want
zij is in de ziel van Christus als in haar drager. Maar de ziel
van Christus is een schepsel, dat alleen iets eindigs kan opnemen.
Dus moet het zijn der genade, die immers niet boven haar drager
gaat, een eindig zijn wezen.
Op een andere manier kan zij beschouwd worden volgens de
eigen aard der genade. En zoo kan de genade zelf oneindig
worden genoemd, omdat zij geen grens heeft; want zij heeft alles,
wat tot de aard der genade kan behooren; en wat tot de eigen
aard der genade behoort, wordt Hem niet in een bepaalde maat
gegeven, omdat de genade volgens het plan van Gods welbeha
gen, dat de genade afmeet, aan Christus ziel wordt gegeven als
in Christo potest duplex gratia considerari. Una quidem est gratia unionis,
quae, sicut supra dictum est [q. 6. art. 6.], est ipsum uniri personaliter
Filio Dei, quod est gratis concessum humanae naturae. Et hanc gratiam
constat esse infinitam, secundum quod ipsa persona Verbi est infinita.
Alia vero est gratia habitualis; quae quidem potest dupliciter considerari.
Cno modo, secundum quod est quoddam ens. Et sic necesse est. quod
sit ens finitum. Eist enim in anima Christi, sicut in subjecto. Anima autem
Christi est creatura quaedam habens capacitatem finitam. Unde esse gratiae,
cum non excedat suum subjectum, non potest esse infinitum.
Alio modo potest considerari secundum propriam rationem gratiae. Et
sic gratia Christi (4) potest dici infinita, eo quod non limitatur; quia
scilicet habet quidquid potest pertinere ad rationem. gratiae, et non datur
ei secundum aliquam certam mensuram id, quod ad rationem gratiae
pertinet; eo quod « secundum propositum Dei » [Rom. 4. v. 5] cujus
est gratiam mensurare, gratia confertur animae Christi, sicut cuidam univer(4) L.: gratia ipsa.
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aan een algemeen beginsel der genadeverdeeling in de menschelijke natuur, volgens den Brief aan de Ephesïèrs (1,6): « Hij
heeft ons welgevallig gemaakt in Zijn beminden Zoon ». Precies
alsof wij zeggen, dat het licht der zon oneindig is, weliswaar niet
naar het zijn, maar naar de aard van het licht, omdat zij alles
heeft wat tot de aard van het licht kan behooren.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dat gezegde :
« De Vader geeft den Geest aan den Zoon niet in een vastgestelde
maat », wordt op één manier uitgelegd van de gave, die de Vader
van eeuwigheid aan den Zoon geeft, nl. de goddelijke natuur,
die een oneindige gave is. Daarom zegt een Glossa, dat <( de Zoon
even groot is, als de Vader ». Op een ander manier kan men het
doen slaan op de gave, die aan de menschelijke natuur is geschon
ken, dat zij nl. met den goddelijken persoon is vereenigd, wat een
oneindige gave is. Daarom zegt de Glossa op dezelfde plaats:
(( Zooals de Vader een volledige en volmaakt Woord heeft voort
gebracht, zoo is dat Volmaakte en Volledige vereenigd met de
menschelijke natuur ». Ten derde kan men het laten slaan op de
genade, die een hebbelijkheid is, in zoover de genade van Christus
zich uitstrekt tot alles, want onder de genade valt. Daarom zegt
sali principio gratificationis in humana natura, secundum illud Ephes. 1.
[v. 6] : « Gratificavit nos in dilecto Filio suo ». Sicut si dicamus lucem
solis • esse infinitam, non quidem secundum suum esse, sed secundum
rationem lucis; quia habet, quidquid ad rationem lucis pertinere potest.
Ad PR1MUM ergo dicendum, quod id quod dicitur: « Pater, non ad
mensuram dat Spiritum Filio » uno modo exponitur de dono, quod Deus
Pater ad .aeterno dedit Filio, scilicet divinam naturam, quae est donum
infinitum. Unde quaedam Glos. [interl. ] dicit ibi: « Ut tantus sit Filius,
quantus et Pater ».
Alio modo potest referri ad donum, quod datum est humanae naturae,
ut uniatur divinae personae,, quod etiam (5) est donum infinitum. Unde
Glos. [ordinaria] dicit ibidem: « Sicut Pater plenum, et perfectum genuit
Verbum; sic et plenum, et perfectum est unitum humanae naturae ».
Tertio modo potest referri ad gratiam habitualem; inquantum gratia
Chnsti se extendit ad omnia, quae sunt gratiae. Unde Augustinus hoe
(5) L. omit.: etiam.
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Augustinus, als hij dit uitlegt (14e Trakt., Ev. van Johannes) :
(( De maat is een soort verdeeling der gaven; want aan den een
töordt door den Geest een woord van wijsheid gegeven, aan den
ander een Woord van wetenschap. Maar Christusy die geeft, heeft
niet mei maat ontvangen ».
2. De genade van Christus heeft oneindige gevolgen, zoowel
om genoemde oneindigheid der genade, als om de oneindigheid
van den goddelijken persoon, waarmee de ziel van Christus vereenigd is.
3. Het mindere kan door vermeerdering komen tot de hoeveel
heid van het meerdere bij die dingen, die eenzelfde soort hoeveel
heid hebben. Maar de genade van een ander mensch wordt met
Christus’ genade vergeleken als een gedeeltelijke kracht met een
algemeene. Zooals dus de kracht van het vuur, hoe dit ook groeit,
met gelijk kan worden aan de kracht der zon, zoo kan ook de
genade van een ander mensch, hoe zij ook groeit, niet gelijk
worden aan de genade van Christus.

exponens [tract. 14. in Ev. Joa.] dicit: « Mensura divisio quaedam
donorum est: Alii enim datur per Spiritum sermo sapientiae, alii sermo
scientiae. Sed Christus, qui dat, non ad mensuram accepit ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod gratia Christi habet infinitum effectum,
tam propter infinitatem praedictam gratiae [in corp.J, tum propter unitatem
divinae personae, cui anima Christi unita est.

Ad TERTIUM dicendum, quod minus per augmentum potest pervenire
ad quantitatem majoris, in his quae habent guantitatem unius rationis. Sed
gratia alterius hominis comparatur ad gratiam Christi, sicut quaedam virtus
particularis ad universalem. Unde sicut virtus ignis, quantumcumque crescat,
non potest adaequare virtutem (6) solis: ita gratia alterius hominis,
quantumcumque crescat, non potest adaequare gratiam (7) Christi.6 7

(6) L.: virtuti.
(7) L,.: gratiae.
18
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XIIe ARTIKEL.
Kon de genade van Christus grooter worden?
BEDENKINGEN. — 1. Men beweert, dat de genade van Christus
grooter kon worden. Want bij al het eindige kan iets bij gevoegd
worden. Maar Christus* genade was eindig, zooals is gezegd. Dus
kon zij grooter worden.
2. Het toenemen der genade geschiedt door de goddelijke
kracht, volgens den Tweeden Brief aan de Korinthiërs (9, 8) :
(i Cod is machtig om alle genade in u te doen overüloeien )>. Maar
omdat Gods kracht oneindig is, is zij aan geen enkele grens ge
bonden. Daarom schijnt het, dat de genade van Christus grooter
kon zijn.
3. Lucas (2, 52) zegt, dat « Het Kind Jesus groeide in jaren,
wijsheid en Welbehagelijkheid bij God en de menschen ». Dus
kon de genade van Christus grooter worden.

Maar daartegenover staat, wat bij Johanncs wordt gezegd (I.* 2
ARTICULUS XII.
Utrum gralia Christi potuerit augeri.
[1. Dist. 15. q. 5. art. 1. q. 4. et Dist. 17. q. 2. art. 4. ad 3.
et 3. Dist. 13. q. 1. art. 2. q. 3.]

Ad DUODECIMUM sic proceditur. Videtur, quod gratia Christi potuerit
augeri: omni enim finito potest- fieri additio. Sed gratia Christi fuit finita,
ut dictum est [art. praec.]. Ergo potuit augeri.
2. PRjETEREA, augmentum gratiae fit per virtutem divinam, secundum
illud 2. ad Cor. 9. [v. 8] : « Potens est autem Deus omnem gratiam
abundare facere in vobis ». Sed virtus divina, cum sit infinita, nullo termino
coarctatur. Ergo videtur, quod gratia Christi potuerit esse major.
3. Pr/ETEREA, Luc. 2. [v. 52] dicitur, quod « puer Jesus proficiebat
sapientia, et aetate, et gratia apud Deum, et homines ». Ergo gratia Christi

potuit augeri.
Sed

CONTRA

est, quod dicitur Joan. 1. [v. 14]: « Videmus eum,
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14) : « Wij hebben Hem gezien als den Eeniggeborene des Va
ders, vol van genade en waarheid ». Maar niets kan grooter zijn of
gedacht worden dan iemand de Eeniggeborene des Vaders is. Dus
kan er geen grooter genade zijn of maar gedacht worden dan die,
waar Christus vol van was.
Leerstelling. — Dat een vorm niet grooter kan worden,
geschiedt om twee redenen: ten eerste om den drager, en ten
tweede om de vorm. Om den drager nl., als die het hoogste bereikt
in het deelhebben aan die vorm volgens zijn manier van zijn,
zooals wij zeggen, dat de lucht niet in warmte kan toenemen, als
zij den hoogsten graad van warmte bereikt, die bestaan kan met
behoud van de natuur van lucht, al kan er een grootere warmte
bestaan in de werkelijkheid, nl. de warmte van het vuur. Krachtens
de vorm wordt de mogelijkheid van toename uitgesloten, als een
drager de hoogste volmaaktheid bereikt, waarin zoo n vorm be
zeten kan worden; zooals wij zeggen, dat de warmte van het vuur
niet kan toenemen, mdat er geen volmaakter graad van warmte
kan zijn dan die het vuur bereikt.
quasi unigenitum a Patre, plenum gratiae, et veritatis ». Sed nihil potest
esse, aut intelligi ma jus, quam quod aliquis sit unigenitus a Patre. Ergo
etiam (1) non potest esse, vel intelligi major gTatia, quam illa, qua Christus
fuit plenus.
Respondeo dicendum, quod aliquam formam non posse augeri, contingit dupliciter: uno modo ex parte ipsius subjecti: alio modo ex parte
ipsius formae. Ex parte quidem subjecti, quando subjectum attingit ad
ultimum gradum (2) in participatione illius (3) formae secundum suum
modum. Sicut si dicatur, quod aer non potest crescrere in caliditate, quando
pertingit ad ultimum gradum calons, qui potest salvari in natura aëns, licet
possit esse major calor in rerum natura, qui est calor ignis. Ex parte autem
formae excluditur possibilitas augmenti, quando aliquod subjectum attingit
ad ultimam perfectionem, quam potest talis forma habere in natura (4) :
sicut si dicamus, quod calor ignis non potest augeri, quia non potest esse
perfectior gradus caloris, quam ille, ad quem pertingit ignis.1 2 3 4

(1)
(2)
(3)
(4)

L.: ergo non potest esse vel etiam intelligi.
L. omit.: gradum.
L.: ips:us.
L.: qua potest talis forma haberi:
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Zooals nu door de goddelijke wijsheid een bepaalde maat voor
de andere vormen is vastgesteld, zoo ook voor de genade, volgens
het boek der Wijsheid (11, 21) : « Alles hebt Gij in getal ge
wicht en maat vastgesteld ». Nu wordt de maat voor iedere vorm
vastgesteld in verhouding tot haar doel; zooals er geen grootere
zwaarte is dan die der aarde, omdat er geen dieper liggende plaats
kan zijn dan die, waar de aarde zich bevindt. Nu is het doel der
genade de vereeniging van het redelijke schepsel met God. Maar
een grootere vereeniging van het redelijke schepsel met God dan
d:e in persoon kan bestaan noch gedacht worden. En dus bereikt
de genade van Christus den hoogsten graad der genade. En dus is
het duidelijk, dat de genade van Christus wat de genade zelf be
treft, niet kon vermeerder worden.
Maar ook niet van de kant van den drager. Want Christus als
mensch was vanaf het eerste oogenblik, dat Hij ontvangen werd,
volledig en volmaakt bereiker van de zaligheid. En dus kon er in
hem geen toename der genade zijn, evenmin als in andere zaligen,
wier genade niet grooter kan worden, omdat zij de grens hebben
bereikt. De genade van de menschen, die enkel pelgrims zijn, kan
toenemen wat de genade zelf betreft, omdat zij den hoogsten

Sicut autem aliarum formarum est ex divina sepientia determinata propria mensura, ita et gratiae, secundum illud Sapientiae 11. [v. 21]:
« Omnia in numero, et pondere, et mensura disposuisti ». Mensura autem
unicuique formae praefigitur per comparationem ad suum finem: sicut
non est major gravitas, quam gravitas terrae; quia non potest esse inferior
locus loco terrae. Finis autem gratiae est unio creaturae rationalis ad
Deum. Non potest autem esse, nee intelligi major unio creaturae rationalis
ad Deum, quam quae est in persona. Et ideo gratia Christi pertingit (5)
ad summam mensuram gratiae. Sic igitur manifestum est, quod gratia
Christi non potest (6) augeri ex parte ipsius gratiae.
Sed neque etiam ex parte subjecti. Quia Christus, secundum quod homo,
a primo instanti suae conceptionis fuit verus, et plenus comprehensor. Unde
in eo non potuit esse gratiae augmentum, sicut nee in aliis beatis, quorum
gratia augeri non potest, eo quod sunt in termino.
Hominum vero, qui sunt pure viatores, gratia potest augeri; et ex parte
(5) L- add.: usque.
(6) L.: potuit.
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graad der genade niet bereiken; en van de kant van den drager,
omdat zij de grens nog niet bereikt hebben.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Als wij spreken over
de wiskundige hoeveelheden, kan bij iedere eindige grootheid iets
gevoegd worden; want van de kant van de eindige hoeveelheid
is er niets, wat met het bijvoegen strijdt. Maar als wij van de
hoeveelheden spreken, zooals zij in de natuur worden gevonden,
kan er bezwaar zijn van de kant van de vorm, die een bepaalde
hoeveelheid noodig heeft evenals andere bepaalde bijkomstigheden.
Daarom zegt de Philosoof in het 2° boek Over de ziel (4e H., n. 8),
dat (( alle vaststaande naturen een bepaalde grens hebben van hoe
veelheid en groei ». En daarom is het, dat er niets bij de hoeveel
heid van den geheelen hemel kan worden gevoegd. Zooveel te meer
dus nog heeft men bij de vormen zelf een grens, die zij niet over
schrijden. En daarom is het, dat er niets bij de hoeveelheid van
den geheelen hemel kan worden gevoegd. Zooveel te meer dus nog
heeft men bij de vormen zelf een grens, die zij niet overschreiden.
En daarom is het niet noodig, dat er aan Christus genade iets
kan worden toegevoegd, al is zij dan nog zoo zeer eindig.

formae, quia non attingunt summum gratiae gradum; et ex parte subjecti,
quia nondum pervenerunt ad terminum.
Ad primum ergo dicendum, quod si loquamur de quantitatibus raathematicis, cuilibet finitae quantitati potest fieri additio; quia ex parte quantitatis finitae non est aliquid, quod repugnet additioni. Sive vero loquamur
de quantitate naturali, sic potest esse repugnantia ex parte formae, cui
debetur determinata quantitas, sicut et alia accidentia determinata. Unde
Philos. dicit in 2. de An. [cap. 4. n. 8. S. Th. lect. 8.] quod « omnium
natura constantium est terminus, et ratio magnitudinis, et augmenti ». Et
inde est, quod quantitati totius coeli non potest fieri additio. Multo igitur
magis in ipsis formis consideratur aliquis terminus, ultra quem non progrediuntur (7). Et propter hoe non oportet (8), quod gratiae Christi
possit (9) fieri additio, quamvis sit finita secundum sui essentiam.7 8 9

(7) L.: transgrediuntur.
(8) L.: oportuit.
(9) L.: posset.
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2. Al kan de goddelijke kracht iets grooters en beters maken
dan de genade van Christus, die een hebbelijkheid is, toch kan zij
niet maken, dat dit iets grooters ten doel had dan de vereenigmg
in persoon met den Eenig-geboren Zoon des Vaders; en aan deze
vereeniging beantwoordt die maat van genade volgens de bepaling
der goddelijke wijsheid voldoende.
3. Iemand kan in dubbelen zin vooruitgaan in wijsheid en ge"
nade. Ten eerste, doordat de gewoonten zelf van wijsheid en genade
toenemen. En zoo ging Christus niet in hen vooruit. Anders wat
de gevolgen betreft, in zoover iemand werken doet, die wijzer en
deugdzamer zijn. En zoo ging Christus vooruit in wijsheid en ge
nade, omdat Hij met het toenemen in leeftijd meer volmaakte
werken deed, om zich een echt mensch te toonen, zoowel in ver
houding tot God als tot de menschen.

Ad SECUNDUM dicendum, quod virtus divina licet possit (10) facere
aliquid majus, et melius, quam sit habitualis gratia Christi; non tarnen
posset facere, quod ordinaretur ad aliquid majus, quam sit unio personalis
ad Filium unigenitum a Patre; cui unioni sufficienter correspondet talis
mensura gratia, secundum defmitionem divinae sapientiae.
Ad TERTIUM dicendum, quod in sapientia, et gratia aliquis potest
proficere dupliciter; uno modo secundum ipsos habitus sapientiae, et gratiae
augmentatos. Et sic Christus in eis non proficiebat. Alio modo secundum
effectus; inquantum scilicet aliquis sapientiora, et virtuosiora opera facit.
Et sic Christus proficiebat sapientia, et gratia, sicut et aetate: quia secun
dum processum aetatis perfectiora opera faciebat, ut se verum hominem
demonstraret, et in his quae sunt ad Deum, et in his quae sunt ad homines.

(ro) L-: posset.
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XIII* ARTIKEL.
Volgde de genade, die een hebbelijkheid is, in Christus
op de Vereeniging?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de genade, die een
hebbelijkheid is, in Christus niet de vereeniging volgde. — L
Want iets volgt niet op zichzelf. Maar deze genade-hebbelijkheid
schijnt hetzelfde te zijn geweest als de genade der vereeniging,
want Augustinus zegt in het boek Over de Voorbestemming der
Heiligen (15e H.) : « Door die genade Wordt ieder mensch vanaf
het begin van zijn geloof Christen, 1vaardoor die Mensch vanaf
Zijn begin Christus is geworden ». Nu behoort het eerste van de
twee tot de genade, die een hebbelijkheid is, en het tweede tot
de genade der vereeniging. Dus schijnt het, dat de genade, die
een hebbelijkheid is, niet op de vereeniging volgde.
2. De voorbereiding gaat in tijd of minstens in begrip aan
de volmaaktheid vooraf. Nu schijnt de genade-hebbelijkheid een

ARTICULUS XIII.
Qualiter gratia Christi habiiualis se habeat ad unionem (1).
[Supra q. 6. art. 6. 3. Dist. 13. q. 3. art. 2. q. 3.
et Comp. Theol. cap. 214.].
Ad TERTIUMDECIMUM sic proceditur. Videtur, quod gratia habitualis
»n Christo non subsequatur unionem. Id enim non sequitur ad seipsum. Sed
haec gratia habitualis videtur eadem esse cum gratia unionis: dicit emm
Augustinus in lib. de Praedest. Sanct. [cap. 15.]: « Ea gratia fit ab
initio fidei suae homo quicumque Christianus, qua gratia homo ille ab
mitio suo factus est Christus »: quorum duorum primum pertinet ad
gratiam habitualem, secundum ad gratiam unionis. Ergo videtur, quod
gratia habitualis non subsequatur unionem.
2. PRjETEREA, dispositio praecedit perfectionem tempore, vel saltem
intellectu. Sed gratia habitualis videtur esse sicut quaedam dispositione
(i) L.: Utrum gratia habitualis in Christo subsequatur unionem.
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soort voorbereiding van de menschelijke natuur voor de vereeniging
te zijn. Dus schijnt het, dat die genade de vereeniging niet volgt,
maar voorafgaat.
3. Het algemeene komt voor het eigen. Nu is de genade-hebbelijkheid iets gemeenschappelijks van Christus en de andere menschen; maar de genade der vereeniging is eigen aan Christus. Dus
komt de eerste in begrip voor de vereeniging. Dus volgt niet op
haar.
Daartegenover staat echter, wat Isaias zegt (42, 1) : « Ziet
mijn dienaar,
zal hem aannemen », en later volgt: « Ik heb
mijn Geest over hem gezonden », wat behoort tot de gave van de
genade, die een hebbelijkheid is. Dus blijft over, dat het aannemen
der menschelijke natuur in de vereeniging in persoon in Christus de
genade, die een hebbelijkheid is, voorafgaat.
Leerstelling. — De vereeniging van de menschelijke natuur
met den goddelijken persoon, waarvan wij boven hebben gezegd
(2° Kw., 10c Art.; 6e Kw., 6° Art.), dat zij de genade der
vereeniging is, gaat aan de genade-hebbelijkheid in Christus niet
humanae naturae ad unionem personalem. Ergo videtur, quod gratia habitualis non subsequatur unionem, sed magis praecedat.
3. Pr/eterea, commune est prius proprio. Sed gratia habitualis est
communis Christo, et aliis hominibus: gratia autem unionis est propria
Christo. Ergo prior est secundum intellectum gratia habitualis, quam ipsa
unio. Non ergo sequitur eam.
Sed CONTRA est, quod dicitur Isa. 42. [v. 1 ] : « Ecce servus meus,
suscipiam eum » et postea sequitur: « Dedi spiritum meum super eum )>,
quod quidem pertinet ad donum gratiae habitualis. Unde relinquitur, quod
susceptio naturae humanae in unitatem (2) personae praecedat gratiam
habitualem in Christo.
RESPONDEO dicendum, quod unio humanae naturae ad divinam personam, quam supra [q. 2. art. 10. et q. 6. art. 6.] diximus esse ipsam
gratiam unionis, praecedit gratiam habitualem in Christo, non ordine tem-2
(2) L.: in unione.
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in tijd, maar in natuur en naar ons begrip vooraf. En dat om drie
redenen.
Ten eerste om de orde der beginselen van beiden. Want het
beginsel der vereeniging is de goddelijke persoon, die de menschelijke natuur aanneemt, die hierom <( in de wereld gezonden )) wordt
genoemd, omdat zij de menschelijke natuur heeft aangenomen.
Maar het beginsel van de genade, die een gewoonte is en tegelijk
niet de liefde wordt gegeven, is de Heilige Geest, die gezonden
wordt genoemd, omdat Hij door de liefde in den geest woont.
Maar nu is de zending van den Zoon volgens de orde in natuur
eerder dan de zending van den Heiligen Geest, zooals volgens
de orde der natuur de Heilige Geest als liefde uit den Zoon en
den Vader voortkomt. Daarom ook is volgens de orde der natuur
de vereeniging in persoon, waarin wij de zending van den Zoon
zien, eerder dan de genade, die een hebbelijkheid is, waarin wij de
zending van den H. Geest stellen.
Ten tweede begrijpen wij het waarom van deze orde uit de ver
houding van de genade tot haar oorzaak. Want de genade wordt
in den mensch veroorzaakt door de tegenwoordigheid der godheid,
als het licht in de lucht door de tegenwoordigheid der zon; zoodat
poris, sed naturae, et intellectus. Et hoe triplici ratione. Primo quidem
secundum ordinem principiorum utriusque. Principium enim unionis est
persona Filii assumens humanam naturam, quae secundum hoe dicitur
missa esse in mundum, quod humanam naturam assumpsit. Principium autem
gratiae habitualis, quae cum charitate datur, est Spiritus Sanctus, qui
secundum hoe dicitur mitti, quod per charitatem mentem inhabitat. Missio
autem Filii secundum ordinem naturae prior est missione Spiritus Sanctus,
qui secundum hoe dicitur mitti, quod per charitatem mentem inhabitat.
Missio autem Filii escundum ordinem naturae prior est missione Spiritus
Sancti; sicut ordine naturae Spiritus Sanctus procedit a Filio, et a sapientia (3) dilecto. Unde et unio personalis, secundum quam intelligitur missio
Filii, est prior ordine naturae habituali gratia, secundum quam intelligitur
missio Spiritus Sancti.
Secundo accipitur ratio hujus ordinis ex habitudine gratiae ad suam
causam. Gratia enim causatur in homine ex praesentia divinitatis, sicut

(3) L.: a Patre dilectio.
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bij Ezechiël wordt gezegd (43, 2) : « De heerlijkheid van Israëls
God ging binnen door de oostelijke poort en de aarde schitterde
door zijn majesteit ». Maar met de tegenwoordigheid van God
in Christus bedoelen wij de vereeniging van de menschel ij ke natuur
met den goddelijken persoon. En daarom beschouwen wij de ge
nade van Christus, die een hebbelijkheid is, als volgend op die
vereeniging als de glans op de zon.
De derde reden van deze orde kan men vinden in het doel der
genade. Want zij is gericht op goed handelen. Maar <c handelin
gen tornen toe aan dragers en eenlingen ». Dus veronderstelt een
daad, en dus ook de genade, die iemand daarop richt, de hypostase,
die handelt. Maar nu wordt er geen hypostase in de menschelijke
natuur aangenomen voor de vereeniging, zooals wij boven zeiden.
En dus komt de genade der vereeniging volgens ons begrip voor de
genade, die een hebbelijkheid is.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Augustinus noemt
daar de goedgunstige wil van God, die zonder verdiensten wel
daden geeft, de genade. En daarom zegt hij, dat iedere mensch
door dezelfde genade Christen wordt, waardoor Christus mensch

lumen in aëre ex praesentia solis: unde dicitur Ezech. 43. [v. 2] : « Gloria
Dei Israël ingrediebatur per viam orientalem, et terra splendebat a majestate
ejus ». Praesentia autem Dei in Christo intelligitur secundum unioneni
humanae naturae ad divinam personam. Unde gratia habitualis Chnsti
intelligitur, ut consequens hanc unionem, sicut splendor solem.
Tertio, ratio hujus ordinis sumi potest ex fine gratiae: ordinatur enim ad
bene agendum. « Actiones » autem « sunt suppositorum, et individuorum »
[Metaph. lib. 1. cap. 1. n. 6. S. Th. lect. 1.]. Unde actio, et per
consequens gratia ad ipsam ordinans, praesupponit hypostasim operantem.
Hypostasis autem non praesupponitur in humana natura ante unionem, ut
ex supra dictis patet [q. 4. art. 3.]. Et ideo gratia unionis secundum
intellectum praecedit gratiam habitualem.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Augustinus ibi gratiam nominat gratuitam Dei voluntatem, gratis beneficia largientem. Et propter hoe eadem
gratia dicit hominem quemcumque fieri Christianum, qua gratia factus est
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werd. Want beiden zijn gebeurd door de goedgunstige wil Gods
zonder verdiensten.
2. Bij het ontstaan gaat de voorbereiding de volmaaktheid,
waartoe zij geschikt maakt, vooraf bij de dingen, die in verloop
van tijd volmaakt worden; en evenzoo volgt zij van nature de
volmaaktheid, die iemand reeds gekregen heeft; zooals de warmte,
die een voorbereiding voor de vorm vuur was, ook een gevolg is,
dat uit de bestaande vuurvorm voortvloeit. Maar de menschelijke
natuur is in Christus met den persoon van het Woord vereenigd
zonder tijdelijke opeenvolging. Daarom beschouwen wij de genade-hebbelijkheid niet als voorafgaand, maar als volgend als een
natuurlijke eigenschap op de vereeniging. Daarom zegt Augustinus
in het Handboek (1 le HL), dat <( de genade in zekeren zin den
mensch Christus natuurlijk is ».
3. Het algemeene komt voor het eigene als beiden van één
soort zijn, maar bij soortverschil kan het eigene zeer goed voor
het algemeene komen. Nu is de genade der vereeniging geen soort
genade-hebbelijkheid, maar boven alle soorten zooals de goddelijke
persoon zelf. Daarom is er niets tegen, dat dit eigene voor het

homo Christus: quia utrumque gratuita Dei voluntate absque meritis factum
est.
Ad SECUNDUM dicendum, quod sicut dispositio in via generationis praecedit perfectionem, ad quam disponit (4), in his quae successive perficiuntur;
ita naturaliter perfectionem sequitur, quam aliquis jam consecutus est: sicut
calor, qui fuit dispositio ad formam ignis, est effectus profluens a forma
ignis jam praeexistentis. Humana autem natura in Christo unita est personae
Verbi a principio absque successione. Unde gratia habitualis non intelligitur
ut praecedens unionem, sed ut consequens eam, sicut quaedam proprietas
naturalis; unde et Augustinus dicit in Enchir. [cap. 40.], quod « gratia
est quodammodo Christo homini naturalis ».
Ad TERTIUM dicendum, quod commune est prius proprio, si utrumque
sit unius generis: sed in his quae sunt diversorum generum, nihil prohibet
proprium esse prius communi. Gratia autem unionis non est in genere gratiae habitualis; sed est supra omne genus, sicut et ipsa divina persona.
Unde hoe proprium nihil prohibet esse prius communi: quia non se habet

(4) L.: disposuit.
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gemeenschappelijke komst, want het is geen toevoeging daaraan,
maar eerder zijn beginsel en oorsprong.
per additionem ad commune, sed potius est principium, et origo ejus quod
est commune.
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ACHTSTE KWESTIE
OVER DE GENADE, DIE CHRISTUS ALS HOOFD
DER KERK BEZIT.
(Acht Artikelen.)
Hierna moeten wij de genade beschouwen, die Christus als
Hoofd der Kerk bezit. En hierover stellen wij ons acht vragen.
1- Is Christus het Hoofd der Kerk?
2. Is Hij het Hoofd der menschen wat hun lichaam, of alleen
wat hun ziel betreft?
3. Is Hij het Hoofd van alle menschen?
4. Is Hij het Hoofd der Engelen?
5. Is de genade, waardoor Hij het Hoofd der Kerk is, dezelfde
als de genade-hebbelijkheid, die Hij als op zichzelf staand mensch
heeft?
6. Is het eigen aan Christus Hoofd der Kerk te zijn?

QUAESTIO VIII.
DE GRAT1A CHRISTI, SECUNDUM QUOD EST CAPUT
ECCLESIAE,

IN OCTO ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de gratia Christi, secundum quod est caput
Ecclesiae.
Et circa hoe quaeruntur octo: 1. Utrum Christus sit caput Ecclesiae.
— 2. Utrum sit caput hominum quantum ad corpora (1), vel solum quantum ad animas. — 3. Utrum sit caput omnium hominum. — 4. Utrum
sit caput angelorum. — 3. Utrum gratia Christi, secundum quam est
caput Ecclesiae, sit eadem cum gratia habituali ejus, secundum quod est
quidam homo singularis. — 6. Utrum esse caput Ecclesiae sit proprium
(i) L.: quantum acl corpus.
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7. Is de duivel het hoofd van alle slechten?
8. Kan ook de Antichrist het hoofd van alle slechten worden
genoemd?
Ic ARTIKEL.
Komt het aan Christus als mensch toe het Hoofd der Kerk
te zijn?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het aan Christus als
mensch niet toekomt het Hoofd der Kerk te zijn. — 1. Want
het hoofd beïnvloedt de zintuigelijke waarneming en de bewe
ging in de ledematen. Maar het geestelijke waarnemen en be
wegen, dat door de genade geschiedt, wordt ons door den mensch
Christus niet ingestort, omdat Christus als mensch genomen, zooals
Augustinus in het 15e boek Over de Drievuldigheid (26° H.) zegt,
ons ook niet den Heiligen Geest geeft, maar alleen in zoover Hij
God is. Dus komt het Hem, in zoover Hij mensch is, niet toe
Hoofd der Kerk te zijn.
Christo. — 7. Utrum diabolus sit caput omnium malorum. — 8. Utrum
Antichristus etiam possit dici caput omnium malorum.
ARTICULUS I.
Utrum Christus sit caput Ecclesiae (1).
[3. Dist. 13. q. 2. art. 1. et Veri. q. 29. art. 4. et 5.
et Comp. Theol. cap. 214. et 1. Cor. II. lect. 1. et Ephes. 1. lect. 8.J.
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod Christo, secundum quod est
homo, non competat esse caput Ecclesiae. Caput enim influit sensum, et
motum in membra: sensus autem, et motus spiritualis, qui est per gratiam,
non influitur nobis a Christo homine: quia, sicut Augustinus dicit in lib.
13. de Trinit. [cap. 26.], nee etiam Christus, secundum quod est homo,
dat Spiritum Sanctum, sed solum inquantum est Deus. Ergo ei, secundum
quod est homo, non competit esse caput Ecclesiae.
(i) L.: Utrum Christo secundum quod est homo competat esse caput
Ecclesiae.
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2. Van het hoofd schijnt niet weer iets anders het hoofd te
zijn. Maar God is het Hoofd van Christus als mensch, zooals
3taat in den Eersten Brief aan de Korinthiërs (11,3): <( Het
Hoofd van Christus is God ». Dus Christus zelf is geen hoofd.
3. Het hoofd in den mensch is een bijzonder lichaamsdeel, dat
door het hart beïnvloed wordt. Nu is Christus het algemeene
beginsel van de geheele Kerk. Dus is Hij het hoofd der Kerk niet.
Maar daartegenover staat wat in den Ephesiërsbrief geschreven
is (1, 22) : « Hem stelde Hij aan als Hoofd over de geheele

Kerk

»•

Leerstelling. — Zooals de geheele Kerk een mystiek lichaam
wordt genoemd in vergelijking met het natuurlijke lichaam van den
mensch, dat in de verschillende ledematen verschillende handelingen
stelt, zooals de Apostel leert in den Romeinenbrief (12, 4 en 5) en
in den Eersten aan de Korinthiërs (12, 12) , wordt ook Christus het
hoofd der Kerk genoemd in vergelijking met het hoofd van den
mensch. Dat kunnen wij in drie punten beschouwen: nl. de orde,
de volmaaktheid en de kracht. En wel de orde, omdat het hoofd
het eerste deel van den mensch is, als men van boven af begint. En2 3
2. Pr^terea, capitis non videtur esse aliud caput. Sed Christi, secundum quod est homo, est caput Deus, secundum illud 1. Cor. 11. [v. 3] :
« Caput Christus Deus ». Ergo ipse Christus non est caput.
3. Pr^eterea, caput in homine est quoddam particulare membrum,
influentiam recipiens a corde. Sed Christus est universale principium totius
Ecclesiae. Ergo non est Ecclesiae caput.
Sed contra est, quod dicitur Ephes.
caput super omnem Ecclesiam ».

1. [v. 22]: « Ipsum dedit

Respondeo dicendum, quod sicut tota Ecclesia dicitur unum corpus
mysticum per similitudinem ad naturale corpus hominis, quod secundum
diversa membra habet diversos actus, ut Apostolus docet Rom. 12. [v. 4,
3], et 1. ad Cor. 12. [v. 12 sq.], ita Christus dicitur caput Ecclesiae
secundum similitudinem humani capitis, in quo tria possumus considerare;
scilicet: ordinem, perfectionem, et virtutem. Ordinem quidem, quia caput
est prima pars hominis, incipiendo a superiori; et inde est, quod omne
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daarom noemt men gewoonlijk ieder beginsel het hoofd, voigens
Jeremias (2,20) : « Bij het begin van 'lederen weg hebt gij u een
oordeel opgericht ». — En de volmaaktheid, omdat alle inwendige
en uitwendige zintuigen in het hoofd liggen, terwijl alleen de tastzin
in de andere lichaamsdeelen ligt. En daarom wordt bij Isaias gezegd
(9, 15) : « Een oude en eerbiedwaardige, dat is een hoofd ».
Maar de kracht, omdat de kracht en de beweging van de andere
ledematen en het besturen van hun handelingen van het hoofd ko
men, daar de kennende en bewegende kracht daar overheerscht.
Daarom wordt de bestuurder het hoofd van het volk genoemd,
naar het le boek der Koningen (15, 17): « Toen gij nog klein
Waart in uw eigen oogen, heb Ik u hoofd van de stammen van
Israël gemaakt )).
Deze drie dingen nu komen in geestelijken zin aan Christus
toe. Vooreerst is immers zijn genade hooger en eerder, zij het niet
in tijd, omdat Hij dichter bij God is; want alle anderen ontvan
gen de genade met het oog op Zijn genade volgens den Romeinen
brief (8, 29) : (( Die Hij vooruit kende, heeft Hij voorbestemd
om gelijk te Worden aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de
Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders ». — Ten tweede
principium consuevit vocari caput, secundum illud Ezechiel. 16. [v. 24
sq.] : (2) « Ad omne caput viae aedificasti signum prostitutionis tuae ».
Perfectionem autem, quia in capite vigent omnes sensus et interiores, et
exteriores, cum caeteris in membris sit solus tactus; et inde est quod
dicitur Isa. 9. [v. 15] : « Senex et honorabilis ipse est caput ». Virtutem
vero, quia virtus, et motus caeterorum membrorum, et gubernatio eorum
in suis actibus est a capite, propter vim sensitivam, et motivam ibi dominantem. Unde et rector dicitur caput populi, secundum illud 1. Reg. 15.
[v. 17] : « Cum esses parvulus in oculis tuis, caput in tribubus Israël
factus es ».
Haec autem tria competunt Christo spiritualiter. Primo enim secundum
propinquitatem ad Deum gratia ejus altior est, et prior, etsi non tempore;
quia omnes alii receperunt (3) gratiam per respectum ad gratiam ipsius,
secundum illud Rom. 8. [v. 29] : « Quos praescivit, hos et praedestinavit
conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus ». Secundo vero perfectionem habet quantum ad plenitudinem omnium2 3
(2) L.: Jerem. 2. v.
(3) L.: acceperunt.
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heeft Hij de volmaaktheid wat de volheid van alle genaden be
treft naar het woord van Johannes (1, 14) : « Wij hebben Hem
gezien vol van genade en waarheid )), zooals boven is gezegd (7°
Kw., 9° Art.). — Ten derde had Hij de kracht om de genade
te doen vloeien in alle ledematen der Kerk naar het woord van
Johannes (1, 16): « Van Zijn volheid hebben wij allen ont
vangen ». En zoo blijkt het dat het heel gepast is Christus het
Hoofd der Kerk te noemen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Met gezag de ge
nade of den Heiligen Geest te geven, komt toe aan Christus als
God, maar dit als werktuig te doen, komt Hem als mensch toe,
in zoover Zijn menschheid nl. het (( werktuig van Zijn godheid »
was. En zoo waren Zijn daden door de kracht van Zijn godheid
heilzaam voor ons, in zoover zij in ons de genade brachten door
verdiensten en ook door oorzaak te zijn. Augustinus ontkent echter,
dat Christus als mensch den Heiligen Geest kan geven, alsof Hij
daar gezag over had. Maar men zegt ook, dat andere Heiligen
als werktuigen of dienaars den Heiligen Geest geven volgens den
Calatenbrief (3, 5) : « Die u den Heiligen Geest gegeven heeft )).
gratiarum, secundum illud Joan. 1. [v. 14]: <( Vidimus eum plenum
gratiae, et veritatis » ut etiam supra ostensum est [q. praec. art. 9.].
Tertio virtutem habet (4) influendi gratiam in omnia membra Ecclesiae,
secundum illud Joan. 1. [v. 16]: « De plenitudine ejus nos omnes accepimus ». Et sic patet, quod Christus convenienter dicitur Ecclesiae caput.
Ad PR1MUM ergo dicendum, quod dare gratiam, aut Spiritum Sanctum
convenit Christo, secundum quod est Deus, auctoritative: sed instrumentaliter convenit etiam (3) ei, secundum quod est homo; mquantum scilicet
ejus humanitas « instrumentum fuit divinitatis ejus ». Et ita actiones ipsius
ex virtute divinitatis fuerunt nobis salutiferae, utpote gratiam in nobis causantes, et per meritum, et per efficientiam quamdam. Augustinus autem
negat, Christum, secundum quod homo est, dare Spiritum Sanctum per
auctoritatem. Instrumentaliter autem, sive ministerialiter etiam alii sancti
dicuntur dare Spiritum Sanctum, secundum illud Gal. 3. [v. 5] : « Qui
tribuit vobis Spiritum » etc.4
(5) L. omit.: etiam.
(4) L.: habuit.
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2. In beeldspraak moet men de gelijkheid niet in alle opzichten
doorvoeren, want dan was het geen vergelijking meer, maar het
ding zelf. Het natuurlijke hoofd heeft dus geen ander hoofd, om
dat het menschelijk lichaam geen deel is van een ander lichaam.
Maar wat men in beeldspraak een lichaam noemt, dwz. iedere
geordende menigte, is deel van een andere menigte; zooals de groep
die het huisgezin vormt, een deel is van de menigte, die de staat
vormt. En daarom heeft de familievader, die het hoofd van het
huisgezin is, boven zich de bestuurder van den staat als hoofd. En
op die manier is er niets op tegen, dat God het Hoofd van Christus
is. al is Deze het Hoofd der Kerk.
3. Het hoofd steekt duidelijk boven de andere ledematen uit,
maar het hart heeft een meer verborgen invloed. En daarom wordt
de Heilige Geest met het hart vergeleken, omdat Hij onzichtbaar
de Kerk levend maakt en vereenigt; maar Christus wordt met het
hoofd vergeleken naar Zijn zichtbare natuur, waardoor Hij als
mensch boven de menschen staat.

Ad SECUNDUM dicendum, quod in metaphoricis locutionibus non oportet
attendi similitudinem quantum ad omnia: sic enim non esset similitudo,
sed rei veritas: capitis igitur naturalis non est caput aliud; quia corpus
humanum non est pars alterius corporis. Sed corpus similitudinarie dictum,
idest aliqua multitudo ordinata, est pars alterius multitudinis; sicut multitudo domestica est pars multitudinis civilis; et ideo paterfamilias, qui est
caput multitudinis domesticae, habet supra se caput rectorum civitatis. Et
per hunc modum nihil prohibet, caput Christi esse Deum; cum tarnen ipse
Christus (6) sit caput Ecclesiae.
Ad TERTIUM dicendum, quod caput habet manifestam eminentiam respectu caeterorum exteriorum membrorum: sed cor habet quamdam influentiam
occultam. Et ideo cordi comparatur Spiritus Sanctus, qui invisibiliter
Ecclesiam vivificat, et. unit: capiti autem comparatur ipse (7) Christus
secundum visibilem naturam, secundum quam homo hominibus praefertur.

(6) L. omit.: Christus.
(7> L. omit.: ipse.
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IIe ARTIKEL.

Is Christus het Hoofd der menschen Wat hun lichaam betreft?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus het hoofd der
menschen wat hun lichaam betreft niet is. — 1. Want Hij wordt
Hoofd der Kerk genoemd, in zoover Hij het geestelijke kennen en
bewegen der genade in de Kerk stort. Maar het lichaam kan deze
geestelijke kennis en bewegen niet opnemen. Daarom is Hij het
Hoofd der menschen wat hun lichaam betreft niet.
2. Wat de lichamen betreft, komen wij met de dieren overeen.
Als Christus dus het hoofd der menschen wat hun lichaam betreft
was, zou daaruit volgen, dat Hij, ook het Hoofd der dieren was.
En dat is niet passend.
3. Christus kreeg Zijn lichaam van andere menschen, zooals
uit Matthaeus (1° H.) en Lucas (3, 23 en vlg.) blijkt. Maar het
hoofd is, zooals werd gezegd (Vorig Art.), het eerste onder de

ARTICULUS II.
Utrum Christus sit caput hominum quantum ad corpora,
vel solum quantum ad animas (1).
[3. Dist. 13. q. 2. art.. 2. q. 3.]
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod Christus non sit caput
hominum quoad corpora. Christus enim dicitur caput Ecclesiae, inquantum
influit spiritualem sensum. et motum gratiae in Ecclesiam. Sed hujus
spiritualis sensus, et motus capax non est corpus. Ergo Christus non est
caput hominum secundum corpora.
2. Pr/eterea, secundum corpora communicamus cum brutis. Si ergo
Christus esset caput hominum quantum ad corpora, sequeretur quod etiam
esset caput brutorum animalium, quod est inconveniens.
3. PlUETEREA, Christus corpus suum ab aliis hominibus traxit, ut patet
Matth. 1. et Luc. 3. [v. 23 sq.]. Sed caput est primum inter caetera

(i) L. omit.: vel-solum... etc.
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ledematen. Dus is Christus niet het Hoofd der Kerk wat de
lichamen betreft.
Maar daartegenover staat het woord uit den Brief aan de Phi~
lippiërs (3, 21) : « Hij zal ons nederig lichaam hervormen en gelijk
maken aan zijn verheerlijkt lichaam ».
Leerstelling. — Het menschelijk lichaam beantwoordt van
nature aan de redelijke ziel, die zijn vorm en beweegkracht is. En
in zoover deze zijn vorm is, ontvangt het van de ziel het leven en
de andere eigenschappen, die aan het menschelijk lichaam naar zi)n
aard toekomen. In zoover echter de ziel de beweegkracht van het
lichaam is, dient het de ziel als werktuig.
Wij moeten daarom zeggen, dat Christus’ menschheid invloed
kan uitoefenen in zoover het met Gods Woord vereenigd is, waar
mee zooals boven werd gezegd, het lichaam door de ziel wordt
vereenigd. Daarom heeft de geheele menschheid van Christus, nl.
naar ziel en lichaam, invloed op de menschen zoowel naar hun
ziel als naar hun lichaam, maar op de eerste plaats wat de ziel
betreft, en naar het lichaam pas op de tweede plaats. Op een

membra, ut dictum est [art. praec. ad 3.]. Ergo Christus non est caput
Ecclesiae quantum ad corpora.
Sed CONTRA est, quod dicitur Philip. 3. [v. 21]: « Reformabit corpus
humilitatis nostrae configuratum corpori claritatis suae ».
RESPONDEO dicendum, quod corpus humanum habet naturalem ordinem
ad animam rationalem, quae est propria forma ejus, et motor. Et inquantum quidem est forma ejus, recipit ab anima vitam, et caeteras proprietates
convenientes humano corpori secundum suam speciem. Inquantum vero
anima est motor corporis, corpus instrumentaliter servit animae.
Sic ergo dicendum est, quod habet vim influendi humanitas Christi,
inquantum est conpuncta Dei Verbo, sui corpus unitur per animam, ut
supra dictum est [q. 6. art. 1.]. Unde tota Christi humanitas, secundum
scilicet animam, et corpus, influit in homines, et quantum ad animam, et
quantum ad corpus: sed principaliter quantum ad animam, secundario
quantum ad corpus. Unde modo, inquantum « membra corporis exhibentur
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manier, in zoover « de ledematen van het lichaam als werktuigen
ter rechtvaardigheid ter beschikking worden gesteld » aan de ziel,
die door Christus leeft, zooals de Apostel in den Romeinenbrief
(6, 13) zegt. Ten tweede in zoover het leven der heerlijkheid uit
de ziel op het lichaam overvloeit volgens den Romeinenbrief (8,
11) : (( Die Christus van de dooden heeft opgewekt, zal ook uu>
sterfelijke lichamen levend maken om Zijn Geest, die in u woont»•
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het geestelijk ken
nen der genade komt wel niet voornamelijk en op de eerste plaats
in het lichaam, maar toch op de tweede plaats en als in een werk
tuig, zooals wij gezegd hebben in de Leerstelling.
2. Het lichaam van een redeloos dier beantwoordt niet aan de
redelijke ziel zooals het menschelijk lichaam. En daarom is het niet
hetzelfde geval.
3. Al ontving Christus de stof van zijn lichaam van andere
menschen, toch krijgen alle menschen het onsterfelijk leven van
hun lichaam van Hem, volgens den Eersten Brief aan de Korinthiërs (15, 22) : « Zooals in Adam allen sterven, Worden allen
in Christus levend gemaakt ».

arma justitiae » in anima existentis per Christum, ut Apostolus dicit Roman.
6. [v. 13]. Alio modo, inquantum vita gloriae ad anima derivatur ad
corpus, secundum illud Rom. 8. [v. 11]: « Qui suscitavit Christum
Jesum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra, propter inhabitantem spiritum ejus in vobis ».
Ad primum ergo dicendum, quod sensus spiritualis gratiae non pervenit
quidem ad corpus primo, et principaliter, sed secundario, et instrumentaliter,
ut dictum est [in corp.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod corpus animalis bruti nullam habitudinem
habet ad animam rationalem, sicut habet corpus humanam. Et ideo non
est simile.
Ad TERTIUM dicendum, quod licet Christus traxerit materiam corporis
ab aliis hominibus: vitam tarnen immortalem corporis omnes homines trahunt
ab ipso, secundum illud 1. ad Cor. 15. [v. 22] : « Sicut in Adam omnes
moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur ».

278

Kw. 8, A. 3.
IIP ARTIKEL.
Is Christus het Hoofd van alle menschen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus het Hoofd van
alle menschen niet is. — 1. Want het hoofd staat alleen in ver
binding met de ledematen van zijn lichaam. Nu zijn de ongeloovigen op geen enkele manier leden der Kerk, die « het lichaam van
Christus is », zooals in den Ephesïèrsbrief (1, 23) wordt gezegd.
Dus is Christus niet het Hoofd van alle menschen.
2. De Apostel zegt in den Brief aan de Ephesiërs (3, 23 en
27) : « dat Christus zichzelf voor de Kerk heeft overgeleverd om
aan Zichzelf een heerlijke Kerk voor te stellen zonder vlek of
rimpel of iets dergelijks ». Maar er zijn velen zelfs bij de geloovigen, in wie men vlek en rimpel der zonde vindt. Dus zal Christus
zelfs niet het Hoofd van alle geloovigen zijn.
3. De Sacramenten van de Oude Wet worden met Christus
vergeleken als de « schaduw » met het « lichaam », zooals in den

ARTICULUS III.
Utrum Christus sit caput omnium hominum.
[3. Dist. 1 3. q. 2 .art. 2. q. 2.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod Christus non sit caput
omnium hominum. Caput enim non habet relationem, nisi ad membra sui
corporis. Infideles autem nullo modo sunt membra Ecclesiae, « quae est
corpus Christi » ut dicitur Ephes. 1. [v. 23]. Ergo Christus non est caput
omnium hominum.
2. Pr^ETEREA, Apost. dicit ad Ephes. 5. [v. 25, 27], quod « Chris
tus tradidit semetipsum pro Ecclesia, ut ipse exhiberet sibi gloriosam
Ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid hujusmodi )>.
Sed multi sunt etiam fideles, in quibus invenitur macula, aut ruga peccati.
Ergo nee etiam (1) omnium fidelium Christus est caput.
3. Pr/ETEREA, sacramenta veteris legis comparantur ad Christum, sicut
« umbra » ad « corpus » ut dicitur Colossens. 2. [v. 17]. Sed Patres
(i) L-: nee crit omnium...
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Brief aan de Colossensen, wordt gezegd. Maar de Vaders van het
Oude Testament waren in hun tijd bedienaars van die sacramenten
naar den Hebreeënbrief (8, 5) : « Zij bedienden een afbeeldsel en
de schaduw der hemelsche dingen ». Dus behoorden zij niet tot het
lichaam van Christus. En zoo is Christus niet het hoofd van alle
menschen.
Maar daartegenover staat wat in den Eersten Brief aan Timotheus wordt gezegd (4, 10): (( Hij is de Redder van allen, vooral
van de geloovigen »; en in den Eersten Brief van Johannes wordt
gezegd (2, 2) : « Hij is de Verzoening voor onze zonden, maar niet
alleen voor de onze, maar oofc voor die van de geheele wereld ».
Maar menschen redden of verzoening zijn voor hun zonden komt
aan Christus toe in zoover Hij hun hoofd is. Dus is Christus het
Hoofd van alle menschen.
Leerstelling. — Het verschil tusschen het natuurlijk lichaam
van den mensch en het mystieke lichaam der Kerk ligt hierin, dat
alle ledematen van het natuurlijke lichaam tegelijk bestaan, maar de
ledematen van het mystieke lichaam niet, noch wat het natuurlijk

veteris Testamenti sacramentis illis suo tempore serviebant, secundum iUud
Hebr. 8. [v. 5] : « exemplari, et umbrae deserviunt coelestium ». Non
ergo pertinebant ad corpus Christi. Et ita Christus non est caput omnium
hominum.
,’y
£
Sed CONTRA est, quod dicitur 1. Timoth. 4. [v. 10] : « Est salvator
omnium hominum, et maxime fidelium » et 1. Joan. 2. [v. 2]: « Ipse
est propitiatió pro peccatis nostris, non pro nostris tantum, sed etiam pro
totuis mundi ». Salvare autem homines, et propitiationem (2) esse pro
peccatis eorum, competit Christo, secundum quod est caput. Ergo Christus
est omnium hominum.
RESPONDEO dicendum, quod haec est differentia inter corpus hominis
naturale, et corpus Ecclesiae mysticum, quod membra corporis naturalis
sunt omnia simul: membra autem corporis mystici non sunt omnia simul:2

(2) L.: aut propitiatorcm essc.
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bestaan ebtreft, omdat het lichaam der Kerk wordt gevormd door
menschen, die er waren vanaf het begin der wereld tot aan haar
einde; noch wat het in genade zijn betreft, omdat van hen, die m
denzelfden tijd leven, sommigen de genade missen, maar haar later
zullen hebben, terwijl anderen haar reeds bezitten. Zoo worden de
leden van het mystieke lichaam niet alleen genomen naar wat zij
daadwerkelijk zijn, maar ook naar wat zij kunnen zijn. Sommige
dingen echter kunnen iets zijn, waartoe zij nooit daadwerkelijk
worden gebracht, maar er zijn anderen, die er soms werkelijk toe
gebracht worden tot dezen drievoudigen graad: tot den eersten
door het geloof, tot den tweeden door de liefde, tot den derden
door het genieten in het vaderland.
Als wij dus in het algemeen spreken volgens alle tijdperken der
wereld, moeten wij zeggen, dat Christus het Hoofd van alle
menschen is, maar naar verschillenden graad. Op de eerste en
voornaamste plaats is Hij het Hoofd van degenen, die daadwerkelijk met Hem vereenigd zijn door de glorie. Op de tweede
plaats met hen, die daadwerkelijk met Hem vereenigd worden
door de liefde. Op de derde plaats van hen, die daadwerkelijk
met Hem vereenigd worden door het geloof. Op de vierde plaats van

neque quantum ad esse naturae; quia corpus Ecclesiae constituitur ex
hominibus, qui fuerunt a principio mundi usque ad finem ipsius: neque
etiam quantum ad esse gratiae; quia eorum etiam qui sunt in uno tempore,
quidam gratia carent, postmodum habituri, allis eam jam habentibus. Sit
igitur membra corporis mystici accipiuntur, non solum secundum quod
sunt in actu, sed etiam secundum quod sunt in potentia. Quaedam tarnen
sunt in potentia, quae nunquam reducuntur ad actum: quaedam vero
sunt (3), quae quandoque reducuntur ad actum; et Koe secundum (4)
triplicem gradum; quorum primus est per fidem; secundus per charitatem
viae; tertius per fruitionem patriae.
Sic ergo dicendum, quod accipiendo generaliter secundum totum tempus
mundi, Christus est caput omnium hominum; sed secundum diversos gradus.
Primo enim, et principaliter est caput eorum, qui actu uniuntur sibi per
gloriam. Secundo eorum, qui actu uniuntur sibi per charitatem. Tertio
eorum, qui actu uniuntur sibi per fidem. Quarto vero eorum, qui sibi3 4
(3) L. omit.: sunt.
(4) L.: secundum hunc triplicem gradum.
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hen, die alleen het vermogen hebben met Hem vereenigd te wor
dat nu nog wel niet tot daadwerkelijkheid is gebracht, maar vo gens
de goddelijke voorbestemming daartoe zal gebracht wor en. en
vijfde van degenen, die het vermogen hebben met Hem vereenig
worden, dat echter nooit tot daadwerkelijkheid za wor en g
bracht, zooals de menschen, die nu op aarde leven, maar me
voorbestemd zijn. Als dezen echter de aarde ver aten, ou en
zij geheel en al op ledematen van Christus te zijn, om at e an
ook niet meer mogelijk is, dat zij met Christus vereenig wor
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Al zijn zij, die
ongeloovig zijn, niet daadwerkelijk leden der Kerk, toch hebben
zij het vermogen daartoe. En dit vermogen berust op twee dingen:
op de eerste plaats en voornamelijk op Christus* kracht, die vol
doende is voor het heil van geheel het menschelijk geslacht, en ten
tweede op de vrijheid van hun wil.
2. Dat de Kerk <( heerlijk, zonder smet of rimpel is », is het
laatste doel, waartoe wij door Christus’ lijden worden gebracht.
Daarom zal dat de toestand in het hemelsch vaderland zijn, maar
niet de toestand, als wij op weg erheen zijn, waarin we (( als
uniuntur solum in potentia (5) nondum reducta ad actum, quae tarnen
est ad actum reducenda secundum divinam praedestinationem. Quinto vero
eorum, qui in potentia sunt sibi uniti, quae nunquam reducetur ad actum:
sicut homines in hoe mundo viventes, qui non sunt praedestinati. Qui tarnen
ex hoe saeculo (6) recedentes, totaliter desmunt esse membra Christi; quia
jam nee sunt in potentia, ut Christo uniantur.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod illi qui sunt infideies, etis actu non
sint de Ecclesia, sunt tarnen de Ecclesia (7) in potentia; quae quidem
potentia in duobus fundatur; primo quidem, et principaliter in virtute
Christi, quae est sufficiens ad salutem totius humani generis: secundario
in arbitrii libertate.
Ad secundum dicendum, quod esse Ecclesiam « gloriosam, non habentem maculam, neque rugam » est ultimus finis, ad quem perducimur per
passionem Christi. Unde hoe erit in statu patriae, non autem in statu viae,
(5) L.: solum potentia.
(6) L.: mundo.
(7) L. omit.: dc Ecclesia.
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Tvij zeggen, dat wij geen zonde hebben, onszelf bedriegen )>, zooals in den Eersten Brief van Johannes (1,8) staat. Maar er zijn
zonden, nl. de doodzonden, waarvan zij, die daadwerkelijk lede
maten van Christus zijn door de vereeniging der liefde, vrij zijn.
Zij, die deze zonden op hun geweten hebben, zijn niet daad
werkelijk Christus’ ledematen, maar hebben het vermogen ertoe;
tenzij alleen onvolmaakt krachtens het niet door de liefde ge
vormde geloof, dat in zeker opzicht, maar niet zonder beperking
met Christus vereenigt in dien zin, dat de mensch door Christus
het leven der genade krijgt; want « het geloof is zonder de
liefde dood », zooals de Brief van Jacobus (2, 20) zegt. Maar
dezen krijgen wel van Christus één levensdaad, nl. gelooven,
zooals ook een afgestorven lichaamsdeel nog eenigermate door
den mensch wordt bewogen.
3. De Heilige Vaders hechtten aan de sacramenten der Wet
niet als aan de werkelijkheid, maar als beelden en schaduwen
van wat komen ging. Maar het is hetzelfde of men zich tot een
beeld precies als beeld of tot het afgebeelde ding richt, zooals
de Philosoof bewijst in het boek Over het Geheugen en de Herinnering (le H.). En daarom richtten de Oudvaders, als zij de
in quo « si dixerimus quia peccatum non habemus, nosmetipsos seducimus )>
ut dicitur 1. Joan. 1. [v. 8]. Sunt tarnen quaedam, scilicet mortalia, quibus carent illi qui sunt membra Christi per actualem unionem charitas.
Qui vero his subduntur (8), non sunt membra Christi actualiter, sed
pótentialiter; nisi forte imperfecte per fidem informem, quae unit Christo
secundum quid, et non simpliciter; ut scilicet per Christum homo consequatur (9) vitam gratiae: « Fides » enim « sine operibus mortua est »
ut dicitur Jacobi 2. [v. 20]. Percipiunt tarnen tales a Christo quemdam
actum vitae, qui est credere: sicut si membrum mortificatum moveatur
aliqualiter ab homine.
Ad TERTIUM dicendum, quod sancti Patres non insistebant sacramentis
legalibus, tanquam quibusdam rebus, sed sicut imaginibus, et umbris futurorum. Idem autem est motus in imagine (10), inquantum est imago, et in
rem, ut patet per Philos. in lib. de Memor. et Reminisc. [cap. 1. S. Th.
lect. 3] ; et ideo antiqui Patres, servando legalia sacramenta, ferebantur in8 9
(8) L. add.: peccatis.
(9) h.: assequatur.
(10) L.: in imaginem.
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sacramenten der Wet onderhielden, zich met hetzelfde geloof
en dezelfde liefde op Christus als wij het doen. En daarom
behoorden de Oudvaders tot hetzelfde lichaam der Kerk als
waartoe wij behooren.
IV1 ARTIKEL.
Is Christus als mensch ook het Hoofd der Engelen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus als mensch niet
het Hoofd van de Engelen is. — 1. Want het hoofd en de lede
maten zijn van dezelfde natuur. Maar Christus is als mensch niet
aan de Engelen gelijk in natuur, maar alleen aan de menschen,
want zooals in den Hebreeënbrief wordt gezegd (2, 16) : <( heeft
Hij niet de engelen zich aangetrokken, maar zich het zaad van
Abraham aangetrokken )). Dus is Christus als mensch niet het
Hoofd der Engelen.
2. Christus is het Hoofd van hen, die tot Zijn Kerk behooren,
Christum per fidem, et dilectionem eamdem, qua et nos in ipsura ferimur.
Et ita Patres antiqui pertinebant ad idem corpus Ecclesiae, ad quod nos
pertinemus.
ARTICULUS IV.
Utrum Christus sit caput Angelorum (1).
[3. Dist. 13. q. 2. art. 2. q. 1. et 4. Dist. 9. q. 1. art. 2. q. 5.
et Dist. 49. q. 4. art. 4. ad 5. et Veri. q. 29. art. 4.
et Comp. Theol. cap. 214. et 1. Cor. 11. et Ephes. I.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod Christus, secundum quod
homo, non sit caput angelorum. Caput enim, et membra sunt unionis haturae. Sed Christus, secundum quod est homo, non est conformis in natura
cum angelis, sed solum cum hominibus. Quia, ut dicitur Hebr. 2. [v. 16] :
« Nusquam angelos apprehendit, sed semen Abrahae apprehendit ». Ergo
Christus, secundum quod homo, non est caput angelorum.
2. Pr^eterea, illorum Christus est caput, qui pertinent ad Ecclesiam,
(i) L. add.: secundum quod homo.
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« die Zijn lichaam is », zooals in den Brief aan de Ephesièrs (1*
23) wordt gezegd. Maar de Engelen behooren niet tot de Kerk.
want deze is de vereeniging der geloovigen, en de Engelen hebben
geen geloof, want <( zij Wandelen niet in geloof, maar in hei aan
schouwen », want (( anders zouden zij ver van God zijn )), zooals
de Apostel redeneert in den Tweeden Brief aan de Korinthiérs
(5, 6 en 7). Dus is Christus als mensch het Hoofd der Engelen
niet.
3. Augustinus zegt in zijn Commentaar op Johannes (19° en
23° Trakt.), dat « zooals het Woord, dat van eeuwigheid was,
de zielen levend maakt, zoo ooi? het mensch geworden Woord
de lichamen levend maal^t », die de Engelen niet hebben. Maar
het menschgeworden Woord is Christus als mensch. Dus geeft
Christus als mensch den Engelen het leven niet. En dus is Hij
als mensch het Hoofd der Engelen niet.
Maar daartegenover staat wat de Apostel zegt in den Brief
aan de Colossensen (2, 10) : « Hij is het Hoofd van alle Heer
schappijen en Machten ». En met de andere koren der Engelen
is het hetzelfde. Dus is Christus het Hoofd der Engelen.* 3

« quae est corpus ejus » ut dicitur Ephes. 1. [v. 23]. Sed angeli non
pertinent ad Ecclesiam: nam Ecclesia est congregatio fidelium: fides autem
non est in angelis: non enim « ambulant per fidem » sed « per speciem »;
alioquin « peregrinarentur a Domino », secundum quod Apostolus argumentatur 2. ad Cor. 5. [v. 6 et 7]. Ergo Christus, secundum quod homo.
non est caput angelorum.
3. Pr/eterea, Augustinus dicit super Joannem [tract. 19. et 23.],
quod sicut « Verbum, quod erat in principio apud Patrem », vivificat
animas: ita « Verbum caro factum » vivificat corpora, quibus angeli
carent: sed « Verbum caro factum » est Christus, secundum quod homo.
Ergo Christus, secundum quod homo, non influit vitam angelis. Et ita,
secundum quod homo, non est caput angelorum.
Sed contra est, quod Apostolus dicit Coloss. 2. [v. 10] : « Q^1
est caput omnis principatus, et potestatis ». Et eadem ratio est de angelis
aliorum ordinum. Est ergo Christus caput angelorum.
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Leerstelling. — Waar één lichaam is, moeten wij, zooals
wij zeiden (1° Art., Antw. op de 2e B.), één hoofd aannemen.
Maar in beeldspraak noemt men een op één doel gerichte menigte
met verschillende werkzaamheden en plichten een lichaam. Nu
is het duidelijk, dat zoowel Engelen als menschen op hetzelfde
doel zijn gericht, nl. de heerlijkheid van het genieten van God.
Daarom bestaat het mystieke lichaam der Kerk niet alleen uit
menschen, maar ook uit Engelen. En het Hoofd van deze heele
menigte is Christus, want Hij staat dichter bij God en ontvangt
Zijn gaven niet alleen volmaakter dan de menschen, maar ook
dan de Engelen; en van Zijn genadenstroom ontvangen niet alleen
de menschen, maar ook de Engelen. Want in den Brief aan de
Ephesiërs (1, 20) wordt gezegd, dat God de Vader Hem, dwz.
Christus « plaatste aan Zijn rechterhand in den hemel boven alle
heerlijkheid en macht en gracht en hoogheid, en boven ell^en naam,
die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ooit in de
toekomstige; en alles heeft Hij onder Zijn voeten gesteld ))- En
dus is Christus niet alleen het Hoofd der menschen, maar ook van
de Engelen. Daarom ook lezen wij bij Matthaeus (4, 11), dat (( de
Engelen kramen en Hem dienden ».

R.ESPONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. 1. huj. q. ad 2. j,
ubi est unum corpus, necesse est ponere unum caput. Unum autem corpus
similitudmarie dicitur una multitudo ordmata in unum, secundum distinctos
actus, sive officia. Manifestum est autem, quod ad unum finem, qui est
gloria divinae fruitionis, ordinantur et homines, et angeli. Unde corpus
Ecclesiae mysticum non solum consistit ex hominibus, sed etiam ex angelis.
Totius autem hujus multitudinis Christus est caput: quia propinquius se
habet ad Deum, et perfectius participat dona ipsius, non solum quam
homines recipiunt, sed etiam angeli. Dicitur enim Ephes. 1. [v. 20] quod
« constituit eum », scilicet Christum Deus Pater, <( ad dexteram suam
in coelestibus supra omnem Potestatem, et Principatum, et Virtutem, et
Dominationem et omne nomen quod nominatur non solum in hoe saeculo,
sed etiam in futuro: et omnia subjecit sub pedibus ejus ». Et ideo Christus
non solum est caput hominum, sed etiam angelorum. Unde et Matth. 4.
[v. 11] legitur, quod « accesserunt angeli, et ministrabant ei ».
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus’ invloed over
alle menschen gaat wel hoofdzakelijk naar hun zielen uit, waarin
de menschen met de Engelen overeenkomen wat de generieke, met
wat de soortelijke natuur betreft. En om deze overeenkomst kan
Christus het hoofd der Engelen worden genoemd, al ontbreekt zi]
wat de lichamen betreft.
2. De Kerk beschouwd naar haar toestand hier op aarde is de
vereeniging der geloovigen, maar naar haar toestand in het vader
land is zij de vereeniging van hen, die bereikt hebben. Nu was
Christus niet alleen op weg naar het vaderland, maar Hij had
het ook bereikt. En dus is Hij niet alleen het Hoofd van de
geloovigen, maar ook van hen, die bereikt hebben, omdat Hij
de hoogste maat van genade en glorie heeft.
3. Augustinus spreekt hier volgens een gelijkenis tusschen
oorzaak en gevolg, in zoover een lichamelijk ding op lichamen
inwerkt en een geest op geesten. Toch kan Christus’ menschheid
door de kracht van de geestelijke, dwz. goddelijke natuur, ook iets
teweeg brengen niet alleen in de geesten van de menschen, maar
ook in de geesten der Engelen om Zijn allerhoogste vereeniging
met God, nl. die in persoon.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod influentia Christi super (2) homines
principaliter quidem est quantum ad animas, secundum quas homines conveniunt cum angelis in natura generis, licet non in natura speciei; et ratione
hujus conformitatis Christus potest dici caput angelorum, licet deficiat
conformitas quantum ad corpora.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Ecclesia secundum statum viae est congregatio fidelium: sed secundum statum patriae est congregatio comprehendentium. Christus autem non solum fuit viator, sed comprehensor. Et ideo
non solum fidelium, sed etiam comprehendentium est caput, utpote plenissime habens gratiam, et gloriam.
Ad TERTIUM dicendum, quod Augustinus ibi loquitur secundum quamdam assimilationem causae ad effectum; prout scilicet res corporalis agit
in corpus, et res spiritualis in res spirituales: tarnen humanilas Christi ex
yirtute spiritualis naturae, scilicet divinae, potest aliquid causare non solum
m spiritibus hominum, sed etiam in spiritibus angelorum, propter maxiraam
conjunctionem ejus ad Deum, scilicet secundum unionem personalem.2
(2) L- add.: omnes.
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Vc ARTIKEL.

/s de genade, waardoor Christus het Hoofd der Kerk is, dezelfde
als die Hij als op zichzelf staand mensch bezit?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de genade, waardoor
Christus Hoofd der Kerk is, niet dezelfde is als die Hij als op
zichzelf staand mensch bezit. — 1. Want de Apostel zegt in den
Brief aan de Romeinen (5, 15) : « Als door den val van een velen
gestorven zijn, is de genade en gave van God in de genade van den
eenen mensch Jesus Christus nog veel meer in velen overvloedig
gerveest ». Maar de zondedaad in Adam was iets anders als de
erfzonde, die hij op zijn nakomelingen heeft overgebracht. Dus
is ook de persoonlijke genade van Christus, die Hem eigen is, iets
anders dan Zijn genade als Hoofd der Kerk, die van Hem op an
deren wordt overgebracht.
2. De hebbelijkheden worden onderscheiden door de hande
lingen, die zij voortbrengen. Nu is Christus’ persoonlijke genade

ARTICULUS V.
Uirum gratia Christi, secundum quam est capui Ecclesiae, sit eadem cum'
gratia habiiuali ejus, secundum quod est quidam homo singularis (1).
[3. Dist. 13. q. 3. art. 2. q. 1. et 2. et Veri. q. 29. art. 5.].
Ad quintum sic proceditur. Videtur, quod non sit eadem gratia, qua
Christus est caput Ecclesiae, cum gratia singulari illius hominis: dicit
enim Apostolus 5. [v. 15]: <<_ Si unius delicto multi mortui sunt, multo
magis gratia Dei, et donum in gratia unius hominis Jesu Christi in plures
abundavit ». Sed aliud est peccatum actuale ipsius Adae, et aliud peccatum originale, quod traduxit in posteros. Ergo alia est gratia personalis,
quae est propria ipsius Christi, et alia est gratia ejus, inquantum est caput
Ecclesiae, quae ab ipso ad alios derivatur.
2. Pr/eterea, habitus distinguuntur secundum .actus. Sed ad alium
actum ordinatur in Christo gratia ejus personalis, scilicet ad sanctificatio(i) L.: Utrum sit eadem gratia qua Christus est caput Ecclesia, cum
gratia singulari illius hominis.
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op iets anders, nl. op de heiligheid van zijn ziel gericht, dan de
genade als Hoofd, die nl. gericht is op de heiliging van anderen.
Dus is de persoonlijke genade van Christus zelf iets anders als zijn
genade als Hoofd der Kerk.
3. Zooals wij boven zeiden, onderscheidt men in Christus drie
genaden : nl. die der vereeniging, die van Hoofd te zijn en de
persoonlijke genade als een bepaald mensch. Maar de persoonlijke
genade is een andere als die der vereeniging. Dus is zij ook een
andere als die van Hoofd te zijn.
Daartegenover staat echter, wat wij bij Johannes vinden (1, 16) :
« Van Zijn genade hebben wij allen ontvangen ». Nu is Hij juist
hierom Hoofd, dat wij van Hem ontvangen. Dus is Hij ons Hoofd
in zoover Hij de volheid der genade heeft. Maar Hij heeft de
volheid der genade, omdat, zooals wij zeiden, de persoonlijke
genade in alle volmaaktheid in Hem was. Dus is Hij ons Hoofd
door de persoonlijke genade. En dus is de genade van Hoofd te
zijn geen andere dan de persoonlijke genade.
LEERSTELLING. — Alles werkt in zoover het daadwerkelijk
nem illius animae; et ad alium actum ordinatur gratia capitis, scilicet ad
sanctificandum alios. Ergo alia est gratia personalis ipsius Christi, et alia
est gratia ejus, inquantum est caput Ecclesiae.
3. PlUETEREA, sicut supra dictum est [q. 7. introd.], in Christo distinguitur triplex gratia; scilicet: gratia unionis, gratia capitis, et gratia singula
ris illius hominis: sed grata singulars Christi est alia a gratia unionis. Ergo
etiam est alia a gratia capitis.
Sed CONTRA est, quod dicitur Joann. 1. [v. 16]: « De plenitudine
ejus nos omnes accepimus » secundum hoe autem est caput nostrum, quod
ab eo accipimus. Ergo secundum hoe quod habuit (2) plenitudinem gratiae, est caput nostrum. Plenitudinem autem gratiae habuit, secundum quod
prefecte fuit in illo gratis personalis ut supra dictum est [q. 7. art. 9.].
Ergo secundum gratiam personalem est caput nostrum. Et ita non est alia
gratia capitis, et alia gratia personalis.

R.ESPONDEO dicendum, quod quia (3) unumquodque agit, inquantum2 3
(2) L.: habet.
(3) L- omit.: quia.
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iets is. Nu moet het hetzelfde daadwerkelijke beginsel zijn,
door iets daadwerkelijk is en waardoor het werkt, en zoo is
dezelfde warmte, waardoor het vuur warm is en verwarmt.
aar
niet iedere act, waardoor iets daadwerkelijk iets is, is vo oen e
om beginsel van inwerking op iets anders te zijn, want om a
(( Wat werkt hooger staat dan Wat ondergaat )), zooals
'in!ï*
(12° B., Verkl. der Genesis, 16c H.) en de Philosoof (m-het *
B., Over de Ziel) zeggen, moet datgene wat op anderen inwerkt
een act hebben, die boven anderen uitsteekt. Nu hebben wij vroe
ger gezegd, dat de genade in Christus ziel in den hoogsten graa
van volmaaktheid ontvangen is. En zoo komt het em om e
uitstekendheid van de genade, die Hij ontving, toe, dat ie gena e
van Hem op anderen overvloeit. Dat behoort tot het egrip °°
En daarom is de persoonlijke genade, waardoor
ristus zie
rechtvaardig is gemaakt, naar haar wezen dezelfde als die, waar
door Hij het Hoofd der Kerk is, dat anderen heilig maakt; het
onderscheid maken wij met ons verstand.
Antwoord

op de

Bedenkingen.

1. De erfzonde in

est ens actu [Arist. Metaphys. lib. 8. cap. 8. n. 3. S. Th. lib. 9.
lect. 7.], oportet (4) quod idem sit actus (3), quo aliquid est actu,
et quo agit: sicut idem est calor, quo ignis est calidus, et quo calefacit:
non tarnen omnis actus quo aliquid est actu, suffïcit ad hoe, quod sit
pnneipium agendi in alia: cum enim <( agens sit praestantius patiënte »
ut Augustinus dicit 12. super Gen. ad lit. [cap. 16.], et Philos. in 3.
de An. [cap. 5. n. 2], oportet, quod agens in alia habeat actum secundum
eminentiam quamdam. Dictum est autem supra [q. 7. art. 9. et 10.],
quod in anima Christi recepta est gratia secundum maximam eminentiam.
Et ideo ex eminentia gratiae quam accepit, competit sibi, quod gratia
illa ad alios derivetur. Quod pertinet ad rationem capitis. Et ideo eadem
est secundum essentiam gratia personalis, qua anima Christi est justificata,
et gratia ejus, secundum quam est caput Ecclesiae justificans alios: differt
tarnen secundum rationem.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod peccatum originale in Adam, quod
(4) E add.: autem.
(5) E.: actu.
20
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Adam, die een zonde van de natuur is, komt van zijn zondedaad,
die een persoonlijke is, omdat de persoon in hem de natuur bedierf;
en door dat bederf wordt de zonde van den eersten 'mensch op zijn
nakomelingen overgebracht, in zoover de bedorven natuur haar be
derf op den persoon overbrengt. Maar de genade wordt van Christus
op ons niet door de menschelijke natuur overgebracht, maar alleen
door de persoonlijke werkzaamheid van Christus zelf. Daarom
behoeft men in Christus geen dubbele genade te onderscheiden*
waarvan een aan de natuur en een aan den persoon beantwoordt»
zooals men in Adam natuurzonde en persoonlijke zonde onder
scheidt.
2. Meerdere daden, waarvan de een de oorzaak en reden van
bestaan van de andere is, geven geen meervoudigheid van hebbelijk'
heden. Nu is de daad van de persoonlijke genade, nl. dengene, die
haar bezit formeel heilig maken, de reden van bestaan van hei
heilig maken van anderen, wat tot de genade van het Hoofd be
hoort. En dus krijgen wij door dit verschil geen wezenlijk onder
scheid tusschen de hebbelijkheden.
3. De persoonlijke genade en de genade van Hoofd te zijn
hebben een daad tot doel, maar de genade van vereeniging richl
zich niet op een daad, maar op het persoonlijke zijn. En daarom zijn
de persoonlijke genade en de genade van Hoofd te zijn in wezen
est peccatum naturae, derivatum est a peccato actuali ipsius, quod es1
peccatum personale: quia in eo persona corrupit naturam; qua corruption»
mediante, peccatum primi hominis derivatur ad posteros, secundum quoC
natura corrupta corrumpit personam. Sed gratia non derivatur a Christo u
nos. mediante natura humana, sed per solam personalem actionem ipsiu?
Chnsti. Unde non oportet in Christo distinguere duplicem gratiam, qua
rum una respondeat naturae, alia personae; sicut in Adam distinguitui
peccatam naturae, et personae.
Ad SECUNDUM dicendum, quod diversi actus, quorum unus est ratio e1
causa alterius, non diversificant habitum: actus autem personalis gratiae
qui est sanctum facere formaliter habentem, est ratio justificationis aliorum,
quae pertinet ad gratiam capitis. Et inde est, quod per hujusmodi differendam non diversificatur essentia habitus.
Ad TERTIUM dicendum, quod gratia personalis, et gratia capitis ordinatui
ad aliquem actum: gratia autem unionis non ordinatur ad actum sed ad
esse personale. Et ideo gratia personalis, et gratia capitis conveniunt in
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een hebbelijkheid, maar de genade der vereeniging niet. Toch kan
men de persoonlijke genade wel in zekeren zin een genade van ver
eeniging noemen, in zoover zij een soort geschiktheid voor de aan
neming teweeg brengt. En onder dit opzicht zijn genade van ver
eeniging en genade van Hoofd te zijn en persoonlijke genade in
wezen een, en maakt alleen het verstand onderscheid.
VI0 ARTIKEL.
Is het eigen aan Christus Hoofd der Kerk te zijn?
Bedenkingen. — Men beweert, dat het Hoofd der Kerk
te zijn niet eigen is aan Christus. — 1. Want in het lc boeic der
Koningen wordt gezegd (15, 17) : « Toen gij nog klein waart
iu uu) eigen oogen, zijt gij hoofd geworden onder de stammen
van Israël ». Nu is de Kerk in het Nieuwe en Oude Testament
een. Dus schijnt om dezelfde reden een ander mensch als Christus
hoofd der Kerk te kunnen zijn.
2. Christus wordt hierom Hoofd der Kerk genoemd, dat Hij
de genade stort in de ledematen der Kerk. Maar ook aan anderen
essentia habitus: non autem gratia unionis. Quamvis personalis gratia possit
quodammodo dici gratia unionis, prout facit congruitatem quaradam r
unionem. Et secundum hoe una per essentiam est gratia unionis, et gratia
capitis, et gratia singularis personae, sed differens sola ratione.
ARTICULUS VI.
Utrum esse capui Ecclesiae sii proprium Chrisio.
[Veri. q. 29. art. 4.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod esse caput Ecclesiae non sit
proprium Christo: dicitur enim 1. Regum. 15. [v. 17]: « Cum esses
parvulus in oculis tuis, caput in tribubus Israël factus es ». Sed una est
Ecclesia in novo, et veten Testamento. Ergo videtur, quod eadem ratione
aliquis (1) alius homo, praeter Christum, potent esse caput Ecclesiae.
2. Piueterea, ex hoe Christus dicitur esse caput Ecclesiae, quod
gratiam influit Ecclesiae membris. Sed etiam ad alios pertinet gratiam
(ï) L. omit.: aliquis.
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schijnt het toe te komen anderen genade te schenken, volgens den
Ephcsiërsbrief (4, 29) : « Uit uw mond l?ome geen vuile taal, maar
alleen goede Woordent die gunnen stichten, zoodat zij de genade
brengen aan de hoorders ». Dus schijnt het ook aan anderen als
Christus toe te komen Hoofd der Kerk te zijn.
3. Omdat Christus de Kerk leidt, wordt Hij niet alleen Hoofd
genoemd, maar ook « Herder » en (( Grondslag ». Christus echter
heeft den naam van Herder niet. voor zichzelf alleen gehouden
volgens den Eersten Brief van Petrus (3, 4) : « Als de Vorst der
Herders verschenen zal zijn, zult gij de onvergankelijke kroon der
heerlijkheid ontvangen ». En evenmin dien van grondslag, volgens
het boek der Openbaring (21, 14): «De muur der stad heeft
tTvaalf grondslagen ». Dus schijnt Hij ook den naam van Hoofd
niet voor zichzelf te hebben gehouden.
Maar daartegenover staat het woord uit den Brief aan de Colossensen (2, 15) : « Het is het Hoofd der Kerf?, ivaaruit het
gansche lichaam door gewrichten en vezels vastgehouden gestut en
samengehouden Wordt en groeit tot goddelijke rijpheid )). Maar
dat komt alleen aan Christus toe. Dus is alleen Christus het Hoofd
der Kerk.* 3
aliis praebere, secundum illud Ephes. 4. [v. 29] : « Omnis sermo malus
ex ore vestro non procedat; sed si quis bonus est ad aedificationem fidei,
ut det gratiam audientibus ». Ergo videtur quod etiam alii, quam Christo,
competat esse Ecclesiae caput.
3. Pr/eterea, Christus ex eo quod praeest Ecclesiae, non solum dicitur
caput, sed etiam « pastor, et fundamentum » Ecclesiae [vide Joan. 10.
v. 11, 14. Hebr. 13. v. 20, et 1. Cor. 3. v. 11]. Sed non sibi solum
Christus retinuit nomen Pastoris, secundum illud 1. Pet. 5. [v. 4]:
« Cum apparuerit princeps pastorum, percipietis immarcescibilem gloriae
coronam » nee etiam nomen fundamenti, secundum illud Apocal. 21.
[v. 14] : « Murus civitatis habens fundamenta duodecim ». Ergo videtur.
quod nee etiam nomen capitis sibi soli retinuerit.
Sed CONTRA est, quod dicitur Coloss. 2. [v. 19] : « Caput Ecclesiae
est, ex quo corpus per nexus, et conjunctiones subministratum, et construc'
tum crescit in augmentum Dei ». Sed hoe soli Christo convenit. Ergo
solus Christus est caput Ecclesiae.
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Leerstelling. — Het hoofd heeft een dubbelen invloed op
de ledematen. Ten eerste door een soort innerlijke inwei in8
zoover de vermogens van beweging en zintuiglijk leven van
hoofd op de andere ledematen worden overgebracht, n aarnaas
door een soort uiterlijke besturing, in zoover nl. de mensc m zijn
uiterlijke daden wordt bestuurd door het gezicht en e an eie
zintuigen, die in het hoofd hun plaats hebben.
,
Nu komt de inwendige genadestroom van nieman an^ers
van Christus, wiens menschheid, omdat zij met de go ei ver
bonden is, het vermogen heeft om rechtvaardig te ma en. i aai
het beinvloeden van de ledematen der Kerk, wat et uitwen ig
bestuur betreft, kan ook aan anderen toekomen. E.n zoo unnen
ook anderen hoofden der Kerk genoemd worden naar et 'voor
van Amos (6, 1) : « De voornamen zijn de hoofden derv° Ken )}Maar anders dan Christus. Ten eerste hierom, dat
nstus
Hoofd is van allen, die tot de Kerk behooren, in alle plaatsen en
tijden en toestanden; terwijl de andere menschen oo en wor
genoemd op bepaalde plaatsen als de bisschoppen in un er
of gedurende bepaalde tijden, zooals de Paus et oo 1S
geheele Kerk, nl. gedurende den tijd van zijn Pontificaat; ot in
een bepaalde toestand, nl. zoolang zij nog pelgrims naar e eeuw g
R.ESPONDEO dicenc'um, quod caput in alia membra influit dupliciter.
Lno modo quodam intrinseco influxu: prout scilicet virtus motiva, et sensitiva a capite derivatur ad caetera membra. Alio modo secundum quamdam exteriorem gubernationem: prout scilicet secundum visum, et alios
sensus, qui in capite radicantur. dirigitur homo in exterioribus actibus.
Interior autem influxus gratiae non est aliquo, nisi a solo Christo, cujus
humanitas ex hoe, quod est divinitati conjuncta, habet virtutem justificandi.
Sed influxus in membra Ecclesia, quantum ad exteriorem gubernationem,
potest aliis convenire. Et secundum hoe aliqui alii possunt dici capita
Ecclesiae, secundum illud Amos 6. [v. 1 ] : « Optimates capita populorum ». Differenter tarnen a Christo. Primo quidem quantum ad hoe, quod
Christus est caput omnium eorum, qui ad Ecclesiam pertinent, secundum
omnem locum, et tempus, et statum; alii autem homines dicuntur capita,
secundum quaedam specialia loca, sicut Episcopi suarum Ecclesiarum:
vel eliam secundum determinatum tempus; sicut Papa est caput totiur
Ecclesiae, scilicet sunt in statu viatoris. Alio modo, quia Christus est
caput Ecclesiae propria virtute, et auctoritate; alii vero dicuntur capita.
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heid zijn. En daarnaast hierom, dat Christus Hoofd der Kerk is
door eigen macht en gezag; maar de anderen worden hoofden
genoemd als plaatsbekleeders van Christus volgens den Tweeden
Brief aan de Korinthïérs (2, 10) : « Wat il? gegeven heb, als ik ieis
gegeven heb, heb ik dat om uwentwil in Christus* naam gedaan ))•
en (5, 20) : <( In Christus* naam treden wij als gezanten op, alsof
Cod door ons vermaant ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze tekst moet men
zoo begrijpen, dat men hier het hoofd zijn beschouwt in het uiterlijke bestuur, zooals de koning hoofd van zijn rijk wordt genoemd.
2. De mensch geeft de genade niet door een inneriijken invloed,
maar door uiterlijk te overreden tot wat met de genade samenhangt.
3. Het is zooals Augustinus zegt in zijn Commentaar op johannes (46e Tract.) : « Als de leiders der Kerk herders zijn, hoe kan
men dan spreken van één herder, als die allen niet de ledematen van
een herder zijn? » En evenzoo kan men anderen grondslagen en
hoofden noemen, in zoover zij de ledematen zijn van één grond
slag en hoofd. En toch is het waar, wat Augustinus op dezelfde
plaats zegt (47e Tr.) : « Herder te zijn heeft Hij aan anderen
gegeven, maar niemand van ons noemt zich de deur; want dat

inquantum vicem gerunt Christi, secundum illud 2. ad Cor. 2. [v. 10] :
« Nam et ergo quod donavi, si quid donavi propter vos in persona Christi )>
et secundum illud 2. ad Cor. 5. [v. 20] : « Pro Christo legatione fungimur, tanquam Deo exhortante per nos ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod verbum illud intelligitur, secundum
quod ratio capitis consideratur ex exteriori gubernatione, prout dicitur rex
caput regni sui.
Ad SECUNDUM dicendum, quod homo non dat gratiam interius influendo,
sed exterius persuadendo ad ea quae sunt gratiae.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Augustinus dicit super Joan.
[tract. 46.]: « Si praepositi Ecclesiae pastores sunt, quomodo unus pastor
est, nisi quia sunt illi omnes unius membra pastoris »? Et similiter alii
possunt. dici fundamenta, et capita, inquantum sunt unius capitis, et fundamenti membra. Et tarnen, sicut Augustinus ibidem [tractat. 47.] dicit,
« pastorem esse dedit membris suis: ostium vero nemo nostrum se dicit:
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heeft Hij als iets eigens voor zich gehouden ». En dat is hierom,
dat de term deur het voornaamste gezag insluit, omdat het de deur
is, waardoor allen het huis binnen gaan; en Christus zelf is de
eenige, « waardoor ivij toegang hebben gekregen tot deze genadet
Waardoor wij vast staan » (Brief aan de Romeinen, 5, 2). Maar
met de andere aangehaalde namen kan niet alleen het voornaamste,
maar ook het ondergeschikte gezag worden aangeduid.
VIP ARTIKEL.
Is de duivel het hoofd van alle zondaars?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de duivel niet het hoofd
is van de zondaars. — 1. Want het begrip hoofd sluit in waarne
ming en beweging in de ledematen te storten, zooals een glossa
zegt bij deze tekst uit den Ephesiërsbrief (1, 18) : <( Hem stelde
Hij aan als Hoofd ». De duivel heeft echter de macht niet de
boosheid der zonde, die van de wil van den zondaar komt, in te
storten. Dus kan men den duivel geen hoofd der zondaars noemen.
2. Door iedere zonde wordt de mensch een zondaar. Maar

Hoe sibi ipse proprium tenuit ». Et hoe ideo, quia in ostio impo a r p
cipalis auctoritas; inquantum ostium est, per quod omnes mgre ïun ur
domum; et ipse solus Christus est, « per quera accessum a emus.
gratiam istam, ;n qua stamus » [Rora. 5. v. 2]. Per aha vero nomina
praedicta potest importari auctoritas non solum pnncipalis, se e a
secundaria.
ARTICULUS VII.
Utrum diabolus sit caput omnium malorum.
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur, quod diabolus non sit caput
malorum: ad rationem enim capitis pertinet, quod influat sensum, et motum
in membra, ut dicit quaedam Gloss. [Ord. Anselm.], super illud ad
Ephes. 1.: « Ipsum dedit caput » etc. Sed diabolus non habet virtutem
influendi malitiam peccati, quod ex voluntate peccantis procedit. Ergo
diabolus non potest dici caput malorum.
2. Pr/eterea, per quodlibet peccatum fit homo malus. Sed non omnia
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niet alle zonden komen van den duivel. Dat blijkt duidelijk uit
ae zonde van de duivels, die niet op aanraden van een ander
zondigden. En evenmin komt iedere zonde der menschen van den
duivel; want het boek Over de Leerstukken der Kerk zegt: « Niet
al onze slechte gedachten Worden steeds door het aanstoken van
den duivel opgewekt, maar soms duiden zij op uit de werkzaamheid
van ons verstand ». Dus is de duivel het hoofd der zondaars niet.
3. Een hoofd past op één lichaam. Maar de heele menigte der
zondaars schijnt niets te hebben, dat hen vereenigt, want (( soms
staat kwaad tegenover kwaad »; omdat het voortkomt « uit ver
schillende gebreken », zooals Dionysius zegt in het boek Over de
Namen van God (4e H.). Dus kan men den duivel niet het hoofd
van alle zondaars noemen.
Hiertegenover staat echter, dat de Glossa, bij het woord van
Job^ (18, 1 7) : a De herinnering aan hem moge van de aarde ver
dwijnen », zegt: « Van iederen onrechtvaardige wordt hier gezegdy dat hij naar zijn hoofd, dwz. den duivel moge terugkeeren »•

Leerstelling. — Zooals vroeger werd gezegd (Vorig Art.).*

peccata sunt a diabolo. Quod quidem manifestum est de peccatis daemonum.
qui non ex persuasione alterius peccaverunt. Similiter etiam nee omne
peccatum hominis ex diabolo procedit: dicitur enim in libro de Eccles.
Dogm. [cap. 49. inter opera August.] : « Non omnes cogitationes nostrae
malae semper diaboli instinclu excitantur; sed aliquoties ex motu arbitrn
nostri emergunt ». Ergo diabolus non est caput omnium malorum.
3. PïUETEREA, unum caput uni corpori praeficitur. Sed tota multitudo
malorum non videtur habere aliquid, in quo uniatur: quia « malum malo
contingit esse contrarium » [Arist. Categ. cap. 8. n. 23], contingit etiam
« ex diversis defectibus » ut Dionysius dicit 4. cap. de Div. Nom.
[part. 4. lect. 22]. Non ergo diabolus potest dici caput omnium malorum.
Sed CONTRA est, quod super illud Job. 18. [v. 1 7] : « Memoria illius
pereat de terra » dicit Gloss. [ord. Greg.] : « De unoquoque iniquo
dicitur, ut ad caput, idest diabolum, revertatur ».
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. praec.].

Kw. 8, A. 7.

297

heeft het hoofd niet alleen een innerlijken invloed op de ledematen,
maar beweegt ze ook uiterlijk door ze op een doel te richten.
En dus kan iemand hoofd van een menigte worden genoemd ofwel
in beide opzichten, en zoo is Christus het hoofd der Kerk, zooals
wij zeiden (t. a. p.) ; of alleen wat het uiterlijk bestuur betreft en
zoo is iedere vorst en prelaat het hoofd van de aan hem onder
worpen menigte. En op deze manier wordt de duivel het hoofd
van alle zondaars genoemd, want zooals in het boek Job wordt
gezegd (41,25) : « Hij is de korting over alle zonen van den hoog
moed ».
Nu behoort het tot de taak van een bestuurder, dat hij hen, die
hij bestuurt, tot zijn doel brengt. En het doel van den duivel is het
afwenden van het redelijke schepsel van God; daarom trachtte
hij vanaf het begin den mensch van de gehoorzaamheid aan het
goddelijke gebod af te brengen. Het afwenden zelf van God kan
als een soort vrijheid, als een doel worden beschouwd, naar Jeremias (2,20) : « Van eeuwigheid hebt gij het juk gebroken, de
boeien los gemaakt en gezegd Ik zal niet dienstbaar zijn ». In
zoover nu sommigen door te zondigen tot dit doel worden verleid,
vallen zij onder de heerschappij en het bestuur van den duivel.
En daarom wordt hij hun hoofd genoemd.
caput non solum interius in fluit membris, sed etiam exterius gubernat, eorum
actus dirigendo ad aliquem finera. Si ergo potesst dici aliquis caput alicujus
multitudinis; vel secundum utrumque, scilicet secundura interiorem influxum,
et exteriorem gubemationem; et sic est Christus caput Ecclesiae, ut
dictum est [art. praec.]. Vel secundum exteriorem gubemationem; et
sic quihbet Princeps, vel Praelatus est caput multitudinis sibi subjectae.
Et per hunc modum dicitur diabolus caput omnium malorum: nam, ut
dicitur Job 41. [v. 25] : « Ipse est rex super universos filios superbiae ».
Pertinet autem ad gubematorem, ut eos quos gubernat, ad suum finem
adducat (1): finis autem diaboli est aversio rationalis creaturae a Deo;
unde et a principio hominem ab obedientia divini praecepti removere tentavit Gen. 3. Ipsa autem aversio a Deo habet rationem finis, inquantum
appetitur sub specie libertatis, secundum illud Hierem. 2. [v. 20] : « A
saeculo confregisti jugum, rupisti vincula, et dixisti: Non serviam ».
Inquantum igitur ad hunc finem aliqui adducuntur peccando, sub diaboli
regimine, et gubernatione cadunt. Et ex hoe dicitur eorum caput.
(i) L.: perdticat.
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Antwoord op de Bedenkingen. — I. Al heeft de duivel
geen innerlijken invloed op het redelijke verstand, toch brengt hij
door inblazing tot de zonde.
2. Een bestuurder geeft niet altijd ieder afzonderlijk in, dat
zij aan zijn wil gehoorzamen, maar hij toont aan allen het teeken
van zijn wil, dat door sommigen na overreding wordt gevolgd, en
door anderen uit eigen beweging, zooals blijkt uit den aanvoerder
van een leger, wiens vaandel de soldaten volgen zonder dat
iemand hen ertoe aanspoort. Zoo is dan de eerste zonde van
den duivel, « die vanaf het begin heeft gezondigd », zooals in
den Eersten Brief van Johannes (3, 8) staat, aan allen ter na
volging voorgesteld; en sommigen volgen dat na op zijn aan
sporen, en anderen uit eigen beweging zonder eenige aansporing.
En hierom is de duivel het hoofd der zondaars, in zoover zij
hem navolgen volgens het boek der Wijsheid (2, 24 en 23) : « Door
den nijd van den duivel j^xvam de dood op de wereld; in hem volgen
zij» die aan zijn kant staan, na ».
3. Alle zonden hebben het zich afwenden van God gemeen, al
verschillen zij onderling door het zich wenden tot verschillende
vergankelijke goederen.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod licet diabolus interius non influat
rationali raenti; tarnen suggerendo inducit ad malum.
Ad SECUNDUM dicendum, quod gubernator non semper suggerit singulis,
ut suae voluntati obediant; sed proponit omnibus signum suae voluntatis,
ad cujus sequelam aliqui excitantur inducti; alii propria sponte, sicut patet
in duce exercitus, cujus vexillum sequuntur milites, etiam nullo persuadente.
Sic igitur primum peccatum diaboli, qui « ab initio peccat » ut dicitur
1. Joann. 3. [v. 8], propositum est omnibus ad sequendum; quod quidam
mutantur per suggestionem ipsius, quidam propria sponte absque ulla
suggestione. Et secundum hoe omnium malorum caput est diabolus, inquantum ipsum imitantur, secundum illud Sap. 2. [v. 24, 25] : « Invidia
diaboli mors mtroivit in orbem terrarum. Imitantur autem illum, qui sunt
ex parte illius ».
Ad TERTIUM dicendum, quod omnia peccata conveniunt in aversione a
Deo, licet ab invicem differant secundum conversionem ad diversa commutabilia bona.
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VIII“ ARTIKEL.
Is de Antichrist het hoofd der zondaars?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de Antichrist het hoofd
der zondaars niet is. — 1. Want een lichaam heeft niet verschillen
de hoofden. Nu is de duivel het hoofd van de menigte der zondaars.
Dus is de Antichrist hun hoofd niet.
2. De Antichrist is een der ledematen van den duivel. Maar
Het hoofd is van de ledematen onderscheiden. Dus is de Anti
christ het hoofd der zondaars niet.
3. Het hoofd heeft invloed op de ledematen. Maar de Anti
christ heeft geen invloed op de menschen, die er voor hem waren.
Dus is de Antichrist het hoofd der zondaars niet.

Maar daartegenover staat, dat de Clossa bij Job (21, 29):
(( Ondervraag alle reizigers », zegt: « Terwijl hij over het
lichaam van alle zondaars spreekt, springt hij plotseling op den
antichrist, het hoofd van alle onrechtvaardigen, over ))•
ARTICULUS VIII.
Utrum antichristus posssit etiam dici caput omnium malorum (1).
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur, quod Antichristus non sit caput
malorum: unius enim corporis non sunt diversa capita. Sed diabolus est
caput multiludinis malorum. Non ergo Antichristus est eorum caput.
2. PrjETEREA, Antichristus est membrum diaboli. Sed caput distinguitur
a membris. Ergo Antichristus non est caput malorum.
3. Pr/eterea, caput habet influentiam in membra. Sed Antichristus
nullam habet influentiam in malos (2), qui eum praecesserunt. Ergo Anti
christus non est caput malorum.
Sed CONTRA est, quod Job 21. [v. 29] super illud: « Interrogate
quemlibet de viatoribus » dicit Gloss. [ord. Greg.] : « Dum de omnium
malorum corpore loqueretur, subito ad omnium iniquorum caput Antichristum verba convertit ».1 2
(1) Iy-: Utrum antcchristus sit caput malorum.
(2) L. add.: hommes.
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Leerstelling. — Zooals boven werd gezegd (le Art.), vin
den wij in een natuurlijk hoofd drie dingen, nl. rangorde, vol
maaktheid en macht om te beïnvloeden. Wat dus de rangorde
in tijd betreft, is de Antichrist het hoofd van de zondaars niet,
alsof zijn zonde het eerst was gekomen, zooals de zonde van
den duivel de eerste was.
Evenmin wordt hij het hoofd der zondaars genoemd om het ver
mogen invloed uit te oefenen. Want al zou hij ook door uiterlijke
beïnvloeding sommige tijdgenooten tot het kwaad brengen, zijn
toch, zij, die voor hem waren, niet door hem tot de zonde ge
bracht en hebben zijn boosheid niet nagevolgd. En in dit opzicht
zou hij dus niet het hoofd van alle zondaars kunnen worden
genoemd, maar van enkelen.
Er blijft dus alleen over, dat hij om de volmaaktheid van
zijn boosheid het hoofd van alle zondaars wordt genoemd. Daar
om zegt de Clossa bij het woord uit den Tweeden Brief aan de
7 hessalonicensen (2, 4) : « Zich vertoonend alsof hij Cod Was )),
« Zooals in Christus de geheele volheid der godheid heeft ge
woond, zoo in den Antichrist de volheid van alle zonde ». Maar
met zoo, dat zijn menschheid door den duivel in eenheid van per
soon zou aangenomen zijn, als Christus’ menschheid door Gods
Zoon; maar omdat de duivel door verleiding zijn boosheid vol-

RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. 1. huj. q-].
in capite naturali tria inveniuntur; scilicet: ordo, perfectio, et virtus influendi. Quantum igitur ad ordinem temporis, non dicitur Antichristus esse
malorum caput, quasi ejus peccatum praecesserit, sicut praecessit peccatum
diaboli: similiter etiam non dicitur esse caput malorum propter virtutem
influendi. Etsi enim aliquos sui temporis ad malum sit conversurus, exterius
inducendo: non tarnen illi qui ante eum fuerunt, ab ipso sunt in malitiam
inducti, nee etiam ejus malitiam sunt imitati. Unde secundum hoe nor
posset dici caput omnium malorum, sed aliquorum.
Relinquitur ergo, quod dicatur caput omnium malorum propter malitiae
perfectionem. Unde super illud 2. ad Thess. 2. [v. 4] : « Ostenden.'
se, tanquam sit Deus » dicit Gloss. [ord. Haym.] : « Sicut in Christo
omnis plenitudo divinitatis inhabitavit; ita in Antichristo omnis malitiae
plenitudo ». Non quidem ita quod humanitas ejus sit assumpta a diabolo
in unitatem personae, sicut humanitas Christi a Filio Dei: sed quia diabolus
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roaakter in hem bracht dan in alle anderen. En in dit opzic
zijn alle zondaars, die voor hem kwamen, als een beeld van en
Antichrist volgens den Tweeden Brief aan de Thessalorncensen
(2, 7) : « Reeds iverlat het geheim der onrechtvaardighei )>•
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. Duivel en Aati~

christ zijn niet twee hoofden, maar een; want de
ntic rist
wordt hoofd genoemd, in zoover wij de boosheid van en uive
in hem zoo volledig mogelijk ingedrukt vinden. Daaroin zegt e
Glossa bij deze tekst uit den Tweeden Brief aan de
essa o
nicensen (2, 4) : « Zich vertoonend alsof hij God was »• « n
hem zal de koning van alle zondaars zijn, nl. de duive , ie
is over alle zonen van den hoogmoed )). Er wordt niet gezeg , a
hij door persoonlijke vereenigmg in hem is en ook niet ooi inwen ïg
in hem te wonen, want <( alleen de Drievuldigheid komt innen in
den geest », zooals in het boek Over de Leei stukken er erft wor
gezegd; maar door de uitwerking van zijn boosheid.
2. Zooals « het Hoofd van Christus God is >>, en toch « Hij
zelf het Hoofd der Kerk », zooals boven is gezegd (I Art., Antw.

suam malitiam eminentius ei influet suggerendo, quam omnibus aliis. Et
secundum hoe omnes alii mali, qui praecesserunt, sunt quasi quaedam
figura Antichristi, secundum illud 2. ad Thess. 2. [v. 7] : « Mysterium
jam operatur iniquitalis [cf. Gloss. Haym. super istum locum].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod diabolus, et Antichristus non sunt
duo capita, sed unum: quia Antichristus dicitur esse caput, inquantum
plenissime invenitur in eo impressa malitia diaboli. Unde super illud 2. ad
Thessal. 2. [v. 4] : « Ostendens se, tanquam sit Deus » dicit Gloss.
[ordin. Haym.] : « In ipso erit caput omnium malorum, scilicet diabolus,
qui est rex super omnes filios superbiae ». Non autem dicitur in eo esse
per unionem personalem, nee per intrinsecam inhabitationem: « quia sola
Trinitas menti illabitur » ut dicitur in lib. de Eccles. Dog. [cap. 83. inter
op. Aug.], sed per malitiae effectum.
Ad SECUNDUM dicendum, quod sicut « caput Christi est Deus »
[I Cor. 1 1. v. 3] et tarnen <( ipse est caput Ecclesiae » [col. 1. v. 18]
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op de 2e B.), zoo is ook de Antichrist lidmaat van den duivel en is
hij toch het hoofd van alle zondaars.
3. De Antichrist wordt geen hoofd van alle zondaars genoemd
m vergelijking met den invloed, maar in vergelijking met de vol
maaktheid. Want in hem heeft de duivel zijn boosheid als het
ware ten top, (Lat. ad caput = hoofd) gevoerd, zooals wij van
iemand zeggen, dat hij zijn plannen ten top (Lat. ad caput) voert,
als hij hen volledig ten uitvoer brengt.
ut supra dictum est [art. 1. huj. q. ad 2.], ita Antichristus est membrum
diaboJi; et tarnen est caput malorum.
Ad TERTIUM dicendum, quod Antichristus non dicitur caput omnium
malorum propter similitudinem influentiae, sed propter similitudinem perfectionis. In eo enim diabolus quasi malitiam suam ducet ad caput, per
raodum quo dicitur aliquis « ad caput » suum propositum ducere, cum illud

perfecerit.
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NEGENDE KWESTIE
OVER CHRISTUS’ WETENSCHAP
IN HET ALGEMEEN
(Vier Anoden.)
Hierna moet de wetenschap van Christus behandeld worden.
Het bespreken hiervan omvat twee dingen : ten eerste welke weten
schap Hij bezat; ten tweede over iedere wetenschap, die Hij had,
afzonderlijk.
Over het eerste punt stellen wij ons vier vragen :
1. Had Christus nog een andere wetenschap dan de goddelijke?
2. Had Hij de wetenschap, die zij bezitten, die de zaligheid
hebben bereikt?
3. Had Hij een ingestorte of ingegeven wetenschap?
4. Had Hij een verworven of aangeleerde wetenschap?

QUAESTIO IX.
DE SCIENTIA CHRISTI

IN

COMMUNI,

IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de scientia Christi: circa quam duo consideranda sunt; primo quam scientiam Christus habuerit; secundo de unaquaque
scientiarura ipsius.
Circa primum quaeruntur quatuor: 1. Utrum Christus habuerit aliquam
scientiam praeter divinam. — 2. Utrum habuerit scientiam, quam habent
beati, vel comprehensores. — 3. Utrum habuerit scientiam inditam, ve!
infusam. — 4. Utrum habuerit aliquam scientiam acquisitam.
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Ie ARTIKEL.

Had Christus nog een andere wetenschap dan de goddelijke?
BEDENKINGEN. — Men beweërt, dat Christus geen andere

wetenschap had dan de goddelijke. — 1. Want wetenschap is
hierom noodig, dat iets erdoor gekend wordt. Nu kende Christus
alles door de goddelijke wetenschap. Dus zou het overbodig zijn
geweest, als er een andere wetenschap in Hem was.
2. Het zwakkere licht wordt door het grootere verduisterd. Nu
verhoudt iedere geschapen wetenschap zich tot Gods ongeschapen
wetenschap als een zwakker licht tot het sterkere. Dus werd
Christus door geen andere wetenschap dan de goddelijke verlicht.
3. De vereeniging van de menschelijke en de goddelijke natuur
geschiedde in persoon, zooals boven is gezegd (2e Kw., 2C Art.).
Nu nemen sommigen in Christus een wetenschap der vereeniging
aan, waardoor Christus alles wat het geheim der menschwording

ARTICULUS I.
Ulrum Christus habuerit aliquam scientiam praeler divinam.
[3. Dist. 14. art. 1. q. 1.
et Veri. q. 20. art. 1. et Comp. Theol. cap. 216.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit aliqua
scientia praeter divinam. Ad hoe enim necessaria est scientia, ut per eam
aliqua cognoscantur. Sed Christus per scientiam divinam cognoscebat omnia.
Superfluum igitur fuisset, quod in eo esset (1) alia scientia.
2. Pr/ETEREA, lux minor per majorem offuscatur. Sed omnis scientia
creata comparatur ad scientiam Dei increatam, sicut lux minor ad majorem.
Ergo in Christo non refulsit alia scientia, quam divina.
3. Pr^ETEREA, unio humanae naturae ad divinam facta est in persona,
ut ex supradictis patet [q. 2. art. 2.]. Ponitur autem in Christo secundum
quosdam quaedam scientia unionis, per quam scilicet Christus ea quae ad
(i) L. add.: quaedatn.
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samenhangt, dieper doorgrondde dan ieder ander. Omdat nu de
vereeniging in persoon de beide naturen omvat, schijnen er in
Christus geen twee wetenschappen te zijn, maar slechts een, die tot
heide naturen behoort.
Hier staat echter tegenover, wat Ambrosius in het boek Over
de Menschwording zegt (7e H.) : « In het vleesch nam God de
volmaaktheden der menschelijke natuur aan; Hij nam de menschelijke kennis aan, maar niet de opgeblazen kennis van het vleesch >>.
E.n nu behoort de geschapen wetenschap tot de menschelijke kennis.
Dus was er in Hem nog een andere wetenschap dan de godde
lijke.
Leerstelling. — Zooals uit het boven gezegde blijkt (5°
Kw.), nam Gods Zoon een volledige menschelijke natuur aan,
dwz. niet alleen een lichaam, maar ook een ziel, en niet alleen de
zintuiglijke, maar ook de redelijke. En daarom moest Hij om
drie redenen de geschapen wetenschap bezitten. Ten eerste om
wille van de volmaaktheid der ziel. Want de ziel heeft op zich
zelf beschouwd het vermogen om wat begrepen kan worden te
kennen, want zij is (( als een schrijfbordt Waarop niets geschreven
mysterium incarnationis pertinent, plenius scivit, quam aliquis alius. Cum
ergo unio personalis contineat duas naturas, videtur, quod in Christo non
sint duae scientiae, sed una (2) scientia pertinens ad utramque naturam.
Sed CONTRA est, quod Ambrosius dicit in lib. de Incarnat. [cap. 7.
n. 71] : « Deus in carne perfectionem naturae assumpsit humanae: suscepit
sensum hominis, non sensum camis inflatum ». Sed ad sensum hominis
pertinet scientia creata. Ergo in Christo fuit scientia creata (3).
Respondeo dicendum, quod, sicut ex supradictis patet [q. 5.], Filius
Dei humanam naturam integram assumpsit idest non solum corpus, sed
etiam animam, non solum sensitivam, sed etiam rationalem. Et ideo oportuit, quod haberet scientiam creatam, propter tria. Primo quidem propter
animae perfectionem. Anima enim secundum se considerata est in potentia
ad intelligibilia cognoscenda: est enim « sicut tabula, in qua nihil est
scriptüm » [Arist. De An. lib. 3. cap. 4. n. 11.], et tarnen possibili est2 3
(2) L. add.: tantum.
(3) L.: in eo fuit alia scientia praeter divina.
21
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is », en toch kan erop geschreven worden om het ontvangend ver
stand, « waarin het vermogen is alles te worden », zooals in het
3e boek Over de Ziel wordt gezegd (4e H. n. 2; 3° H., n. 1). Maar
wat een vermogen heeft, is onvolmaakt tenzij het tot daadwerkelijk
heid wordt gebracht. En nu paste het niet, dat Gods Zoon een
onvolmaakte menschelijke natuur aannam, maar een volmaakte;
omdat door middel van haar het geheele menschelijke geslacht tot
volmaaktheid moest worden gebracht. En dus moest Christus’ ziel
door een wetenschap vervolmaakt worden, omdat die haar eigen
volmaaktheid is. En daarom moest Christus nog een andere weten
schap hebben naast de goddelijke. Anders zou Christus’ ziel onvol
maakter zijn geweest dan alle andere zielen van menschen.
Ten tweede omdat Christus, daar « ieder ding bestaat om zijn
werkzaamheid », zooals in het 2e boek Over Hemel en Aarde ge
zegd wordt (3e H. n. 1), een nuttelooze redelijke ziel had gehad,
als Hij niet door haar had begrepen. En dat valt onder de ge
schapen wetenschap.
Ten derde omdat een soort geschapen wetenschap behoort tot de
natuur van de menschelijke ziel, nl. die, waardoor wij van nature
de eerste beginselen kennen; want wij nemen wetenschap hier in
breeden zin voor iedere kennis van het menschelijke verstand. Nu
in ea scribi per (4) intellectum possibilem, « in quo est omnia fieri » ul
dicitur in 3. de An. [cap. 5. n. 1. S. Th. lect. 10]. Quod autem est
in potentia, est imperfectum, nisi reducatur ad actum. Non autem fuit
conveniens, quod Filius Dei humanam naturam imperfectum erat reducendum. Et ideo oportuit, quod anima Christi esset perfecta per aliquam
scientiam, quae esset propria perfectio ejus. Et ideo oportuit in Christo
esse aliquam scientiam praeter scientiam divinam. Alioquin anima Christi
esset imperfectior animabus aliorum hominum.
Secundo, quia cum « quaelibet res sit propter suam operationem » ut
dicitur in 2. de Coelo [cap. 3. n. 1. S. Th. 4.], frustra haberet Christus
animam intellectivam, si non intelligeret secundum illam; quod pertinet ad
scientiam creatam.
Tertio, quia aliqua scientia creata pertinet ad animae hominae naturam,
scilicet illa, per quam naturaliter cognoscimus prima principia: « scientiam » enim hic large accipimus pro qualibet cognitione intellectus humani.

(4) L.: propter.
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miste Christus niets, wat tot de natuur behoort, omdat Hij, zooals
boven werd gezegd (5e Kw.), de geheele menschelijke natuur aannam. Daarom is op de zesde Kerkvergadering de stelling van hen
veroordeeld, die ontkenden, dat er in Christus twee wetenschappen
of twee wijsheden waren.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus kende dooi
de goddelijke wetenschap alles met een ongeschapen daad, die Gods
Wezen zelf is; want Gods begrijpen is Zijn zelfstandigheid, zooals
in het 12° boek Over de M etaphysiek bewezen wordt. Daarom kon
dit geen daad zijn van Christus’ menschelijke ziel, omdat zij van
éen andere natuur is. Was er dus in Christus ziel geen andere
wetenschap naast de goddelijke, dan zou zij niets hebben gekend.
En zoo zou zij zonder nut aangenomen zijn, omdat « een ding
bestaat om zijn werkzaamheid )).
2. Als wij spreken over twee lichtbronnen in dezelfde orde,
dan wordt het zwakkere verduistert door het sterkere, zooals het
zonlicht het licht van een kaars verduistert, welke beide genomen
worden als lichtbronnen. Maar als men het sterkere kiest onder

Nihil autem naturalium Christo defuit; quia totam humanam naturam
suscepit, ut supra dictum est [q. 3.] ; et ideo in sexta Synodo [Constant.
3. gener. 6. act. 4. in epist. Agath. Pp. ad Impp.], damnata est positio
negantium in Christo esse duas scientias, vel duas sapientias.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Christus cognovit omnia per scientiam
divinam operatione increata, quae est ipsa Dei essentia: Dei enim intelligere
est sua substantia, ut probat Philos. 12. Metaph. [S. Th. lect. 1 f.] ;
unde hic actus non poluit esse animae (3) Christi, cum sit alterius naturae.
Si igitur non fuisset in anima Christi aliqua (6) alia scientia praeter divi
nam, nihil cognovisset: et ita fuisset frustra assumpta; cum omnis (7) « re's
sit propter suam operationem ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod si duo lumina accipiantur ejusdem
ordinis, minus offuscatur per majus: sicut lumen solis offuscat lumen candelae, quorum utrumque accipitur in ordine illuminantis. Sed si vero

(5) L. add.: humana.
(6) L. omit.: aliqua.
(7) L. omit.: omnis.
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de bronnen van licht en het zwakkere onder de dingen, die ver
licht worden, wordt het mindere licht niet verduisterd door het
grootere, maar eerder versterkt zooals het licht van de lucht door
het licht van de zon. En zoo wordt het licht der wetenschap in
Christus ziel niet verduisterd, maar versterkt door het licht van
de goddeljke wetenschap, die « het ware licht is, dat alle menschen verlichi,*die in de Wereld komen », zooals bij Johannes
wordt gezegd (1, 9).
3. Van de kant van wat vereenigd wordt, nemen wij in Chris
tus een wetenschap aan, en wat de goddelijke, en wat de menschelijke natuur betreft, zoodat door de vereeniging, waardoor er één
hypostase van God en mensch is, wat van God is aan den mensch,
en wat van den mensch is aan God wordt toegeschreven, zooals
boven gezegd is (3e Kw., 6e Art., Antw. op de 3C B.). Maar van
de kant der vereeniging zelf kan men in Christus geen wetenschap
aannemen. Want die vereeniging richt zich op het persoonlijke zijn,
maar wetenschap komt aan een persoon niet toe, tenzij om een
natuur.

accipiantur duo lumina, ita quod (8) majus sit in ordine illuminantis, et
minus in ordine illuminati, minus lumen non offuscatur per majus, sed
magis augetur, sicut lumen aëris per lumen solis. Et hoe modo lumen
scientiae non offuscatur, sed magis clarescit in anima Christi per lumen
scientiae divinae, quae est « lux vera illuminans omnem hominem venientem
in hunc mundum » ut dicitur Joan. 1. [v. 9].
Ad TERTIUM dicendum, quod ex parte unitorum ponitur scientia in
Christo, et quantum ad naturam divinam, et quantum ad humanam, ita
quod propter (9) unionera, secundum quam est eadem hypostasis Dei, et
|hominis, id quod est Dei, attribuitur homini, et id quod est hominis, attribuitur Deo, ut supra dictum est [q. 3. art. 6. arg. 3.]. Sed ex parte
psius unionis non potest poni in Christo aliqua scientia. Nam unio illa
sst ad esse personale; scientia autem non convenit personae, nisi ratione

ilieujus naturae.

(8) L.: accipiatur majus in ordine illuminantis... etc.
(9) L.: per.
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IIe ARTIKEL.

Was de Wetenschap van hen, die de zaligheid bereikt hebben,
in Christus?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de wetenschap van hen,
die de zaligheid bereikt hebben, niet in Christus was. — 1. Want
de zaligen hebben hun wetenschap door deel te hebben aan het
goddelijk licht volgens het Psalmwoord (Ps. 35, 10) : « In Uw
licht zullen wij het licht zien )). Nu had Christus het goddelijk
licht niet door deelhebbing, maar Hij had de godheid zelf zelf
standig in Hem blijvend volgens het woord uit den Brief aan de
Colossensen (2, 9) : « In Hem woont de geheele volheid der god
heid lichamelijk )). Dus was de wetenschap der zaligen niet in Hem.
2. De wetenschap der zaligen maakt hen zalig, volgens het
woord van Johannes (17, 3) : <( Dit is het eeuwige leven, dat zij
U, den waren God jennen en Jesus Christus, dien Gij gezonden
hebt ». Maar deze Mensch was hierdoor zalig, dat Hij met God

ARTICULUS II.
Utrum Christus habuerit scientiam, quam habcnt beali (1),
vel comprehensores.
[Comp. Theol. cap. 216.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit
scientia beatorum, vel comprehensorum-: scientia enim beatorum est per
participationem divini luminis, secundum illud Ps. 35. [v. 10] : << In
lumine tuo videbimus lumen ». Sed Christus non habuit lumen divinum
tanquam participatum, sed ipsam divinitatem in se habuit substantialiter
manentem, secundum illud Coloss. 2. [v. 9] : «In Christo inhabitat omnis
plenitudo divinitatis corporaliter ». Ergo in Christo non fuit scientia beato
rum.
2. PR/ETEREA, scientia beatorum eos beatos facit, secundum illud Joan.
17. [v. 3] : « Haec est vita aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum,
et quem misisti Jesum Christum ». Sed homo.ille fuit beatus ex hoe ipso,

(i) L : Utrum in Christo fuerit scientia beatorum vel comprehensorum.
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in persoon vereenigd was volgens het Psalmwoord (Ps. 44, 3) :
(( Zalig degene, dien Cij hebt uitgekozen en aangenomen ». Dus
moet men de wetenschap der zaligen niet in Hem aannemen.
3. Een tweevoudige wetenschap komt den mensch toe : een
volgens zijn natuur en een boven zijn natuur. Nu is de wetenschap
der zaligen, die in het aanschouwen van God bestaat, niet volgens,
maar boven de menschelijke natuur. Maar in Christus was er een
andere, veel sterkere en hoogere bovennatuurlijke wetenschap, nl.
de goddelijke wetenschap. Dus moest de wetenschap der zaligen
niet in Christus zijn.
Maar daartegenover staat, dat de wetenschap der zaligen in
het aanschouwen of kennen van God bestaat. Nu kende Hij, zelfs
in zoover Hij mensch was, God volkomen, volgens het woord
van Johannes (8, 55) : « Ui ken Hem en bewaar zijn woord ».
Dus was de wetenschap der zaligen in Christus.
LEERSTELLING. — Wat iets kan zijn, wordt tot daadwerkelijk

heid gebracht door datgene, wat daadwerkelijk iets is; want dat
gene waardoor iets anders verwarmd wordt, moet zelf warm zijn.
quod fuit Deo unitus in persona, secundum illud Ps. 64. [v. 5] : <( Beatus,
quem elegisti, et assumpsisti ». Non ergo oportet ponere in ipso scientiam
beatorum.
3. Pr/ETEREA, scientia duplex homini competit; una secundum suam
naturam; alia supra naturam. Scientia autem beatorum, quae in divina
visione consistit, non est secundum naturam hominis, sed supra ejus natu
ram: in Christo autem fuit alia supernaturalis scientia multo (2) altior,
scilicet scientia divina. Non ergo oportuit in Christo esse scientiam beatorum.
Sed CONTRA, scientia beatorum in Dei (3) cognitione consistit. Sed
ipse plene cognovit Deum, etiam secundum quod homo, secundum illud
Joan. 8. [v. 53] : « Scio eum, et sermonem ejus servo ». Ergo in Christo
fuit scientia beatorum.
RESPONDEO dicendum, quod illud quod est in potentia, reducitur in

actum per id quod est actu: oportet enim esse calidum id, per quod alia2 3
(2) L. add.: fortior et.
(3) L. add.: visione vel.
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Nu kan de mensch de wetenschap der zaligen, die in het aan
schouwen van God bestaat, bezitten, en hij is erop gericht als op
zijn einddoel; want hij is een redelijk schepsel, dat die zalige
kennis kan krijgen in zoover hij naar Gods beeld is gemaakt.
Nu worden de menschen door Christus’ menschheid tot dit zalige
einddoel gebracht volgens den Brief aan de Hebreeën (2, 10) :
« Het lag voor de hand, dat Hij, om wien en door wien alles
bestaat, en die vele zonen tot heerlijkheid brengt, ook hun Leids
man ter zaligheid door lijden tot heerlijkheid zou brengen ». En
dus moest diezelfde kennis, die in het aanschouwen van God be
staat, zoo uitstekend mogelijk aan Christus’ menschheid toekomen;
want de oorzaak moet altijd sterker zijn dan wat veroorzaakt wordt.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De godheid is met
Christus’ menschheid in persoon en niet in natuur of wezen vereenigd; maar bij de eenheid van persoon bleef het verschil der
naturen. En dus kreeg Christus’ ziel, die een deel van de menschelijke natuur is, door deelhebbing aan het licht van de goddellijke natuur, haar volmaaktheid in de wetenschap der zaligen,
waardoor God naar zijn wezen wordt gezien.
calefiunt. Homo autem est in potentia ad scientiam beatorum, quae in Dei
visione consistit; et ad eam ordinatur sicut ad finem: est enim creatura
rationalis capax illius beatae cognitionis, inquantum est ad imaginem Dei.
Ad hunc autem finem beatitudinis homines reducuntur per Christi humanitatem, secundum illud Heb. 2. [v. 10]: « Decebat eum, propter quem
omnia, et per quem omnia, qui multos filios in gloriam adduxerat, auctorem
salutis eorum per passionem consummari ». Et ideo oportuit, quod cognitio
beata (4) in Dei visione consistens, excellentissime Christo homini conveniret: quia semper causam oportet esse potiorem causato.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod divinitas unita est humanitati Christi
secundum personam, non secundum essentiam, vel naturam. Sed cum umtate
personae remanet distinctio naturarum. Et ideo anima Christi, quae est
pars humanae naturae, per aliquod lumen participatum a natura divina,
perfecta est ad scientiam beatam, qua Deus per essentiam videtur.4
(4) L.: cognitio ipsa...
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2. Door de vereeniging zelf is die mensch in een ongeschapen
geluk zalig, zooals hij God is door de vereeniging. Maar buiten
de ongeschapen zaligheid moet er in Christus’ ziel een geschapen
zaligheid zijn, waardoor zijn ziel het laatste einddoel van de
menschelijke natuur bereikt.
3. De zalige kennis of wetenschap is in zékeren zin boven de
natuur van de redelijke ziel, in zoover zij door eigen kracht niet
daartoe komen kan. Maar op een andere manier is zij volgens
haar natuur, in zoover zij naar de natuur het vermogen er te
komen heeft, omdat zij nl. naar Gods beeld geschapen is, zooals
boven werd gezegd (in de Leerstelling). Maar de ongeschapen
wetenschap is in alle opzichten boven de menschelijke natuur.
IIP ARTIKEL.
Had Christus nog een andere ingestorte wetenschap behalve die
der zaligen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er in Christus geen anAd SECUNDUM dicendum, quod ex ipsa unione homo ille est beatus
beatitudine increata, sicut ex unione est Deus: sed praeter beatitudinem
increatam, oportuit in natura humana Christi esse quamdam beatitudinem
creatam, per quam anima ejus in ultimo fine humanae naturae constitueretur.
Ad TERTIUM dicendum, quod visio, seu scientia beata est quodam modo
supra naturam animae rationalis; inquantum scilicet propria virtute ad eam
pervenire non potest. Alio vero modo est secundum naturam ipsius, in
quantum scilicet secundum (5) naturam suam est capax ejus, prout scilicet
est ad imaginem Dei facta, ut supra dictum est [in corp. art.]. Sed scientia
increata est omnibus modis supra naturam animae humanae.

ARTICULUS III.
Utrum Christus habuerit scicniiam inditam, vel infusam (1).

[Infr. q. 12. art. 1. et 3. Dist. 14. art. 1. q. 5.
et Veri. q. 20. art. 2. et 3. et Comp. Theol. cap. 216.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non sit alia

(5) L.: per.
(i) h.: Utrum in Christi sit alia scientia indita praeter scientiam beatam.
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dere ingestorte wetenschap was dan die der zaligen.
•
an*
iedere andere geschapen wetenschap verhoudt zich tot die der za
ligen als het onvolmaakte tot het volmaakte. Maar als de volmaa te
wetenschap aanwezig is, is de onvolmaakte uitgesloten, zooa s et
duidelijk aanschouwen van aanschijn tot aanschijn het zien m
raadsels van het geloof uitsluit, zooals uit den Eersten Korinthiersbrief (13, 10 en 12) blijkt. Daar nu, zooals gezegd werd (vorig
Art.), de wetenschap der zaligen in Christus was, schijnt het, at
er geen andere ingestorte wetenschap in Hem kon zijn.
2. De onvolmaakte wijze van kennen is een voorbereiding voor
de meer volmaakte, zooals een meening, die door een dia ectisc
syllogisme ontstaat, tot de wetenschap voorbereidt, die ooi een
inzichtgevend syllogisme gegeven wordt. Heeft men nu e vo
maaktheid, dan is de voorbereiding niet langer noodzake ij ,
zooals de beweging niet meer noodig is, als het doe is ere t.
Omdat nu iedere andere geschapen kennis zich tot de wetensc ap
der zaligen verhoudt als het onvolmaakte tot het volmaa te; en a s
een voorbereiding tot het doel, schijnt het, dat Christus, oin at ij
de zalige wetenschap bezat, aan een andere kennis geen e oe te
meer had.

scientia indita, vel infusa (2), praeter scientiam beatam: omnis alia scientia (3) comparatur ad scientiam beatam, sicut imperfectum ad perfectum.
Sed presente cognitione perfecta, excluditur cognitio imperfecta; sicut
nianifesto visio faciei excludit aenigmaticam visionem fidei, ut patet 1. ad
Cor. 13. [v. 10, 12]. Cum igitur in Christo fuerit scientia beata, ut
dictum est [art. praec.], videtur, quod non potuerit in eo esse alia scientia
indita.
2. Pr/eterea, imperfectior modus cognitionis disponit ad perfectiorem:
sicut opinio, quae est per syllogismum dialecticum, disponit ad scientiam,
quae est per syllogismum demonstrativum: habita autem perfectione, non
est ulterius necessaria dispositio: sicut habito termino, non est necessarius
motus. Cum ergo cognitio quaecumque alia creata comparetur ad cognitionem beatam, sicut imperfectum ad perfectum, et sicut dispositio ad terminum, videtur, quod cum Christus habuerit cognitionem beatam, quod non
ruerit ei necessarium habere aliam cognitionem.2 3
(2) L. omit.: vel infusa.
(3) L. add.: creata.
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3. Zooals de stoffelijke materie het vermogen heeft om de onder
de zintuigen vallende vorm te ontvangen, zoo heeft het ontvangend
verstand het vermogen om de begripsvorm te ontvangen. Nu kan
de lichamelijke stof geen twee onder de zintuigen vallende vormen,
een meer volmaakte en een minder volmaakte, tegelijk ontvangen.
Dus kan ook de ziel niet tegelijk een dubbele wetenschap opnemen,
een meer volmaakte en een minder volmaakte. En zoo volgt het
zelfde als te voren.
Maar daartegenover staat, wat in den Brief aan de Colossensen
wordt gezegd (2, 3) : « In Christus zijn alle schatten van wijsheid
en Wetenschap verborgen ».
LEERSTELLING. — Zooals gezegd is (le Art.), was het niet
gepast, dat de door Gods Woord aangenomen menschelijke natuur
onvolmaakt zou zijn. Alles nu, wat iets kan zijn, is onvolmaakt
tenzij het tot daadwerkelijkheid wordt gebracht. Nu heeft het
menschelijke ontvangende verstand het vermogen om alle begrijp
bare dingen op te nemen. En het wordt tot daadwerkelijkheid ge
bracht door het verstandskenbeeld, dat een soort vervolmakende
vorm ervan is, zooals blijkt uit wat in het 3° boek Over de Ziel (8C 3

3. Pr/ETEREA, sicut materia corporalis est in potentia ad formam sensibilem, ita intelleclus possibilis est in potentia ad formam intelligibilem.
Sed materia corporalis non potest simul recipere duas formas sensibiles, unam
perfectiorem, et aliam minus perfectam. Ergo neque anima potest simul
recipere duplicem scientiam, unam perfectiorem, et aliam minus perfectam.
Et sic idem quod prius.
Sed CONTRA est, quod dicitur Coloss. 2. [v. 3] « in Christo sunt
omnes thesauri sapientiae, et scientiae absconditi ».
RESPONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. 1. huj. q.], decebat, ut natura humana assumpta a Verbo Dei imperfecta non esset.
omne autem quod est in potentia, est imperfectum, nisi reducatur ad actum.
Intellectus autem possibilis humanus est in potentia ad omnia intelligibiüa.
Reducitur autem in actum per species intelligibiles, quae sunt quaedam
formae completivae ipsius; ut patet ex his quae dicuntur in 3. de An.

313

Kw. 9, A. 3.

H. n. 1 en 2) wordt gezegd. En dus moet men in
rjs us^e^
ingegeven wetenschap aannemen in zoover door Gods
oor
Christus’ ziel, die in persoon ermee vereenigd is, verstan s en
beelden zijn ingedrukt voor alle dingen, die het ontvangen e_vei
stand begrijpen kan, zooals ook de verstandskenbeelden oor o
Woord vanaf het begin van de schepping der dingen m et \eis an
der Engelen zijn ingedrukt, zooals Augustinus bewijst in e e
terlijfye Commentaar op het Boeii der Schepping (
’’
En daarom vinden wij, zooals door denzelfden Augustinus . P
4° B., 22' H.) bij de Engelen een dubbele kennis wordt aange
nomen, nl. een « van den ochtend », waarmee zij de ingen enn
in het Woord, en een andere <( van den avond », waardoor zij
dingen in hun eigen natuur kennen door de hun *1
beelden, ook in Christus naast de ongeschapen go e ij e '
schap, in zijn ziel de wetenschap der zaligen, waai oor
|
Woord kent en de dingen in het Woord, en de ingegeven o
storte kennis, waardoor Hij de dingen kent in un ei0en n
door verstandskenbeelden, die passen bij het mensc e ij e ver

Antwoord

op de

Bedenkingen.

- )• ^ onv0^^^

zien van het geloof bevat iets, dat met de duidelijk aanschouwing

[cap. 8. n. 1, 2. St Th. lec. 13.]. Et ideo oportet in Christo ponere
scientiam inditam; inquantum per Verbum Dei animae Christi sibi personaliter unitae impressae sunt species intelligibiles ad omnia, ad quae
intelleclus possibilis est in potentia: sicul etiara per Verbum Dei impressae
sunt species intelligibiles menti angelicae in principio creationis rerum, ut
patet per Augustinus 2. super Oen. ad lit. [cap. 8.]. Et ideo sicut in
angelis secundum eumdem Augustinum [lib. 4. sup. Gen. ad lit. cap. 22.
De Civ. Dei lib. 11. cap. 7 sq.J, ponitur duplex cognitio; una scilicet
matutma, per quam cognoscunt res m verbot et aha vespertina, per quam
cognoscunt res in propria natura per species sibi inditas; ita praeter scien
tiam divinam. et increatam, est in Christo secundum ejus animam scientia
beata, qua cognoscit verbum, et res in verbo, et scientia infusa, sive indita,
per quam cognoscit res in propria natura per species intelligibiles humanae
menti proportionatas.
Ad primum ergo dicendum. quod visio imperfecta fidei in sui ratione
includit oppositum manifestae visionis; eo quod de ratione fidei est, ut sit
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strijdt, omdat het nl. tot de aard van het geloof behoort zich op
ongeziene dingen te betrekken, zooals in het tweede deel is behan
deld ( Ila-IIae, 1c Kw., 4° Art.) ; maar de kennis door ingestorte
kenbeelden sluit niets in, dat met de zalige kennis strijdt. En dus
gaat dezelfde redeneering niet in beide gevallen op.
2. De voorbereiding heeft een dubbele verhouding tot het vol
maakte : ten eerste als weg, die naar de volmaaktheid leidt, en ten
tweede als iets, wat uit de volmaaktheid volgt. Want door de
warmte wordt de stof geschikt gemaakt om de vuurvorm te ont
vangen; maar als die komt, verdwijnt de warmte niet, maar blijft
als een gevolg van die vorm. En op dezelfde manier is een meening*
die uit een dialectische redeneering ontstaat, een weg tot de weten
schap, maar heeft men deze, dan kan de kennis, die door het
dialectische syllogisme is ontstaan, blijven als een gevolg van de
wetenschap, die doorslaand aantoont uit de oorzaken; want wie de
oorzaak kent, kan zelfs nog beter de waarschijnlijke teekenen kenken, waar het dialectische syllogisme van uitgaat. En zoo blijft ook
in Christus de ingestorte kennis tegelijk met de wetenschap der
zaligen, niet als een weg, die tot de zaligheid leidt, maar door de
zaligheid bevestigd.
3. De kennis der zaligen geschiedt niet door middel van een

de non visis, ut in 2. dictum est [2-2. q. 1. art. 4.]. Sed cognitio, quae
est per species inditas, non includit aliquir oppositum cognitioni beatae. Et
ideo non est eadem ratio utrobique.
Ad SECUNDUM dicendum, quod dispositio se habet ad perfectionem
dupliciter: uno modo, sicut via ducens ad perfectionem: alio modo, sicut
effectus a perfectione procedens; per calorem enim disponitur materia ad
suscipiendam formam ignis; qua tarnen adveniente, calor non cessat, sed
remanet, quasi quidem effectus talis formae. Et similiter opinio ex syllogismo dialectio causata est via ad scientiam, quae per demonstrationem
acquiritur, qua tarnen acquisita, potest remanere cognitio, quae est per
syllogismum dialecticum, quasi consequens scientiam demonstrativam, quae
est per causam: quia ille qui cognoscit causam, ex hoe etiam magis potest
cognoscere signa probabilia, ex quibus procedit dialecticus syllogismus. Et
similiter in Christo simul cum scientia beatitudinis manet scientia indita, non
quasi via ad beatitudinem, sed quasi per beatitudinem confirmata.
Ad TERTIUM dicendum, quod cognitio beata non fit per speciem, quae
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kenbeeld; dat een gelijkenis is van het goddelijke wezen, of van
wat in het goddelijke wezen gekend wordt, zooals uit het eerste
deel (12e Kw., 2° en 9° Art.) blijkt; maar deze kennis bereikt
het goddelijk wezen zelf onmiddellijk, doordat het goddelijk we
zen zelf onmiddellijk met het zalig verstand vereenigd wordt als
het begrijpbare met hem, die begrijpt. Nu is dit goddelijk wezen
een vorm, die de verhoudingen van ieder schepsel overtreft. Dus
is er niets op tegen, dat er tegelijk met deze overtreffende vorm
in het redelijk verstand andere kenbeelden zijn, die aan zijn natuur
beantwoorden.
IVC ARTIKEL.
Was er in Christus een door ondervinding verkregen ïvctenschap?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus geen door
ondervinding verkregen wetenschap was. — l.Want wat aan
Christus paste, had Hij op de meest uitstekende manier. Maar de

sit similitudo divinae essentiae, vel eorum, quae in divina essentia cognoscuntur, ut patet ex his quae in 1. ditta sunt [q. 12. art. 2. et 9.]. Sed talis
cognitio est ipsius divinae essentiae immediate, per hoe quod ipsa essentia
divina unitur menti beata, sicut intelligibile intelligenti: quae quidem essentia
divina est forma excedens proportionem cujuslibet creaturae. Unde nihil
prohibet, quin cum hac forma superexcedente simul insint rationali menti
species intelligibiles proportionatae suae naturae.
ARTICULUS IV.
Utrum Christus habuerit aliquam scientiam acquisitam (1).
[Infr. q. 12. art. 2. et q. 13. art. 8. et Comp. Theol. cap. 216.
et 3. Dist. 14. art. 3. q. 5. ad 3. et Dist. 18. art. 3. ad 5.
et Veri. q. 20. art. 3. ad 1.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit aliqua
scientia experimentalis acquisita: quidquid enim Christo conveniens fuit,
excellentissime habuit. Sed Christus non habuit excellentissime scientiam
fi) L.: Utrum in Christo fuerit aliqua scientia experimentalis acquisita.
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verkregen wetenschap had Hij niet zoo uitstekend mogelijk, omdat
Hij zich niet op de studie der geschriften toelegde, waardoor de
wetenschap zoo volmaakt mogelijk verkregen wordt; want bii /ohannes wordt gezegd (7, 15) : « De Joden verwonderden zich en
zeiden: « Hoe kent deze de geschriften, daar Hij ze niet geleerd
heeft? » Dus schijnt er in Christus geen aangeleerde wetenschap te
zijn geweest.
2. Aan wat vol is, kan niets toegevoegd worden. Maar het
vermogen van Christus’ ziel was vol met de door God in gestorte
kenbeelden, zooals gezegd is (vorig Art.). Dus konden er in zijn
ziel geen verworven kenbeelden meer bijkomen.
3. Wie de gewoonte der wetenschap reeds bezit, krijgt door wat
hij van de zintuigen ontvangt, geene nieuwe gewoonte, want dan
zouden er in denzelfden persoon twee vormen van dezelfde soort
zijn; maar de gewoonte, die er reeds was, wordt grooter en sterker.
Omdat nu Christus reeds de gewoonte bezat der ingestorte weten
schap, schijnt het, dat Hij geen andere wetenschap kreeg door wat
Hij met de zintuigen waarnam.

Maar hiertegenover staat het woord uit den Hebreeënbrief (5,
8) : (( Hoewel Hij Cods Zoon Was, leerde Hij gehoorzaamheid* 2
acquisitam: non enim institit studio literarum, quo perfectissime scientia
acquiritur: dicitur enim Joan. 7. [v. 15]: « Mirabantur Judaei dicentes:
Quomodo hic litteras scit, cum non didicerit? » Ergo videtur, quod in
Christo non fuerit aliqua scientia acquisita.
2. PRitTEREA, ei, quod est plenum, non potest aliquid superaddi. Sed
potentia animae Christi fuit impleta per species intelligibiles divinitus inditas,
ut dictum est [art. praec.]. Ergo non potuerunt supervenire ejus animae
aliquae species acquisitae.
o. PRjETEREA, m eo, qui jam habet habitum scientiae, per ea quae a
sensu accipit, non acquiritur novus habitus; quia sic duae formae ejusdem
speciei simul essent in eodem. Sed habitus, qui prius inerat, confirmatur,
et augetur. Ergo cum Christus habueril habitum scientiae inditae, non
videtur, quod per ea quae sensu percepit, aliquam aliam scientiam acquisierit.
Sed contra est, quod Hebr. 5. [v. 8] dicitur: « Cum esset Filius
Dei, didicit ex his quae passus est, obedientiam ». Gloss. [Lomb.] « idest
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door Wat Hij leed », en de Clossa zegt erbij: « Dit beteel(ent :
leerde Hij door ondervinding ». Dus was er in Christus een door
ondervinding verkregen wetenschap, en dat is een aangeleerde we
tenschap.
Leerstelling. — Zooals uit het bovengezegde (4e Kw.. 2'
Art., Antw. op de 2e B., en 3° Kw.) blijkt, ontbrak er niets van
al datgene « wat God in onze natuur geplant heeft )) aan de menschelijke natuur, die door Gods Woord werd aangenomen. Nu is het
duidelijk, dat God in de menschelijke natuur niet alleen het ontvan
gende, maar ook het werkende verstand geplant heeft. Dus moet men
zeggen, dat er in Christus’ ziel niet alleen een ontvangend, maar ook
een werkend verstand was. Maar als ((God en de natuur niets zonder
nut doen » bij de andere dingen, zooals de Philosoof zegt in het
1° boek Over Hemel en Aarde (4e H. n. 8), was er nog veel minder
in Christus’ ziel iets nutteloos. Nu is datgene nutteloos, wat geen
eigen werkzaamheid heeft, omdat « alle dingen bestaan om hun
Werkzaamheid », zooals wordt gezegd in het 2° boek Over Hemel
en Aarde (3C H. n. 1). Nu is het de eigen werkzaamheid van het
werkende verstand, de verstandsbeelden daadwerkelijk te doen be
staan, door hen te abstraheeren uit de beelden der fantasie; daarom
expertus est ». Fuit ergo in Christo aliqua experimentalis scientia, quae
est scientia acquisita.
RESPONDEO dicendum, quod, ut ex supra dictis patet [q. IV. art. 2.
arg. 2. q. V per totum], nihil eorum « quae Deus in nostra natura plantavit », defuit humanae naturae assumptae a Dei Verbo [cf. Damasc.
De Fide Ort. lib. 3. cap. 6.]. Manifestum est autem, quod in humana
natura Deus plantavit non solum intellectum possibilem, sed etiam intellectum agentem. Unde necesse est dicere, quod in anima Christi fuit (2)
non solum intellectus possibilis, sed etiam intellectus agens. Si autem m
aliis « Deus, et natura nihil frustra faciunt », ut Philos. dicit in 1. de
Coelo [cap. 4. n. 8. S. Th. lect. 8.], multo minus in anima Christi aliquid
fuit frustra. Frustra autem est, quod non habet propriam operationem;
cum « omnis res sit propter suam operationem » ut dicitur in 2. de Coelo
[cap. 3. n. 1. Iect. 4.] : propria autem operatio intellectus agentis est facere
species intelligibiles actu, abstrahendo eas a phantasmatibus; unde dicitur2
(2) L.: fuerit.
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wordt in het 3e boek Over de Ziel (5e H. n. I) gezegd, dat het
werkend verstand datgene is, « waaraan het toekomt alles te
maken ». En zoo moeten wij wel zeggen, dat er in Christus verstandskenbeelden waren, die in Zijn ontvangend verstand werden
opgenomen door de werkzaamheid van het werkende verstand. En
dat beteekent, dat er in Hem een verworven wetenschap is, die
sommigen een wetenschap door ondervinding noemen.
En daarom moeten wij, al heb ik het elders anders neerge
schreven, zeggen, dat er in Christus een aangeleerde wetenschap
w*as. En dat is eigenlijk een wetenschap zooals de menschen haar
hebben, niet alleen bezien van de kant van het subject, dat haar
ontvangt, maar ook van de kant van de oorzaak, die haar teweeg
brengt, want deze wetenschap nemen wij in Christus aan volgens
het licht van het werkende verstand, dat past bij de menschelijke
natuur. De ingestorte kennis echter wordt aan den mensch toe
gekend krachtens een van boven neerschijnend licht, en deze
manier van kennen past bij de natuur der engelen. Maar de zalige
kennis, waardoor het wezen zelf van God wordt gezien, past
eigenlijk alleen bij de natuur van God, zooals in het eerste deel
is behandeld (12* Kw., 4C Art.).
in 3. de Ain. [cap. 5. n. 1. lect. 10.], quod intellectus agens est, « quo
est orania facere ». Sic igitur necesse est dicere, quod in Christo fuerint (3)
aliquae species intelligibiles, per actionem intellectus agentis in intellectu
possibili ejus receptae. Quod est esse in ipso scientiam aquisitam, quam
quidam experimentalem nominant.
Et ideo, quamvis aliter alibi scripserim [3. Sentent. Dist. 14. Dist. 18.
art. 3. ad 3. art. 3. q. 5.], dicendum est, in Christo fuisse scientiam
acquisitam. Quae proprie est scientia secundum modum humanum, non
solum ex parte subjecti recipientis, sed etiam ex parte causae agentis: nam
talis scientia ponitur in Christo secundum lumen intellectus agentis, quod
est animae (4) humanae connaturale. Scientia autem infusa attribuitur
animae humanae secundum lumen desuper infusum; qui modus cognoscendi
est proportionatus naturae angelicae. Scientia vero beata, per quam ip$a
Dei essentia videtur, est propria, et connaturalis soli Deo, ut in 1. dictum
est [q. 12. art. 4.].3 4
(3) L.: fuerunt.
(4) L.: natura.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Terwijl er twee
manieren zijn om wetenschap te verkrijgen, nl. door zelf iets te
vinden en door onderricht te worden, is de manier van zelf te
vinden de voornaamste, en de manier van onderricht te worden
ondergeschikt. Daarom wordt in het 1e boek Over de Zedeleer (4e
H., n. 7) gezegd: « Hij die alles door eigen gracht begrijpt is de
beste; maar wie goed aan zijn onderwijzer gehoorzaamt, is ook
goed ». En dus kwam het Christus meer toe door eigen vinding
wetenschap verkregen te hebben, dan door onderricht, vooral omdat
Hij door God aan allen tot Leeraar gegeven was naar het woord
van Joel (2, 23) : « Verheugt U in den Heer, uwen God; Want
Hij heeft U den Leeraar der Rechtvaardigheid gegeven ».

2. De menschelijke geest is op twee dingen gericht. Ten eerste
°P wat boven is, en onder dit opzicht was Christus’ ziel vol van

ingestorte wetenschap. Maar daarnaast is zij op het lagere gericht,
nl. op de beelden der fantasie, die erop aangelegd zijn de men
schelijke geest te bewegen door de kracht van het werkende ver
stand. Maar nu moest Christus’ ziel ook onder dit opzicht van
wetenschap vervuld worden; niet omdat de eerste volheid van de
menschelijke geest op zich niet genoeg zou zijn geweest; maar zij

Ad primum ergo dicendum, quod cum duplex sit modus acquirendi
scientiam; scilicet: inveniendo, et addiscendo, modus qui est per inventionem,
est praecipuus; modus autem, qui est per disciplinam, est secundarius.
Unde dicitur in 1. Ethicor. [cap. 4. n. 7. lect. 4.]: « Ille quidem est
optimus, qui omnia per seipsum intelligit; bonus autem rursus est ille, qui
bene dicenti obedit ». Et ideo Christo magis competebat habere scientiam
acquisitam per inventionem, quam per disciplinam; praesertim cum ipse
daretur a Deo omnibus in doctorem, secundum illud Joel 2. [v. 23] :
« Laetamini in Domino Deo vestro, quia dedit vobis doctorem justitiae ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod humana mens duplicem habet respectum.
Unum quidem ad superiora: et secundum hunc respectum anima Christi
fuit plena per scientiam inditam. Alius autem respectus ejus est ad inferiora,
idest ad phantasmata, quae sunt nata movere mentem humanam per virtutem intellectus agentis. Oportuit autem, quod etiam secundum nunc
respectum anima Christi scientia impleretur: non quia prima plenitudo menti
22
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moest ook vervolmaakt worden in verhouding tot de fantasie
beelden.
3. De aard van een verkregen en van een ingestorte hebbelijkheid
is anders. Want de hebbelijkheid der wetenschap wordt verkregen
door de verhouding van den menschelijken geest tot de fantasie
beelden; daarom kan op deze manier niet nogmaals een andere
hebbelijkheid gekregen worden. Maar de hebbelijkheid der inge
storte wetenschap is van een andere aard; zij daalt immers van
boven in de ziel, niet door de verhouding tot de fantasiebeelden.
En daarom is het met beide hebbelijkheden niet hetzelfde gesteld.
humanae sufficeret secundum seipsam, sed oportebat eam perfici etiam
secundum- comparationem ad phantasmata.
Ad TERTIUM dicendum, quod alia ratio est de habitu acquisito, et de
habitu infuso: nam habitus scientiae acquiritur per comparationem humanae
meptis ad phantasmata. Unde secundum eamdem rationem non potest alius
habitus iterato acquiri. Sed habitus scientiae infusae est alterius rationis,
utpote a superiori descendens in animam, non secundum proportionem
phantasmatum. Et ideo non est eadem ratio de utroque habitu.
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TIENDE KWESTIE
OVER DE ZALIGE WETENSCHAP
VAN CHRISTUS’ ZIEL.
(Vier Artikels.)
Vervolgens moeten wij over ieder van genoemde wetenschappen
afzonderlijk spreken. Maar omdat in het eerste deel reeds over de
goddelijke wetenschap gesproken is, blijven nu de anderen nog te
beschouwen; ten eerste de zalige wetenschap, ten tweede de ingestorte, ten derde de aangeleerde. Maar omdat in het eerste deel
reeds verschillende punten van de zalige wetenschap, die in het
aanschouwen van God bestaat, behandeld zijn, moeten hier alleen
die punten onderzocht worden, die betrekking hebben op Christus
ziel.
Hierover stellen wij ons vier vragen :
1. Doorgrondde Christus’ ziel het Woord of het Goddelijk
Wezen?
2. Kende zij alles in het Woord?

QUAESTIO X.
DE SCIENTIA BEATA ANIMAE CHRISTI,
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de qualibet praedictarum scientiarum [cfr.
q- 9. Introd:]. Sed quia de scientia divina dictum est in prima'parte
[q- 14.], restat nunc dicendum de aliis tribus: primo de scientia beata:
secundo de scientia indita [q. 9.] : tertio de scientia acquisita [q. 12.]
sed quia etiam de scientia beata, quae in Dei visione consistit, plura
dicta sunt in prima parte [q. 12.], hic illa sola videntur dicenda, quae
proprie pertinent ad animam Christi.
Circa hoe ergo quaeruntur quatuor: 1. Utrum anima Christi comprehenderit Verbum, sive divinam essentiam. — 2. Utrum in Verbo cognoverit
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3. Kende Christus’ ziel in het Woord het oneindige?

4. Kende zij het Woord of het Goddelijk Wezen duidelijker
dan eenig ander schepsel ?
T ARTIKEL.
Doorgrondde en doorgrondt Christus’ ziel het Woord
of het Goddelijk Wezen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus ziel het Woord
of het Goddelijk Wezen doorgrondde en doorgrondt. — 1. Want
Isidorus zegt, dat (( de Drievuldigheid aan zichzelf bekend is en
aan den aangenomen Mensch ». Dus heeft de aangenomen mensch
te samen met de Drievuldigheid die kennis, die aan de Heilige
Drievuldigheid eigen is. En dit is een doorgrondende kennis. Dus
Vóórgrondde Christus’ ziel het Goddelijk Wezen.
2. Het is meer met God in het persoonlijk zijn vereenigd te
omnia. — 3. Utrum anima Christi in Verbo cognoverit infinita. —
4. Utrum videat Verbum, sive divinam essentiam clarius qualibet alia
creatura.
ARTICULUS I.
Utrum anima Christi comprehenderit (1)
sive divinam essentiam.

Verbum

[3. Dist. 14. art. 2. q. 1. et Veri. q. 20. art. 4. et 5.
et Comp. Theol. cap. 216. et Tim. 6. lect. 3.].
Ad PR1MUM sic proceditur. Videtur, quod anima Christi comprehenderit,
et comprehendat Verbum, sive divinam essentiam: dicit enim Isidorius
[lib. 1. de Summo bono cap. 3.], quod « Trinitas sibi soli nota est, et
homini assumpto ». Igitur homo assumptus communicat cum sencta Trinitate
in illa notitia sui, quae est sanctae Trinitati propria: hujusmodi autem est
notitia comprehensionis. Ergo anima Christi comprehendit divinam essen
tiam.
2. PïUETEREA, magis est uniri Deo secundum esse personale, quam
(i) L- add.: et comprehendat.
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worden dan döör Hem té aanschouwen. Maar nu zegt Damascëhüs
in het 3C böek (Over het Ware Geloof, 6e H.) : « De'
heele godheid is in een der personen vereenigd met de menscheli] e
natuur ». Des te meer wordt dus de geheele goddelijke natuti
door Christus’ ziel aanschouwd. En zoo schijnt Christus zié et
goddelijk wezen te doorgronden.
3. « Wat aan Gods Zoon van nature toekomU komt den Menschenzoon door genade toe », zooals Augustinus zegt in et oe
Over de Drievuldigheid (1e B., 13c H.). Nu komt het Gods Zoon
van nature toe het goddelijk wezen te doorgronden. Dus komt dat
den Menschenzoon door genade toe. En zoo schijnt
ristus zie
door de genade het Woord te doorgronden.
Daartegenover staat echter, wat Augustinus zegt in het hoek
Over de 83 Vraagstukken (13° Vr.) : « Wat zichzelf doorgrondt,
is voor zichzelf begrensd ». Maar het goddelijk wezen is vergele
ken met Christus’ ziel niet begrensd, omdat zij haar in het oneindige
te boven gaat. Dus doorgrondt Christus ziel het
oor niet.
— Zooals uit het boven gezegd blijkt, kwam
de vereeniging der naturen in Christus persoon zoo tot stan ,* 3
Leerstelling.

secundum visionem: sed, sicut Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid.
cap. 6.] « tota divinitas in una personarum est unita humanae naturae in
Christo ». Multo ergo magis tota natura divina videtur ad anima Christi:
et ita videtur, quod anima Christi comprehendat divinam essentiam.
3. Pr/eterea, « illud quod convenit Filio Dei per naturam, convenit
filio hominis per gratiam » ut Augustinus dicit in 1. de Trinit. [implic.
cap. 13.]. Sed comprehendere divinam essentiam competit Filio Dei per
naturam. Ergo filio hominis competit per gratiam; et ita videtur, quod
anima Christi per gratiam Verbum comprehenderit.
Sed contra est, quod Augustinus dicit in lib. 83. QQ. [q. 15J,
« quod se comprehendit, finitum est sibi ». Sed essentia divina non est
finita in comparatione ad animam Christi, cum in infinitum eam excedat.
Ergo anima Christi non comprehendit Verbum.
Respondeó dicendum, quod, sicut ex supra dictis patet [q. 2. art. 1.],
sic facta est unio naturarum in persona Christi, quod tarnen proprietas
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de eigenschappen van ieder der beide naturen onvermengd bleven
bestaan, nl. zoo, dat <( Wat ongeschapen Was, ongeschapen bleef,
en dat Wat geschapen Was, binnen de grenzen van het geschapene
bleef », zooals Damascenus zegt in het 3° boek (Over het Ware
Geloof, 3e H.). Nu is het ónmogelijk dat het schepsel het godde
lijk wezen doorgrondt, zooals in het eerste deel is gezegd (12°
Kw., 7° Art.), omdat het oneindige niet door het eindige wordt
omvat. En dus moeten wij zeggen, dat Christus’ ziel het goddelijk
wezen in het geheel niet doorgrondde.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De aangenomen
mensch wordt in zijn kennis met de goddelijke Drievuldigheid op
een lijn gesteld, niet omdat hij Haar doorgrondt, maar om een
kénnis, die boven die der andere schepsels uitsteekt.
2. Zelfs in de vereeniging naar het persoonlijk zijn omvat de
menschelijke natuur Gods Woord of het goddelijk Wezen niet;
want al was dit geheele wezen met de menschelijke natuur vereenigd in den persoon van den Zoon, toch werd de geheele kracht
der godheid niet door de menschelijke natuur als het ware in beslag
genomen. Daarom zegt Augustinus in den Brief aan Volusianus
(137e Br.) : « Ik U>il, dat gij weet, dat de Christelijke leer niet dit

utriusque naturae confusa permanserit; ita scilicet quod « increatum manserit increatum, et creatum manserit infra limites creaturae », sicut Da
mascenus dicit [lib. 3. Orth. Fid. cap. 3.]. Est autem impossibile, quod
aliqua creatura comprehendat divinam essentiam, sicut in 1. ostensum est
[q. 12. art. 7.], eo quod infinitum non comprehenditur a finito. Et ideo
dicendum, quod anima Christi nullo modo comprehendit divinam essentiam.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod homo assumptus connumeratur divinae
Trinitati in sui cognitione, non ratione comprehensionis sed ratione cujusdam excellentissimae cognitionis prae caeteris creaturis.
Ad SECUNDUM dicendum, quod nee etiam in unione, quae est secundum
esse personale, natura humana comprehendit Dei Verbum, sive naturam
divinam, quae quamvis tota unita fuerit humanae naturae in una persona
filii: non tarnen fuit tota virtus divinitatis ab humana natura quasi circumscripta. Unde Augustinus dicit in epist. [3. nunc. 137.] ad Volusianura: « Scire te volo, non hoe christianam habere doctrinam, quod ita
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bevat, dat God zoo in het vleesch is gekomen, dat Hij de zorg
voor het bestuur van het heelal naliet of verloor, of haar als het
'vare samentrok en overbracht en enl^el wijdde aan dat lichaampje ».
En zoo zag Christus’ ziel de geheele goddelijke natuur, maar zij
doorgrondde haar niet, omdat zij haar niet geheel en al zag, dwz.
niet in alle volmaaktheid, waarin zij gezien kan worden, zooals
in het eerste deel is gezegd.
3. Dit woord van Augustmus moet men laten slaan op de ge
nade der vereeniging, waardoor alles wat van Gods Zoon naar de
goddelijke natuur wordt gezegd, van den Menschenzoon wordt
gezegd om de eenheid van drager. En op deze manier kan men
zeggen, dat de Menschenzoon de goddelijke natuur doorgrondt,
maar niet naar de ziel, doch krachtens de goddelijke natuur. Op
dezelfde manier kan men ook zeggen, dat de Menschenzoon
schepper is.

Deus infusus sit carna, ut curam gubernandae universitatis vel deseruerit,
vel emiserit, vel
ad illud corpusculum quasi contractam, collectamque
transtulerit ». Et similiter anima Christi totam Dei essentiam videt: non
tarnen eam comprehendit; quia non totaliter eam videt, idest ita perfecte,
sicut visibilis est, ut in 1. expositum est [q. 12. art. 7.].
Ad TERTIUM dicendum, quod verbum illud Augustini est intelligendum
de gratia unionis, secundum quam omnia quae dicuntur de Filio Dei,
secundum divinam naturam, etiam dicuntur de filio hominis propter identitatem suppositi. Et secundum hoe vere potest dici, quod filius hominis
est comprehensor
divinae essentiae; non quidem secundum animam, sed
secundum divinam naturam: per quem etiam modum potest dici, quod
filius hominis est creator.
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IIe ARTIKEL.
Kende Christus’ ziel alles in het Woord?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus’ ziel in het
Woord niet alles kende. — 1. Want bij Marcus wordt gezegd
(13, 32) : « Dien dag echter kent niemand, noch de engelen in
den hemel, noch de Zoon, maar alleen de Vader ». Dus kende Hij
niet alles in het Woord.
2. Naarmate iemand een beginsel volmaakter kent, kent hij meer
dingen in dat beginsel. Nu kent God Zijn eigen wezen volmaakter
dan Christus’ ziel. Dus kent Hij meer in het Woord dan Christus
ziel. Dus kent Christus’ ziel in het Woord niet alles.
3. De grootheid van een kennis wordt afgemeten naar het aan
tal kenbare dingen. Als dus Christus’ ziel in het Woord evenveel
kende als het Woord zelf, zou daaruit volgen, dat de wetenschap
van Christus’ ziel gelijk was aan de goddelijke wetenschap, en dus
het geschapene aan het ongeschapene. En dat is ónmogelijk.
ARTICULUS II.

Utrum anima Chrisii in verbo cognoverit (1) omnia.
[3. Dist. 14. art. 2. q. 2.
et Veri. q. 8. art. 4. et q. 20. art. 4. et 5. et Comp. Theol. cap. 216.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod anima Christi in Verbo
non cognoscat omnia: dicitur enim Marei 13. [v. 32]: « De die autem
illa nemo scit, neque Angeli in coelo, neque Filius, nisi Pater ». Non ergo
omnia scit in Verbo.
2. Pr/ETEREA, quanto aliquis perfectius cognoscit aliquod principium,
tanto plura in illo principio cognoscit. Sed Deus perfectius videt essentiam
suam, quam anima Christi. Ergo plura cognoscit in Verbo, quam anima
Christi. Non ergo anima Christi in Verbo cognoscit amnia.
3. Pr/ETEREA, quantitas scientiae attenditur secundum quantitatem scibilium. Si ergo anima Christi sciret in Verbo omnia quae scit Verbum;
sequeretur quod scientia animae Christi aequaretur scientiae divinae, creatum
videlicet increato. Quod est impossibile.

l'r) L.: cognoscat.
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Maar daartegenover staat, dat de Clossa bij het woord van dé
Apocalyps (5, 12) : « Waardig is het Lam, dat geslacht is, god
heid en Wetenschap te ontvangen », zegt: <( Dat wil zeggen, iedere
kennis ».
Leerstelling. — Als gevraagd wordt, of Christus in het
Woord alles kende, moeten wij opmerken, dat dit alles op twee
manieren kan opgevat worden. Ten eerste in eigenlijken zin en dan
slaat het op alles, v/at op welke manier ook bestaat of was of zal
zijn, dingen of woorden of gedachten van wie dan ook en in eiken
lijd. En in dien zin moeten wij zeggen, dat Christus ziel in het
Woord alles kende. Want ieder geschapen verstand kent in het
Woord wel niet alles zonder meer, maar zooveel te meer, naarmate
het het Woord volmaakter ziet; geen verstand van een gelukzalige
nust echter het kennen m het Woord van datgene, dat met hem in
verband staat. Nu staat in zekeren zin alles in verband met Christus
en Zijn waardigheid in zoover (( alles aan Hem onderworpen is ))
(ïe Br. aan de Korinthiérs, 15, 27). Want Hij is <( door Cod aangesteld als rechter over alles, omdat Hij de Menschenzoon is )), zooals bij Johannes (5, 27) wordt gezegd. En dus kende Christus ziel
in het Woord alles, wat in welken tijd ook bestaat en ook de geSed CONTRA est quod super illud Apocal. 5. [v. 12] : « Dignus est
agnus, qui occisus est, accipere divinitatem, et sapinetiam » Gloss. [ordin.]
dicit, « idest omnium cognitionem ».
RESPONDEO dicendum, quod cum quaeritur, an Christus sognoscat omnia
in Verbo, ly omnia potest dupliciter accipi. Uno modo proprie, ut distribuat
pro omnibus, quae quocumque modo sunt, vel erunt, vel fuerunt, vel facta,
vel dicta, vel cogitata a quocumque, secundum quodcumque tempus. Et
sic dicendum est, quod anima Christi in Verbo cognoscit omnia. Unusquisque enim intellectus creatus in Verbo cognoscit, non quidem omnia
simpliciter, sed tanto plura quanto perfectius videt Verbum: nulli tarnen
intellectui beato deest, quin cognoscat in Verbo omnia quae acl ipsum
spectant. Ad Christum autem, et ad ejus dignitatem spectant quodaramodo
omnia, inquantum « ei subjecta sunt omnia » [I. Cor. 15. v. 27T ipse
etiam est « omnium judex constitutus a Deo, quia filius hominis est »
ut dicitur Joan. 5. [v. 27]. Et ideo anima Christi in Verbo cognoscit
omnia existentia, secundum quodcumque tempus, et etiam hominum cogita-
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dachten der menschen, waarvan Hij rechter is, zoodat van Hem bij
Johannes wordt gezegd (2, 25) : « Hij echter wist, rvat er in den
mensch is »; wat men niet alleen op de goddelijke wetenschap kan
laten slaan, maar ook op de wetenschap, die Zijn ziel in het Woord
bezit.
In een andere beteekenis kan men het alles ruimer opvatten,
zoodat het zich niet alleen uitstrekt tot alles wat in welken tijd ook
bestaat, maar ook tot alles, wat daartoe een vermogen heeft, dat
nooit tot daadwerkelijkheid wordt gebracht. Sommige dingen
hiervan bestaan alleen in Gods kunnen. En al deze dingen kent
Christus ziel in het Woord niet. Want dat zou beteekenen alles
te omvatten, wat God kan doen, en dat is het doorgronden van
de goddelijke kracht en dus ook van het goddelijk wezen; want
iedere kracht wordt gekend door het kennen van die dingen, waar
zij macht over heeft. Andere dingen echter bestaan niet alleen
in het goddelijk kunnen, maar ook in het vermogen van een schep
sel. En al deze dingen kende Christus’ ziel in het Woord. Want
in het Woord omvat zij het wezen van ieder schepsel; en dienten
gevolge het vermogen en de kracht en alles, wat in het vermogen
van een schepsel ligt.
tus, quorum est judex: ita ut quod de eo dicitur Joan. 2. [v. 25] : « Ipse
enim sciebat, quid esset in homine », possit intelligi non solum quantum
ad scientiam divinam, sed etiam quantum ad scientiam animae ejus, quam
habet in Verbo.
Alio modo ly omnia potest accipi magis large, ut extendatur non solum
ad omnia quae sunt actu, secundum quodcumque tempus, sed etiam ad
omnia quaecumque sunt in potentia, numquam reducenda, vel (2) reducta
ad actum. Horum autem quaedam sunt in sola potentia divina. Et hujusmodi non omnia cognoscit in Verbo anima Christi. Hoe enim esset comprehendere omnia, quae Deus potest facere; quod esset comprehendere
divinam virtutem, et per consequens divinam essentiam: virtus enim quaelibet cognoscitur per cognitionem omnium (3), in quae potest. Quaedam
vero sunt non solum in potentia divina, sed etiam in potentia creaturae.
Et hujusmodi omnia scit anima Christi in Verbo. Comprehendit enim in
Verbo omnis creaturae essentiam, et per consequens potentiam, et virtutem,
et omnia quae sunt in potentia creaturae.2 3

(2) L. omit.: reducenda vel.

(3) h.: eorum.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dit woord vatten
Eunomius en Arius niet op van de wetenschap der ziel, die zij in
Christus niet aannamen, zooals boven is gezegd (5C Kw., 3C Art.) ;
niaar van de goddelijke wetenschap, waarin volgens hun bewering
de Zoon kleiner was dan de Vader. — Maar dat mag men niet
houden. Want « Door Gods Woord is alles gemaakt »» zooals
bij Johannes (1, 3) wordt gezegd, en onder anderen zijn door
Hem ook alle tijden gemaakt. Maar niets is door Hem gemaakt,
dat Hij niet kent.
Daarom wordt van Hem gezegd, dat Hij dag en uur niet weet,
omdat Hij niet doet weten; want toen Hij door de Apostelen
daarover werd ondervraagd, zooals in de Handelingen (1, 6 en 7)
staat, wilde Hij het hun niet openbaren. Zooals in het tegen
overgestelde geval in het boek der Schepping wordt gezegd (22,
12) : « Nu xveet ik, dat gij God vreest )>, dwz. (( heb ik duidelijk
doen zien ». Van den Vader wordt echter gezegd, dat Hij het
weet, omdat Hij het den Zoon heeft medegedeeld. Daarom wordt
in wat gezegd wordt: <( behalve de Vader », te verstaan gegeven,
dat de Zoon het weet, met alleen wat Zijn goddelijke natuur
betreft, maar ook wat Zijn menschelijke. Want Chrysostomus
redeneert terecht (22c Hom.) : « Als het aan Christus als mensch
gegeven is te Weien, hoe Hij recht moet spreken, xvat van meer

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod illud Verbum intellexerunt Arius, et
Bunomius, non quantum ad scientiam animae, quam in Christo non
ponebant; ut supra dictum est [q. 5. art. 3.], sed quantum ad divinam
cognitionem Filii, quem ponebant esse minorem Patre quantum ad scientiam.
Sed istud stare non potest: quia « per Verbum Dei facta sunt omnia » ut
dicitur Joan. 1. [v. 3] ; et inter alia facta sunt etiam per ipsum omnia
tempora. Nihil autem per ipsum factum est, quod ab eo ignoretur. Dicitur
ergo nescire diem, et horam judicii, quia non facit scire: interragatus enim
super hoe ab Apostolis Act. 1. [v. 6 et 7], hoe eis noluit revelare; sicut
e contrario legitur Gen. 22. [v. 12]: « Nunc cognovi, quod timeas
Deum » idest « nunc cognoscere te feci [Gloss. interl. ]. Dicitur autem
Pater scire, quia hujusmodi cognitionem tradidit Filio. Unde in hoe ipso
quod dicitur, « nisi Pater )) datur intelligi, quod Filius cognoscit, et non
solum quantum ad divinam naturam, sed etiam quantum ad humanam.
Quia, ut Chrysostomus argumentatur [hom. 77. in Matth.], « si Christo
homini datum est, ut sciat qualiter oporteat judicare, quod est majus; multo
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belang ist is het Hem zooveel te meer gegeven ie tv eten Wat van
minder belang is, nl. het tijdsstip van het oordeel ».
Origenes legt het echter uit van Christus, wat <( zijn lichaam, dat
de Kerk is, betreft », die namelijk dit tijdsstip niet kent. Anderen
zeggen, dat het moet opgevat worden van Gods aangenomen, niet
van Gods natuurlijke Zoon.
2. God kent Zijn Wezen op volmaakter wijze dan Christus
ziel, omdat Hij het doorgrondt. En daarom kent Hij alles, niet
alleen wat daadwerkelijk in een of anderen tijd bestaat, welke
kennis « de Wetenschap van aanschouwen » wordt genoemd, maar
ook alles wat Hij zelf kan maken, wat de « kennis van eenvoudig
begrijpen » wordt genoemd, zooals in het eerste deel (14c Kw., 9*
Art.) is behandeld. Christus’ ziel kent dus alles, wat God in zich
zelf kent met de kennis van aanschouwen; maar niet, wat God in
zichzelf kent met de wetenschap van eenvoudig begrijpen En
daarom ziet God in zichzelf meer dan Christus’ ziel.
3. De grootheid van een wetenschap wordt niet alleen afgemeten
naar het aantal kenbare dingen, maar ook naar de duidelijkheid der
kennis. Al zou dus de kennis, die Christus’ ziel in het Woord heeft.
magis datum est ei scire, quod minus est, scilicet tempus judicii ». Origenes
tarnen [tract. 30. in Matth.] hoe exponit de Christo secundum « corpus
ejus quod est Ecclesia » [Coi. cap. 1. v. 24] quae hoe (4) tempus
ignorat. Quidam autem dicunt, hoe esse inteligendum de filio Dei adoptivo,
non de filio naturali.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Deus intantum (5) perfectius cognoscit
suam essentiam, quam anima Christi, quod (6) eam comprehendit. Et ideo
cognoscit omnia, non solum quae sunt in actu secundum quodcumque tem
pus, quae dicitur cognoscere « scientia visionis » sed etiam omnia quaecumque ipse facere potest, quae dicitur cognoscere per « simplicem intelligentiam » ut in 1. habitum est [q. 14. art. 9.]. Scit ergo anima Christi
omnia, quae Deus in seipso cognoscit per scientiam visionis: non tarnen
omnia, quae Deus in seipso cognoscit per scientiam simplicis intelligentiae.
Ey ita plura scit Deus in seipso, quam anima Christi.
Ad TERTIUM dicendum, quod quantitas scientiae non solum attenditur
secundum numerum scibilium, sed etiam secundum claritatem cognitionis.
(4) L. add.: ipsum.
(5) L. omit.: in quantum.
(6) L.: quia.
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gelijk zijn aan de wetenschap van aanschouwen, die God in zich
zelf heeft, wat het aantal kenbare dingen betreft, toch gaat Gods
wetenschap wat de duidelijkheid der kennis betreft die van
Christus’ ziel oneindig te boven. Want het ongeschapen licht van
Gods verstand gaat ieder geschapen en in Christus ziel ontvangen
licht oneindig te boven, niet alleen wat de manier van kennen
betreft, maar ook, zooals gezegd is (in de Leerstelling en in Antw.
op 2° B.), het aantal kenbare dingen.
IIP ARTIKEL.
Kende Christus’ ziel het oneindige in het Woord?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus’ ziel

in het
Woord het oneindige niet kon kennen. — L Want dat het on
eindige gekend zou worden, strijdt met het begrip oneindig, zooals
in het 3e boek Over de Physica (6C H., n. 8) wordt gezegd, dat
Quamvis igitur scientia animae Christi, quam habet in Verbo, parificetur
scientiae visionis, quam Deus habet in seipso, quantum ad numerum scibilium: scientia tarnen Dei excedit in infinitum, quantum ad claritatem
cognitionis, scientiam animae Christi. Quia lumen increatum divini intellectus in infinitum excedit lumen creatum quodcumque receptum in anima
Christi; licet, absolute loquendo, scientia divina excedat scientiam animae
Christi (7), non solum quantum ad modum cognoscendi, sed etiam quan
tum ad numerum scibilium, ut dictum est [in corp. art.].
ARTICULUS III.
Utrum anima Christi in verbo cognoverit infinita (1).
[3. Dist. 14. art. 2. q. 2. ad 2. q. 4. ad 2.
et Veri. q. 20. art. 4. et Quodl. 3. q. 2. art. 1.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod anima Christi non possit
cognoscere infinita in Verbo: quod enim infinitum, cognoscatur, repugnat
definitioni infiniti, prout dicitur in 3. Physicor. [cap. 6. n. 8. S. Th. lect.
(7) L. omit.: non solum quantum... usque ad: Christi. .
(1) L.: Utrum anima Christo possit cognoscere infinita in Verbo.
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(( oneindig is datgene, aan rvelks grootheid hij die haar begrijpt,
altijd nog iels meer moet toevoegen ». Maar nu is de omschrijving
onscheidbaar aan wat omschreven wordt verbonden; want schei
ding zou beteekenen, dat tegenovergestelde dingen tegelijk be
stonden. Dus is het onmogelijk, dat Christus’ ziel het oneindige
zou begrijpen.
2. Het weten van iets oneindigs is zelf oneindig. Nu kan de
wetenschap van Christus’ ziel niet oneindig zijn, want haar opnemingsvermogen is, omdat zij een schepsel is, eindig. Dus kon
Christus ziel het oneindige met kennen.
3. Niets kan grooter zijn dan het oneindige. Maar absoluut
gesproken, wordt door de goddelijke wetenschap meer omvat dan
oor die van Christus ziel, zooals gezegd is (in ’t vorig Art.).
Dus kent Christus ziel niets oneindigs.
Maar daartegenover staat, dat Christus’ ziel haar eigen ver
mogen en alles, waarover zij macht heeft, kent. Maar zij heeft
vermogen om oneindig veel zonden weg te nemen, volgens den
bersten Brief van Johannes (2, 2) : « Hij is de verzoening voor
onze zonden, maar niet voor de onzen alleen, doch ook voor die
11.] quod « infinitum est, cujus quantitatem accipientibus, semper est
aliquid extra accipere ». Impossibile autem est definitionem a definito
separari; quia hoe esset contradictoria esse simul. Ergo impossibile est,
quod anima Christi sciat infinita.
2. PlUETEREA, infinitorum scientia est infinita. Sed scientia animae
Christi non potest esse infinita: est enim capacitas ejus finita, cum sit
creata (2). Non ergo anima Christi potest cognoscere infinita.
3. Pr/eterea, infinito non potest esse aliquid majus. Sed plura continentur in scientia divina, absolute loquendo, quam in scientia animae
Christi, ut dictum est [art. praec.J. Ergo anima Christi non cognoscit
infinita.
Sed CONTRA, anima Christi cognoscit totam suam potentiam, et omnia,
quae (3) potest. Potest autem in emundationem infinitorum peccatorum,
secundum illud 1. Joan. 2. [v. 2]: « Ipse est propitiatio pro peccatis2 3
(2) L.: creatura.
(3) h.: in quae.
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van de geheele wereld )). Dus kent Christus’ ziel een oneindig aan
tal dingen.
Leerstelling. — Wetenschap gaat alleen over wat bestaat,
omdat bestaan en waar onkeerbaar zijn. Nu noemt men in dubbelen
zin iets bestaand : ten eerste zonder beperking, nl. datgene wat
daadwerkelijk bestaat; ten tweede in zekeren zin, nl. datgene wat
het vermogen heeft om te bestaan. En omdat, zooals in het 9
boek Over de Meiaphysiefy wordt gezegd, iets gekend wordt, in
zoover iets daadwerkelijk iets is, niet in zoover het iets kan zijn,
gaat de wetenschap op de eerste plaats en voornamelijk over wat
daadwerkelijk bestaat. Op de tweede plaats houdt zij zich bezig
met wat kan bestaan, en dat is in zichzelf niet kenbaar, maar in
zoover datgene wordt gekend, in welks vermogen het besloten ligt.
Wat nu de eerste soort wetenschap betreft, kent Christus ziel
geen oneindig aantal dingen. Want daadwerkelijk bestaat er geen
oneindig aantal dingen, ook al neemt men alles bijeen, wat daad
werkelijk bestaat in welken tijd ook; en dit is hierom, dat de toe
stand van worden en vergaan niet in het oneindige voortduurt;
daarom is er een bepaald getal niet alleen van de dingen, die aan
worden en vergaan niet onderhevig zijn, maar ook van wat wordt
nostris: non autem pro nostris tantum, sed etiam pro totius mundi ». Ergo
anima Christi cognoscit infinita.
'Respondeo dicendum, quod scientia non est nisi entis [Arist. Postanal], eo quod ens et verum convertuntur. Dupliciter autem dicitur aliquid
ens: uno modo simpliciter, quod scilicet est ens actu: alio modo secundum
quid, quod scilicet est ens in potentia. Et quia, ut dicitur in 9. Metaph.
[S. Th. lect. 10] unumquodque cognoscitur, secundum quod est actu,
non autem secundum quod est in potentia, scientia primo et principaliter
respicit ens actu. Secundario autem respicit ens in potentia; quod quidem
non secundum seipsum cognoscibile est, sed secundum quod cognoscitur
illud, in cujus potentia existit.
Quantum igitur ad primum modum scientiae, anima Christi non scit
infinita. Quia non sunt infinita in actu, etiamsi accipiantur omnia quaecumque sunt in actu, secundum quodcumque tempus; eo quod status
generationis, et corruptionis non durat in infinitum, unde est certus numerus,]
non solum eorum quae sunt absque generatione, et corruptione, sed etiaml
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en vergaat. — Maar wat de andere soort van wetenschap aangaat,
kent Christus’ ziel in het Woord een oneindig aantal dingen. Want
zij kent, zooals gezegd is (in *t vorige Art.), alles wat in het ver
mogen der schepselen ligt. En omdat er een oneindig aantal dingen
onder het vermogen der schepselen valt, kent zij zoo een oneindig
aantal dingen als met.een wetenschap van eenvoudig begrijpen,
maar niet met een wetenschap van aanschouwen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals in het eerste
deel (7C Kw., lc Art.) gezegd is, spreekt men in dubbelen zin
van oneindig. Ten eerste naar de aard van de vorm. En zoo wordt
iets ontkennend oneindig genoemd, nl. datgene, wat een vorm of
act is, die niet begrensd wordt door een stof of drager, waarin
zij ontvangen wordt. Zoo iets oneindigs is van zijn kant bezien in
hoogste mate kenbaar om de volmaaktheid van de act, al kan het niet
doorgrond worden door het eindige vermogen van een schepsel;
zoo immers noemen wij God oneindig. En zoo iets oneindigs kende
Christus ziel, al doorgrondde zij het niet.
Daarnaast wordt iets oneindig genoemd om het vermogen van de
stof. En hierbij noemt men een gebrek, omdat het nl. de vorm

generabilium, et corruptibilium. Quantum vero ad alium modum sciendi,
anima Christi in verbo scit infinita. Scit enim, ut dictum est [art. praec.],
omnia quae sunt in potentia creaturae. Unde cum in potentia creaturae smt
infinita, per hoe modum scit infinita, quasi quadam scientia simplicis mtelligentiae, non autem scientia visionis.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod infinitum, sicut in 1. dictum est
[q. 7. art. 1.], dupliciter dicitur. Uno modo secundum rationem formae:
et sic dicitur infinitum negative, scilicet id quod est forma, vel actus non
limitatus per materiam, vel subjectum, in quo recipiatur. Et hujusmodi
infinitum, quantum est de se, est maxime cognoscibile propter perfectionem
actus, licet non sit comprehensibile a potentia fïnita creaturae: sic enim
dicitur Deus infinitus; et tale infinitum anima Christi cognoscit, licet non
comprehendat. Alio modo dicitur infinitum secundum rationem (4) materiae: quod quidem dicitur privative, ex hoe scilicet quod non habet formam,4
(4) L.: potentiam.
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niet heeft, die het van nature hebben moet. En op deze manier
spreekt men van het oneindige in hoeveelheid. Maar zoo iets on
eindigs is bij begrip onkenbaar, want het is als het ware
’
die de vorm mist, zooals in het 3e boek Over de Physika (
n. 10) wordt gezegd; en iedere kennis komt van een vorm o een
act. En als dus zoo iets oneindigs volgens de eigen aar van et
voorwerp der kennis gekend moet worden, is het onkenbaar, want ie
eigen aard is, dat het eene deel ervan na het andere waargenomen
wordt, zooals in het 3e boek Over de Physica (6 H., n. en )
staat. En zoo is het waar, dat <( als iemand zijn hoeveelheic be
grijpt », nl. door het eene deel na het andere te nemen ahij er
altijd nog iets bij moet nemen )). Zooals echter de stoffe ij e mgen
door het verstand onstoffelijk kunnen worden opgevat en wa. vee
is als een eenheid, zoo kan ook het oneindige door het verstan
worden opgevat niet als oneindig, maar als het ware ein ig, zoo a
zoo wat in zichzelf oneindig is, voor het verstand van en enner
eindig is. En op die manier kent Christus ziel een onem ig aan a
dingen, in zoover het hen nl. niet kent door hen een voor een a
gaan, maar in iets eens, bv. in een schepsel, in we s vermogen
zij te voren bestaan, en vooral in het Woord zelf.
quam natum est habere. Et per hunc rodum dicitur infinitum in quantitate:
tale autem infinitum ex sui ratione est ignotum; quia scilicet est quasi
materia cum privatione formae, ut dicitur 3. Phys. [cap. 6. n. 10. S.
Th. lect. 11.]: omnis autem cognitio est per formam, vel actum. Sic ergo
si hujusmodi infinitum cognosci debeat secundum modum ipsius cogniti,
impossibile est quod cognoscatur: est enim modus ipsius, ut accipiatur
pars ejus post partem, ut dicitur in 3. Phys. [cap. 6. n. 2, 3. S. Th.
lect. 10.] : et hoe modo verum est, quod « ejus quantitatem accipientibus »
scilicet parte accepta post partem. « semper est aliquid extra accipere ».
Sed sicut materialia possunt accipi ab intellectu immaterialiter, et multa
unite: ita infinita possunt accipi ab intellectu non per modum infiniti, sed
quasi finite; ut sic ea quae sunt in seipsis infinita, sint in intellectu (5)
cognoscentis finita. Et hoe modo anima Christi scit infinita; inquantum
scilicet scit ea non discurrendo per singula, sed in aliquo uno; puta in
aliqua creatura, in cujus potentia existunt (6) infinita, et principaliter in
ipso Verbo.
(5) L.: intellectui.
(6) L,.: praeexistunt.
23
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2. Niets belet, dat iets op een manier eindig en op een andere
oneindig is, zooals wij ons bij de hoeveelheden een oppervlak
voorstellen dat in de lengte oneindig, maar in breedte eindig is.
Als de menschen dus oneindig in aantal waren, zouden zij in hun
bestaan in een opzicht de oneindigheid hebben, nl. in menigte;
maar naar de aard van hun wezen zouden zij geen oneindigheid
hebben, omdat ieder wezen begrensd is, daar het de aard van
maar een soort had. Maar wat zonder meer oneindig is naar de
wezensaard, is God, zooals in het eerste deel (7° Kw., 2e Art.)
is gezegd. Nu is het eigen voorwerp van het verstand « dat "wat
iets is », zooals in het 3° boek Over de Ziel wordt gezegd; daartoe
behoort de wezenaard.
Zoo bereikt dus Christus* ziel, omdat zij een begrensd vermogen
heeft, dat wat naar Zijn wezen zonder meer oneindig is, nl. God,
wel, maar doorgrondt Het niet, zooals werd gezegd (1° Art.).
Maar het oneindige, dat in het vermogen der schepselen bestaat,
kan door Christus’ ziel omvat worden, want het verhoudt zich tot
haar volgens de wezensaard, en van die kant bezit het geen oneinAd SECUNDUM dicendum, quod nihil prohibet, aliquid esse infinitum
uno modo, quod est alio modo finitum: sicut si imaginemur in quantitatibus
superficiem, quae sit secundum longitudinem infinita, secundum latitudinem
autem finita. Sic igitur si essent infiniti homines numero, haberent quidem
infinitatem (7) secundum aliquid, scilicet secundum multitudinem: secun
dum tarnen essentiae rationem haberent finitatem (8), eo quod omnium (9)
essentia esset limitata sub ratione unius speciei. Sed id quod est simpliciter
infinitum, secundum essentiae rationem, est Deus, ut in 1. dictum est
[q. 7. art. 2.]. Proprium autem objectum intellectus est « quod quid
est » ut dicitur 3. de Anima [cap. 6. n. 7. S. Th. lect. 1 1 .J ; ad quod
pertinet ratio speciei.
Sic igitur anima Christi, propter hoe quod habet capacitatem finitam, id
quod est simpliciter infinitum secundum essentiam, scilicet Deum, attingit
quidem, sed non comprehendit, ut dictum est [art. 1. huj. q.]. Id autem
infinitum, quod in creaturis est in potentia, potest comprehendi ab anima
Christi: quia comparalur ad ipsam secundum essentiae rationem: ex qua
(7) L-: infinita esse.
(8) L : non haberent infinitatem.
(9) L.: omnis.
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digheid. Want ons verstand begrijpt ook wel het algerrieene, nl.
de soortelijke of geslachtelijke natuur, die ook in zekeren zin een
oneindigheid bezit, in zoover het van een oneindig aantal dingen
kan worden gezegd.
3. Want in alle opzichten oneindig is, kan maar een ding zijn;
daarom zegt de Philosoof in het 1° boek Over Hemel en Aarde
(7l H., n. 5), dat het onmogelijk is, dat er meerdere oneindige
lichamen bestaan, omdat een lichaam aan alle kanten afmetingen
heeft. Maar als iets maar op een manier oneindig zou zijn, was er
niets tegen, dat er meer van die oneindige dingen waren; zooals
wij ons meerdere lijnen zouden kunnen voorstellen oneindig in
lengte, die getrokken waren op een in de breedte begrensd vlak.
Omdat dus het oneindige geen zelfstandigheid is, maar een bij
komstigheid van de dingen, die oneindig worden genoemd, naar het
3eboek Over de Physica (5° HL, n. 3 en 4), moet men wel zeggen,
dat zooals het oneindige vermenigvuldigd wordt door de verschillen-;
de dragers, zoo ook de eigenschappen van het oneindige vermenig
vuldigd worden en dus aan elk ervan toekomen volgens dien drager.
Nu is het een van de eigenschappen van het oneindige, dat niets
grooter kan zijn dan het oneindige. Nemen wij dus een oneindige
lijn, dan kan er in haar niets grooter zijn dan het oneindige. En
parte infinitatem non habet. Nam êtiam intellectus noster intelligit universale, puta naturam generis, vel speciei, quod quodammodo habet infinitam,
inquantum potest de infinitis praedicari.
Ad TERTIUM dicendum, quid id quod est infinitum omnibus modis, non
potest esse nisi unum. Unde et Philos. dicit in 1. de Coelo [cap. 7. n. 5.
S. Th. lect. 8.], quod quia corpus est ad omnem partem dimensionatum,
impossibile est esse plura corpora infinila. Si tarnen aliquid esset infinitum
uno modo tantum, nihil prohiberet esse plura talia infinita, sicut si intellige
nts plures lineas infinitas secundum longiludinem protractas in aliqua
superficie finita secundum latitudinem. Quia igitur infinitum non est substantia quaedam, sed eccidit rebus, quae dicuntur mfimtae, ut dicitur 3.
Physicorum [cap. 3. n. 3, 4. S. Th. lect. 7.], sicut infinitum multiplicatur
secundum diversa subjecta, ita necesse est quod proprietas infiniti niultipliCetur, ita quod conveniat unicuique illorum secundum illud subjectum» Est
*utem quaedam proprietas infiniti, quod infinito non sit aliquid majus. Sic
'Bitur si accipiamus unam lineam infinitam, in illa non est aliquid majus
‘Pfinito: et similiter si accipiamus quamcumque aliarum linearum infimtarum,
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nemen wij evenzoo ieder van de andere oneindige lijnen, dan is het
duidelijk, dat de deelen van ieder oneindig in aantal zijn. Bij al die
oneindige dingen is het dus noodig, dat er in die lijn niets grooters
is, maar in een andere en derde lijn zullen er daarbuiten meer
deelen, ook oneindig zijn. Dat zien wij ook bij getallen gebeuren;
want er zijn oneindig veel soorten even getallen en eveneens oneven
getallen; en toch zijn er meer even en oneven getallen te samen dan
even getallen.
Wij moeten daarom zeggen, dat er niets grooter is dan wat
zonder meer in alle opzichten oneindig is; maar grooter dan iets,
wat in een bepaald opzicht oneindig is, is er niets in datzelfde op
zicht, maar wel kan men iets grooters vinden buiten die orde. En
zoo liggen er een oneindig aantal dingen in het vermogen der
schepselen; en toch ligt er meer in Gods vermogen dan in dat
van het schepsel. Evenzoo ook kent Christus’ ziel een oneindig
aantal dingen met de wetenschap van eenvoudig begrijpen; toch
kent God er op deze manier meer.

manifestum est quod uniuscujusque earum partes sunt infinitae. Oportet
ergo, quod omnibus illis partibus (10) infinitus non sit aliquid majus in
illa linea, et in tertia erunt plures partes etiam infinitae praeter istas; et
hoe etiam videmus in numeris accideie: nam species numerorum parium
sunt infinitae, et similiter species numerorum imparium: et tarnen numeri
pares, et impares sunt plures quam pares.
Sic igitur dicendum est, quod infinito simpliciter quoad omnia nihil est
majus: infinito autem secundum quid determinatum non est (11) majus
in illo ordine: potest tarnen accipi aliquid aliud (12) majus extra illum
ordinem. Per hunc igitur modum infinita sunt in potentia creaturae: et
tarnen plura sunt in potentia Dei, quam in potentia creaturae. Et similiter
anima Christi scit infinita scientia simplicis intelligentiae: plura tarnen scit
Deus secundum hunc scientiae (13) modum.

(io)
(n)
Cl 2)
(13)

L. omit.: partibus.
L,- add.: aliquid.
L. omit : alius.
L.: intelligentiae.
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IVC ARTIKEL.
Kent Christus’ ziel het Woord volmaakter
dan T&cUt ander schepsel ook?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus’ ziel het Woord
niet volmaakter kent dan welk ander schepsel ook. — L Want
de volmaaktheid der kennis ligt aan het kenmiddel; zooals de kennis
door middel van een de reden aangevend syllogisme volmaakter is
dan die door middel van een op waarschijnlijkheden steunend
syllogisme. Nu zien alle zaligen het Woord onmiddellijk door het
goddelijk wezen zelf, zooals in het eerste deel is gezegd (12° Kw.,
2e Art.). Dus ziet Christus’ ziel het Woord niet volmaakter dan
een ander schepsel.
2. De volmaaktheid van het aanschouwen gaat het vermogen om
te aanschouwen niet te boven. Nu staat het vermogen van een rede
lijke ziel als die van Christus lager dan het begripsvermogen van
een Engel, zooals Dionysius bewijst in het boek Over de Hemel-

ARTICULUS IV.
IJtrum anima Chrisii videai Vcrbum,
sive dtvinam essentiam clarus qualibei alia creatura (1).
[Comp. Theol. cap. 216.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod anima Christi non perfectius
videat Verbum, quam quaelibet alia creatura: perfectio enim cognitionis est
secundum medium cognoscendi: sicut perfectior est cognitio, quae habetur
per medium syllogismi demonstrativi, quam quae habetur per medium
syllogismi dialectici. Sed omnes beati vident Verbum immediate per ipsam
divinam essentiam, ut in 1. dictum est [q. 12. art. 2.]. Ergo anima
Christi non perfectus videt Verbum, quam quaelibet alia creatura.
2. PR/ETEREA, perfectio visionis non excedit potentiam visivam: sed
potentia rationalis animae, qualis est anima Christi, est infra potentiam
(i) L.: Utrum anima Christi perfectius videat Verbum quam quaelibet
alia creatura.
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sche Hierarchiën (4e en 7° H.). Dus ziet Christus’ ziel het Woord
niet volmaakter dan de Engelen.
3. God ziet Zijn woord oneindig veel volmaakter dan de ziel.
Dus liggen er een oneindig aantal trappen tusschen de wijze, waar
op God Zijn Woord ziet en die, waarop Christus’ ziel het ziet. Dus
moet men niet beweren, dat Christus’ ziel het Woord of het god
delijk Wezen volmaakter ziet dan een ander schepsel.
Maar daartegenover staat, dat de Apostel in den Brief aan de
Ephesïérs zegt (1, 20 en 21) : « God plaatste Christus in den
hemel boven alle macht en kracht en heerlijkheid en heerschappij,
en boven ‘lederen naam, die genoemd wordt niet alleen in deze we
reld, maar oofy in de toekomstige ». Nu staat iemand hooger in de
hemelsche heerlijkheid naarmate hij God volmaakter kent. Dus kent
Christus ziel God volmaakter dan eenig ander schepsel.
LEERSTELLING. — Alle zaligen bezitten het aanschouwen van
Gods Wezen doordat zij een licht ontvangen, dat op hun afstraalt
uit de bron, die Gods Woord is; volgens het boek Ecclesiasticus
intellectivam angeli, ut patet per Dion. 4. cap. Coel. Hier. [ante med.].
Ergo anima Christi non perfectius videt Verbum, quam angeli.
3. Pr/ETEREA, Deus in infinitum perfectius videt verbum suum, quam
anima. Sunt ergo infimti gradus medii possibiles (2) inter modum quo Deus
videt verbum suum, et inter modum quo anima Christi videt ipsum. Ergo
non est asserendum, quod anima Christi perfectius videat Verbum, vel
essentiam divinam, quam quaelibet alia creatura.
Sed CONTRA est, quod Apost. dicit ad Ephes. 1. [v. 20 et 21] quod
« Deus constituit Christum ad dexteram suam in coelestibus supra omnem
principatum, et potestatem, et virtutem, et dominationem, et nomen, quod
nominatur, non solum in hoe saeculo, sed etiam in futuro ». Sed in illa
coelesti gloria tanto aliquis est superior, quanto perfectius cognoscit Deum.
Ergo anima Christi perfectius videt Deum, quam quaevis alia creatura.
Respondeo dicendum, quod visio divinae essentiae convenit omnibus
beatis secundum participationem luminis derivati in (3) eos a fonte Verbi2 3
(2) L. omit.: possibiles.
(3) L.: ad
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(1,5): « De bron der wijsheid is Gods Woord in den ho o ge »• u
is Christus’ ziel inniger dan ieder ander schepsel vereenigd met o s
Woord, omdat zij er in persoon mee vereenigd is. En dus ontvangt
zij den invloed van het licht, waarin God gezien woidt door et
Woord zelf, vollediger dan een ander schepsel. Daarom ziet zij
volmaakter dan de andere schepselen de eerste waarheid, ie o s
Wezen is. Daarom lezen wij bij Johannes (1, 14) : « Wij e en
Zijn heerlijkheid gezien als van den Eeniggeborene des a ers,
vo/ » niet alleen « van genade », maar ook (( van waar ei ))•
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De volmaaktheid der
kennis, gerekend van de kant van wat gekend wordt, wor t naar
het kenmiddel afgemeten; maar gerekend van de kant van en
kenner, wordt zij afgemeten naar het vermogen of de gewoonte.
Daarvandaan komt het ook, dat bij de menschen de een ooi et
zelfde kenmiddel een gevolgtrekking beter kent dan de an er. n
op deze manier kent Christus’ ziel, die met een rijker ie t wor
vervuld, het goddelijk wezen volmaakter dan de andere za ïgen, a
kennen allen Gods Wezen door dat Wezen zelf.
Dei, secundum illud Eccli. 1. [v. 3] : « Fons sapientiae, verbum Dei in
excelsis ». Huic autem Verbo Dei propinquius conjungitur anima Christi,
quae est unita Verbo in persona, quam quaevis alia creatura. Et ideo
plenius recipit influentiam luminis, in quo Deus videtur ab ipso verbo, quam
quaecumque alia creatura. Et ideo prae caeteris creaturis perfectius videt
ipsam primam veritatem, quae est Dei essentia. Unde dicitur Joan. 1.
[v. 14]: « Vidimus gloriam ejus, quasi Unigeniti a Patre, plenum »
non solum « gratiae » sed etiam « veritatis ».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod perfectio cognitionis, quantum est ex
parte cogniti, attenditur secundum medium: sed quantum est ex parte
cognoscentis, attenditur secundum potentiam, vel habitum. Et inde est,
quod etiam inter homines per unum medium unus perfectius cognoscit
aliquam conclusionem, quam alius. Et per hunc modum anima Christi, quae
abundantiori repletur (4) lumine, perfectius cognoscit divinam essentiam,
quam alii beati: licet omnes ipsam (5) Dei essentiam videant per seipsani.4 5
(4) L.: impletur.
(5) L. omit.: ipsam.
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2. Het aanschouwen van Gods Wezen gaat het natuurlijk ver
mogen van ieder schepsel te boven, zooals in het Eerste Deel is
gezegd (12® Kw., 2° Art.). Daarom moeten de trappen daarin
meer gerekend worden naar de orde der genade, waarin Christus
boven allen uisteekt, dan naar de natuurlijke orde, waarin de
natuur der engelen boven de menschelijke staat.
3. Zooals boven wat de genade betreft gezegd is (7e Kw., 12c
Art.), dat er geen grooter genade kan zijn dan die van Christus
met betrekking tot de vereeniging met het Woord, moeten wij het
zelfde zeggen wat de volmaaktheid van het aanschouwen van
God aangaat; al zou er dan ook absoluut genomen een hoogere
graad kunnen zijn volgens Gods oneindige kracht.
Ad SECUNDUM dicendum, quod visio divinae essentiae excedit naturalem
potentiam cujuslibet creaturae, ut in 1. dictum est [q. 12. art. 4.]. Et
ideo gradus in ipso attenduntur magis secundum ordinem gratiae, in quo
Christus est excellentissimus, quam secundum ordinem naturae, secundum
quem natura angelica praefertur humanae.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut supra dictum est de gratia [q. 7.
art. 12.], quod non potest esse major gratia, quam gratia Christi per
respectum ad unionem Verbi, idem etiam dicendum est et de perfectione
divinae visionis: licet absolute considerando, possit esse aliquis gradus
sublimior secundum infinitatem divinae potentiae.
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ELFDE KWESTIE
OVER DE CHRISTUS’ ZIEL
INGEGEVEN OF INGESTORTE KENNIS.
(Zes Artikels.)
Vervolgens moeten wij de Christus’ ziel ingegeven of ingestorte
kennis beschouwen. En hierover stellen wij ons zes vragen :
1- Kende Christus door deze wetenschap alles?
2. Kon Hij deze wetenschap gebruiken zonder zich van de
fantasiebeelden te bedienen?
3. Ging deze wetenschap van het eene naar het andere onder
werp over?
4. Hoe verhoudt deze wetenschap zich tot die der Engelen?
3. Was deze wetenschap een blijvende hebbelijkheid?
6. Was zij onderscheiden in verschillende hebbelijkheden?

QUAESTIO XI.
DE SCIENTIA INDITA, VEL INFUSA ANIMAE CHRISTI,
IN SEX ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de scientia indita, vel infusa animae Christi.
Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Utrum secundum hanc scientiam Chris
tus scial omnia. — 2. Utrum hac scientia uti potuerit non convertendo se
ad phantasmata. — 3. Utrum haec scientia fuerit collativa. — 4. De
cornparatione hujus scientiae ad scientiam angelicam. — 5. Utrum fuerit
scientia habitualis. — 6. Utrum fuerit distincta per diversos habitus.
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1° ARTIKEL.

Kende Christus alles met Zijn ingegeven of ingestorte wetenschap ?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus met deze weten
schap niet alles kende. — 1. Want deze wetenschap is Christus
iiigegeven om Zijn begripsvermogen te vervolmaken. Maar nu
schijnt het ontvangend verstand van de menschelijke ziel het ver
mogen niet te hebben om alles zonder meer op te nemen, maar
alleen die dingen, ten opzichte waarvan het tot act kan worden
gebracht door het werkend verstand, wat het eigen werkend be
ginsel ervan is; en dat zijn die dingen, die voor het natuurlijk
verstand kenbaar zijn. Daarom kende Hij met deze wetenschap
de dingen, die het natuurlijk verstand te boven gaan, niet.
2. De fantasiebeelden verhouden zich tot het menschelijk ver
stand als de kleuren tot het gezicht, zooals in het 3° boek Over de
Ziel (7° H., n. 3) wordt gezegd. Maar het valt niet onder de vol
maaktheid van het gezichtsvermogen de geheel en al kleurlooze

ARTICULUS I.
Utrum secundum scientiam inditam, vel infusam Christus omnia sciat.
[Infr. q. 12. art. 1. et 3. Dist. 14. art. 3. q. 1.
et Veri. q. 20. art. 6. el Comp. Theol. cap. 216.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod secundum hanc scientiam
Christus non cognoverit omnia: haec enim scientia indita est Christo ad
perfectionem possibilis (1) intellectus ejus. Sed intellectus possibilis animae
humanae non videtur esse in potentia ad omnia simpliciter, sed ad illa
sola, in quae potest reduci in actum per intellectum agentem, qui est pro
prium activum ipsius: quae quidem sunt cognoscibilia secundum rationem
naturalem. Ergo secundum hanc scientiam non cognovit Christus ea, quae
naturalem rationem excedunt.
2. Pr/ETEREA, phantasmata se habent ad intellectum humanum, sicut
colores ad visum, ut dicitur in 3. de An. [cap. 7. n. 3. S. Th. lect. 12.].
Sed non pertinet ad perfectionem visivae potentiae (2) cognoscere ea, quae1 2
(1) L.: potentiae.
(2) L.: virtutis.
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dingen te kennen. Dus valt het evenmin onder de volmaaktheid van
het menschelijk verstand die dingen te kennen, waarvan er geen
fantasiebeelden zijn, zooals de lichaamlooze zelfstandigheden.
Omdat deze wetenschap dus in Christus was om zijn redelijke ziel
te vervolmaken, schijnt het, dat Hij met deze wetenschap de
lichaamlooze zelfstandigheden niet kende.
3. Het behoort niet tot de volmaaktheid van het verstand de
enkelingen te kennen. Dus schijnt Christus met deze wetenschap
de enkelingen niet gekend te hebben.
Maar hiertegenover staat, dat bij Isaias (11, 2 en 3) gezegd
wordt: « Hem zal vervullen de Geest van wijsheid en verstand,
van ïvetenschap en raad ». en daaronder valt alles, wat kenbaar
is. Want tot de wijsheid behoort de kennis van al wat goddelijk is;
tot het verstand die van al het ontstoffelijke; tot de wetenschap het
kennen van alle gevolgtrekkingen en tot de raad van alles, wat
gedaan kan worden. Dus schijnt Christus volgens de kennis, die
Hem door den Heiligen Geest is ingegeven, alles gekend te hebben.
Leerstelling. — Zooals vroeger is gezegd (9e Kw., lc Art.),3
sunt omnino absque colore. Ergo neque ad perfectionem intellectus humani
pertinet cognoscere ea, quorum non possunt esse phantasmata; sicut substantiae separatae. Sic ergo cum hujusmodi scientia fuerit in Christo ad
perfectionem animae intellectivae ipsius, videtur quod per hujusmodi scien
tiam non sognoverit substantias separatas.
3. Pr^eterea, ad perfectionem intellectus non pertinet cognoscere sin
gularia. Videtur ergo, quod per hujusmodi scientiam anima Christi singularia
non cognoverit.
Sed CONTRA est, quod dicitur Isa. 11. [v. 2 et 3] quod <( replevit
eum Spiritus sapientiae, et intellectus, scientiae, et consilii ». Sub quibus
comprehenduntur omnia cognoscibilia. Nam ad sapientiam pertinet cognitio
omnium divinorum: ad intellectum autem pertinet cognitio omnium immaterialum: ad scientiam autem pertinet cognitio omnium conclusionum: ad
consilium autem cognitio omnium agibilium. Ergo videtur, quod Christus
secundum scientiam inditam sibi per Spiritum Sanctum habuerit omnium
cognitionem.

Respondeo dicendum, quod, sicut prius dictum. est [q. 9. art. l.J,
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was het gepast, dat Christus’ ziel in alle opzichten volmaakt was,
nl., dat al haar vermogens tot act waren gebracht. Nu moet men
in het oog houden, dat men in de menschelijke ziel als in ieder
ander schepsel een dubbel vermogen om iets te ondergaan kan
onderscheiden: nl. een met betrekking tot een werkoorzaak, die tot
de natuur behoort en een met betrekking tot de eerste werkoorzaak,
die ieder schepsel kan brengen tot een hoogere act, dan waartoe
het door een natuurlijke werkoorzaak wordt gebracht. Dit noemt
men gewoonlijk het vermogen om te gehoorzamen in het schepsel.
En nu waren beide vermogens in Christus’ ziel door deze van
godswege ingestorte wetenschap tot act gebracht. En daarom kende
Christus ziel daardoor ten eerste alles wat door den mensch kan
worden gekend door de kracht van het licht van het verstand,
zooals alles, wat onder de menschelijke wetenschap valt. Maar ten
tweede kende Christus met deze wetenschap ook alles, wat den
mensch door de goddelijke openbaring bekend wordt, hetzij dit nu
valt onder de gave van wijsheid, hetzij onder de gave der prophetie, of tot een andere gave van den Heiligen Geest. Want dit alles
kende Christus’ ziel vollediger en overvloediger dan de anderen.

conveniens fuit, ut anima Christi omnino (3) esset perfecta per hoe, quod
omnis ejus potentialitas sit reducta ad actum. Est autem considerandum,
quod in anima humana, sicut in qualibet creatura, consideratur duplex
potentia passiva: una quidem per comparationem ad agens naturale: alia
vero per comparationem ad agens primum, quod potest quamlibet creaturam reducere in actum aliquem altiorem actu (4), in quem reducitur (5)
per agens naturale, et haec consuevit vocari « potentia obedientiae » in
creatura. Utraque autem potentia animae Christi fuit reducta in actum
secundum hanc scientiam divinitus inditam. Et ideo secundum eam anima
Christi primo quidem cognovit quaecurnque ab homini cognosci possunt
per virtutem luminis intellectus agentis, sicut sunt, quaecurnque pertinent
ad scientias humanas. Secundo vero per hanc scientiam cognovit Christus
omnia illa, quae per revelationem divinam hominibus innolescunt, sive
pertineant ad donum sapientiae, sive ad donum prophetiae, sive ad quodcumque donum Spiritus Sancti. Omnia enim ista abundantius, et plenius
caeteris cognovit anima Christi. Ipsam tarnen Dei essentiam per hanc3 4 5
(3) L.: Christo per omnia.
(4) L. omit: actu.
(5) L.: non reducitur.
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Maar Gods Wezen zelf kende Hij door deze wetenschap niet,
niaar alleen door de eerste, zooals vroeger is gezegd (Vorige Kw.).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dit bewijs gaat uit
van de natuurlijke werkzaamheid van de redelijke ziel, welke zij
nl. heeft met de betrekking tot de natuurlijke werkoorzaak, het
werkend verstand.
2. In den toestand van dit leven, wanneer de ziel in zekeren zin
aan het lichaam gebonden is, zoodat zij zonder een fantasiebeeld
niet begrijpen kan, kan zij de lichaamlooze zelfstandigheden niet
begrijpen. Maar als de ziel in den toestand na dit leven los van het
lichaam is, kan zij de zelfstandigheden zonder lichaam tot op zekere
hoogte door zichzelf begrijpen, zooals in het eerste deel is gezegd
(89* Kw., 2C Art.). En dat is vooral duidelijk, wat de zielen der
zaligen betreft. Nu was Christus voor Zijn lijden niet alleen op
weg naar den hemel, maar had dezen ook reeds bereikt. Daarom
kon zijn ziel de lichaamlooze zelfstandigheden begrijpen, zooals

de van het lichaam gescheiden ziel dat doet.

scientiam non cognovit, sed solum per primam, de qua supra dictum est
[q. praec.].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod ratio illa procedit de potentia (6)
naturali animae intellectivae, quae scilicct est per comparationem ad agens
naturale, quod est intellectus agens.
Ad SECUNDUM dicendum, quod anima humana in stalu hujus vitae,
quo (7) quodammodo est ad corpus obligata, ut sine phantasmate intelligere non possit, non potest intelligere substantias separatas. Sed post statura
Hujus vitae anima separata poterit aliqualiter substantias separatas per
seipsas (8) cognoscere, ut in 1. dictum est [q. 89. art. 1. et 2.]. Et hoe
praecipue manifestum est circa animas beatorum: Christus autem ante
passionem non solum fuit viator, sed etiam comprehensor. Unde anima ejus
poterat cognoscere substantias separatas, per modum quo cognoscit anima
separata.
(6) L.: actione.
(7) L.: vitae, quando.
(8) L.: per se^psam.
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3. Het kennen van de enkelingen behoort niet tot de volmaakteid van de redelijke ziel, wat de beschouwende kennis betreft;
maar wel wat de kennis betreft, die op handelen is gericht, welke
met volmaakt kan zijn zonder de kennis van enkelingen, waarop
de handeling zich betrekt, zooals in het 6C boek Over de Zedeleer
' L • V
^ wor<^t gezegd. Daarom hebben wij voor de voor
zichtigheid de herinnering aan Wat voorbij, de kennis van Wat
tegenwoordig en het vooruitzien van wat toekomstig is noodig,
zooa s Tullius zegt in zijn Redeneerkunst. Omdat Christus nu
oor de gave van raad de volheid der voorzichtigheid had, kende
ij .entengevolge alle enkelingen, die voorafgingen, tegenwoor
dig or toekomstig zijn.

Ad TERTIUM aicendum, quod cognitio singularium non pertinet ad
perfectionem animae intellectivae secundum cognitionem speculativam: per
tinet tarnen ad perfectionem ejus secundum cognitionem practicam, quae
non perficitur absque cognitione singularium, in quibus est operatio, ut
dicitur in 6. Ethic. [cap. 7. n. 8. S. Th. lect. 7. j. Unde ad prudentiam
requiritur « memoria praeteritorum, cognitio praesentium, et providentia
futurorum » ut Tullius dicit in sua Rhet. flib. 2. cap. 53 de Invent.].
Quia igitur Christus habuit plenitudinem prudentiae secundum donum consilii, consequens est quod cognoverit (9) omnia singularia, praesentia, praeterita, et futura.

(o) L.: coignovit.
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Kon Christus met Zijn ingegeven of ingestorte wetenschap
begrijpen zonder de fantasiebeelden te gebruiken?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus met deze weten
schap niet kon begrijpen, zonder de fantasiebeelden te ge rin en.
— 1. Want deze verhouden zich tot redelijke ziel als e eur5^
tot het gezicht, zooals in het 3e boek Over de Ziel (
., n
wordt gezegd. Maar Christus’ gezichtsvermogen kon^iet
komen tenzij door kleuren waar te nemen. Dus kon Zijn re e ij e
ziel evenmin iets begrijpen zonder zich tot de fantasie ee en
wenden.
. .
2. Christus’ ziel is van dezelfde natuur als onze zie en, wan
anders zou Hij niet van dezelfde soort zijn geweest als wi], wa
strijdt met hetgeen de Apostel zegt in den Brief aan de l kdjppensen (2, 7), dat « Hij aan de memchen gelijk is gemaakt ». INu Kan

ARTICULUS II.
Utrum Christus hac scicnlia uii potuerit,
non convertendo se ad phantasmata (1).
[Infr. art. 4. et 3. Dist. 14. art. 3. q. 2. et Veri. q. 20. art. 3. ad 1.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod anima Christi non potuerit
intelligere secundum hanc scientiam, nisi convertendo se ad phantasmata,
quia, ut dicitur 3. de An. [cap. 7. n. 3.], phantasmata comparantur ad
animam intellectivam humanam (2), sicut colores ad visum. Sed potentia
visiva Christi non potuit exire in actum, nisi convertendo se ad colores.
Ergo etiam neque anima intellectiva ejus potuit aliquid intelligere, nisi
convertendo se ad phantasmata.
2. Pr/eterea, anima Christsi est ejusdem naturae cum animabus nostns:
alioquin ipse non esset ejusdem speciei nobiscum, contra id quod Apost.
dicit Philip. 2. [v. 7] quod est « in similitudinem hominum factus ». Sed1 2
(1) L.: Utrum anima Christi potuerit intelligere secundum scientiam inditam vel infusam non convertendo se ad phantasmata.
(2) L. omit.: humanam.
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onze ziel niet begrijpen als zij de fantasiebeelden niet gebruikt. Dus
Christus’ ziel evenmin.
3. De zintuigen zijn den mensch gegeven om het verstand te
dienen. Als Christus’ ziel dus kon begrijpen zonder zich tot de
fantasiebeelden te wenden, die door de zintuigen worden verkregen,
zou daaruit volgen, dat de zintuigen zonder nut in Christus’ ziel
waren, wat niet past. Dus schijnt het, dat Christus’ ziel niet kon
begrijpen zonder zich tot de fantasiebeelden te wenden.
Maar daartegenover staat, dat Christus’ ziel eenige dingen ken
de, die door fantasiebeelden niet gekend kunnen worden, zooals
de zelfstandigheden zonder lichaam (Vorig Art., Antw. op de 2e
B.). Dus kon zij begrijpen zonder zich tot de fantasiebeelden te
wenden.
LEERSTELLING. — Zooals later breeder zal worden uiteengezet
(15c Kw., 10° Art.) , was Christus in den toestand voor Zijn lijden
tegelijk pelgrim naar en bereiker van den hemel. En in den toestand
van pelgrim was Hij vooral wat het lichaam betreft, in zoover dat
kon lijden; maar in dien van iemand, die het doel bereikt heeft,
was Hij vooral wat de redelijke ziel betreft. En die toestand3
anima nostra non potest intelligere, nisi convertendo se ad phantasmata.
Ergo etiam neque anima Christi.
3. Pr/ETEREA, sensus dati sunt homini, ut deserviant intellectui. Si
igitur anima Christi intelligere potuit absque conversione ad phantasmata,
quae per sensus accipiuntur, sequeretur quod sensus frustra fuissent ui
anima Christi: quod est inconveniens. Videtur igitur, quod anima Christi
non potuerit intelligere, nisi convertendo se ad phantasmata.
Sed CONTRA est, quod anima Christi cognovit quaedam, quae per phan
tasmata cognoscit non possunt, scilicet substantias separatas. Potuit igitur
intelligere, non convertendo se ad phantasmata.
RESPONDEO dicendum, quod Christus in statu ante passionem fuit simul
viator, et comprehensor, ut infra magis patebit [q. 15. art. 10.]. Et
praecipue quidem conditiones viatoris habuit ex parte corporis, inquantum
fuit passibile: conditiones vero comprehensoris maxime habuit ex parte
animae intellectivae. Est autem haec conditfo animae comprehensoris, ut
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bestaat vooral hierin, dat de ziel heelemaal niet aan het lichaam
onderworpen is of ervan afhangt, maar het geheel en al beheerscht,
zoodat na de verrijzenis de heerlijkheid der ziel op het lichaam
over zal vloeien. Nu moet de ziel van een mensch, die nog pelgrim
is, zich hierom tot de fantasiebeelden wenden, dat zij aan het
lichaam is gebonden en in zekeren zin eraan onderworpen en ervan
afhankelijk is. En daarom kunnen de zalige zielen zoowel voor
als na de verrijzenis begrijpen zonder de fantasiebeelden te georuiken. En dat zelfde moet men zeggen van Christus’ ziel, die
volkomen het vermogen had van iemand, die het doel heeft bereikt.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De gelijkenis, die de
Philosoof aangeeft, gaat niet in alle opzichten op. Het is immers
duidelijk, dat het doel van het gezichtsvermogen de kleuren te
kennen is; maar het doel van het begripsvermogen is niet de
fantasiebeelden te kennen, maar de verstandsbeelden, die zij van
en in de fantasiebeelden krijgt, wanneer zij in den toestand van
dit leven is. De gelijkheid ligt dus in datgene, wat beide ver
mogens beoogen; maar niet in den bijzonderen toestand van ieder

nullo modo subdatur suo coipori, aut ab eo dependeat, sed totaliter ei
dominetur; unde et post resurrectionem ex anima gloria redundabit ad (3)
corpus. Ex hoe autem anima hominis viatoris indiget ad phantasmata converti, quod est corpori obligata, et quodammodo ei subjecta, et ab eo
dependens. El ideo animae beatae et ante resurrectionem, et post inteiligere
possunt absque conversione ad phantasmata. Et hoe etiam (4) oportet
dicere de anima Christi, quae plene habuit facultatem comprehensoris.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod similitudo illa, quam Philos. ponit,
non attenditur quantum ad omnia. Manifestum est enim, quod finis potentiae visivae est cognoscere colores; finis autem potentiae intellectivae non
est cognoscere phantasmata, sed cognoscere species intelligibiles, quas apprehendit a phantasmatibus, et in phantasmatibus secundum statum praesentis
vitae. Est igitur similitudo quantum ad hoe, in quod (5) aspicit utraque3 4 5
(3) L.: in corpus.
(4) L.: quidem.
(5) L.: ad quod.
24
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vermogen afzonderlijk. Nu is er niets tegen, dat een ding in ver*
schillenden toestand vanuit verschillende uitgangspunten tot^ zijn
doel komt, maar het eigen doel van iets is altijd hetzelfde, hn al
kent dus het gezicht niets zonder kleur, kan het verstand daarom
toch in een bepaalden toestand zonder fantasiebeelden kennen,
maar niet zonder begripsbeeld,
2. Al is Christus* ziel van dezelfde natuur als onze zielen, zij
bevond zich toch in een toestand, waarin de onzen zich nog niet
in werkelijkheid, maar alleen in hoop bevinden, nl. die van het
doel te hebben bereikt.
3. Al kon Christus’ ziel begrijpen zonder zich tot de fantasie
beelden te keeren, zij kon het toch ook met gebruik van de fantasie
beelden. En daarom had Hij de zintuigen niet voor mets, vooral
omdat de zintuigen den mensch niet alleen om de verstandskennis
worden gegeven, maar ook om wat voor het dierlijk leven noodig
is.

potentia; non autem quantum act hoe, in quod utriusque potentiae conditio
terminatur: nihil autem prohibet, secundum diversos status ex diversis rem
aliquam ad suum finem tendere: finis tarnen (6) proprius alieujus rei semper est unus. Et ideo licet visus nihil qognoscat absque colore; intellectus
tarnen secundum aliquem statum potest cognoscere absque phantasmate, sed
non absque specie intelligibili.
Ad SECUNDUM dicendum, quod licet anima Christi fuerit ejusdem naturae
cum animabus nostris: habuit tarnen aliquem statum, quem animae nostrae
non habent nunc in re, sed solum in spe, scilicet statum comprehensionis.
Ad TERTIUM dicendum, quod licet anima Christi potuerit intelligere
non convertendo se ad phantasmata: poterat tarnen intelligere, se ad phantasmata convertendo. Et ideo sensus non fuerunt frustra in ipso; praesertim
cum sensus non dentur homini solum ad scientiam intellectivam, sed etiam
ad necessitatem vitae animalis.

(6) L.: autem.
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Had Christus de ingegeven of ingestorte 1vetenschap zoo, dat^Hij
ermee van het eene onderwerp naar het andeie overging;
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus deze weten
schap niet op deze wijze had. — 1. Want Damascenus zegt
het 3“ boek (Over het Ware Geloof, Hc H.) : « Wij pre
ken bij Christus niet van beraad of keuze )>. Maar ,et es.aan
daarvan wordt bij Christus alleen hierom ontkend, dat zi] v**fe
lijking of overgang van het een op het ander insluiten, us sc ijn
er in Christus geen vergelijkende of van het een naai et an e ^
gaande wetenschap te zijn geweest.
V
2. De mensch heeft vergelijkingen en overgangen m zijn rede,
neering noodig om te zoeken, wat hij niet weet. Nu 'en e
ziel alles, zooals boven is gezegd (L Art.). Dus was er m
TO.
geen vergelijkende of overgangen makende kennis.
3. De wetenschap van Christus is als van hen, ie e e .

ARTICULUS III.
Utrum haec scientia fuerit collativa (1).
[3. Dist. 14. ‘art. 3. q. 3. et Veri. q. 20. art. 3. ad 1.].

^

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod anima Christi hanc scientiam
non habuerit (2) per modum collationis: dicit enim Damasc. in 3. lib.
[Orth. Fid. cap. 14. et lib. 2. cap. 22.]: « In Christo non diciipiis
consilium, neque electionem ». Non autem removentur haec a Christo, nisi
inquantum important collationem, et discursum. Ergo videtur, quod in
Christo non fuerit scientia collativa, vel discursiva.
.
2. Pr^eterea, homo indiget collatione, et discursu rationis ad inquirenda
ea quae ignorat. Sed anima Christi cognovit omnia, ut supra d.ictüm est.
Non ergo in ea fuit scientia discursiva, vel collativa.
3. Pr/eterea, scientia animae Christi se habuit per modum compre-1 2

(1) L.: Utrum anima Christi habuerit scientiam inditam seu infusam Rer
modum collationis. .
’ \
(2) L. i habuit!
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hebben bereikt en die aan de Engelen gelijk worden gemaakt, zooals bij Matthaeus wordt gezegd. Nu is er in de Engelen geen
vergelijkende of overgangen makende wetenschap, zooals Dionysius bewijst in het boek Over de Namen van God (7C H.). Dus
was er zoo ’n wetenschap in Christus niet.
Maar hiertegenover staat, dat Christus een redelijke ziel had,
zooals boven is uiteengezet (5° Kw., 4° Art.). Nu is het eigen
aan de redelijke ziel vergelijkingen te maken en van het een op
het ander over te gaan. Dus was er zoo ’n wetenschap in Christus.
LEERSTELLING. — Op twee manieren kan een wetenschap
vergelijkend of overgangen makend zijn. Ten eerste wat het ver
krijgen van de wetenschap betreft; zooals bij ons gebeurt, die
van kennis van het een komen tot kennis van het ander als tot de
gevolgen door de oorzaken en omgekeerd. En op deze manier
maakte de wetenschap van Christus’ ziel geen vergelijkingen of
overgangen, want de wetenschap waarvan wij nu spreken, was
Hem van godswege ingegeven, en niet door onderzoek van het
verstand verkregen.
In een andere beteekenis zegt men, dat een wetenschap verge
hensorum, qui angelis conformantur, ut dicitur Matth. 22. [v. 30]. Sed
in angelis non est scientia discursiva, seu collativa, ut patet per Dion. 7.
cap. de Div. Nom. [lect. 2.]. Ergo nee etiam in anima Christi fuit
scientia discursiva, seu collativa.
Sed CONTRA est, quod Christus habuit animam rationalem, ut supra
habitum est [q. 5. art. 3.] : Propria autem operatio animae rationalis est
conferre, et discurrere de uno in aliud. Ergo in Christo fuit scientia discur
siva, vel collativa.
RESPONDEO dicendum, quod aliqua scientia potest esse discursiva, vel
collativa dupliciter. Uno modo quantum ad scientiae acquisitionem: sicut
accidit in nobis, qui procedimus ad cognoscendum unum per aliud; sicut
effectus per causas, vel e converso. Et hoe modo scientia animae Christi
non fuit discursiva, vel collativa: quia haec scientia, de qua nunc loquimur,
fuit sibi divinitus indita, non per investigationem rationis acquisita.
Alio modo potest dici aliqua scientia discursiva, vel collativa quantum
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lijkingen of overgangen maakt, wat het gebruik ervan betre t,
zooals menschen, die de wetenschap bezitten, soms uit de oorza en
tot de gevolgen besluiten, niet alsof zij die opnieuw leerden kennen,
maar omdat zij de wetenschap, die zij bezitten, willen gebrul en.
En zoo kon de wetenschap van Christus’ ziel vergelijkingen en ovei
gangen maken, want Hij kon uit het een tot het ander bes uiten,
zooals Hij wilde; zooals de Heer, toen Hij volgens Matt aeus
verhaal aan Petrus had gevraagd (17, 24 en 25) : « Van iVie
ontvangen de Woningen der aarde schatting, van hun zonen of van
de vreemdelingen », uit het antwoord van Petrus: a van e
vreemdelingen )), de gevolgtrekking maakte: « Dus zijn e zonen
vrijgesteld ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Bij Christus moet
men een beraad met twijfel uitsluiten, en dus ook een euze,
in haar aard zoo ’n beraad insluit. Maar het gebruikma en van een
beraadslaging moet men bij Christus niet uitsluiten.
2. Dit bewijs gaat uit van vergelijkingen en ovei gangen,
verkrijgen van wetenschap ten doel hebben.
3. De zaligen worden aan de Engelen gelijk wat e gena e
gaven betreft, maar het verschil in natuur blijft. En aarom pas
ad usum: sicut mterdum scientes ex causis concludunt effectus, non ut de
novo addiscant, sed volentes uti scientia, quam jam habent; et hoe modo
scientia animae Christi poterat esse collativa, et discursiva, poterat enim
ex uno aliud concludere, sicut sibi placebat: sicut Matth. 17. [v. 24, 25],
cum Dominus quaesiisset a Petro, « a quibus reges terrae tributum acciperent, a filiis suis, an ab alienis », Petro respondente, quod « ab alienis »
conclusit: « Ergo liberi sunt filii ».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod a Christo excluditur consilium, quod
est cum dubitatione, et per consequens electio, quae in sui ratione tale
consilium includit: non autem a Christo excluditur usus consiliandi.
Ad SECUNDUM dicendum, quod ratio illa procedit de discursu, et collatione, prout ordinantur (3) ad scientiam acquirendam.
Ad TERTIUM dicendum, quod beati conformantur angelis quantum ad
dona gratiarum: manet tarnen differentia, quae est secundum naturam.

(3) I. : ordinatur.
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hét bijjde natuur der zalige zielen, en niet bij de engelen, gebruik
te rtiaken van vergelijkingen en overgangen.
IV' ARTIKEL.
•• ‘\ O !•

'

... Was de Christus ingegeven of ingestorte wetenschap grooter
dan die der Engelen?
, Bedenkingen. — Men beweert, dat deze kennis bij Christus
kleiner was dan bij de Engelen. — 1. Want de volmaaktheid is
evenredig aan wat vervolmaakt wordt. Nu staat de menschelijke
ziel volgens de natuurlijke orde lager dan de natuur der Engelen.
Omdat de wetenschap, waarover wij nu spreken, aan Christus
ziel-w^s gegeven voor haar volmaaktheid, schijnt de^e wetenschap
lager te hebben gestaan dan die, waardoor de Engelennatuur ver
volmaakt werd.
2. In zekere mate was Christus’ wetenschap vergelijkend en
overgangen makend, wat van de wetenschap der Engelen niet kan

Et ideb uti collatione, et discursu, est connaturale animabus beatorum, non
autem angelis.
,

'

ARTICULUS IV.

! Utrum haec scientia in Chrisio fuerit major scieniia angèlorum (1).
[3. Dist. 14. art. 1. q. 2. ad I. et art. 3. q. 2. corp.
• et Veri. q. 20. art. 4. et Comp. Theol. cap. 216.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod hujusmodi scientia in Christo
fuerit minor, quam in angelis: perfectio enim proportionatur perfectibili:
se'd anima humana secundum ordinem naturae est infra naturam angelicam:
cum igitur scientia, de qua nunc loquimur, sit indita animae Christi ad
peiifection$m ipsiiis, videtur quod hujusmodi scientia fuerit infra scientiam,
qua perficitur natura angelica.
! ’/2.;;'Pr/eterÉA, scientia animae Christi fuit. aliquo modo collativa, et(i)

(i) L.: Utrum in Christo scientia indita sua infusa fuerit minor quam in

angelis.
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worden gezegd. Dus stond de wetenschap van Christus ziel lagei
dan die der Engelen.
# # ..
,
3. Naarmate een wetenschap minder stoffelijk is, is
tiger. Nu is de wetenschap der Engelen minder stoffelijk an ie
van Christus’ ziel; want Christus* ziel is de act van een hc aam
en kan zich tot de fantasiebeelden wenden, wat men van de nge
len niet kan zeggen. Dus is de wetenschap der Enge en grooter
dan die van Christus’ ziel.
Maar daartegenover staat, dat de Apostel zegt in ^en^1 ^
aan de Hebreeën (2, 9) : « Hem, die een korten tijd beneden de
Engelen verlaagd is geweest, Jesus, zien wij met glans en eer i]
heid gekroond, omdat Hij den dood heeft doorstaan »• aarui
blijkt, dat Christus alleen beneden de Engelen verlaag wor t ge
noemd, omdat Hij den dood heeft doorstaan. Dus met om ïjn
wetenschap.
Leerstelling. — De Christus’ ziel ingestorte wetenschap kan

reen op twee manieren beschouwen: ten eerste naar etgeen zij
heeft van de oorzaak, die haar instort, en daarnaast naar wat zij* 3
discursiva: quod non potest dici de scientia angelica. Ergo scientia animae
Christi fuit inferior scientia angelorum.
3. Pr/ETEREA, quanto aliqua scientia est magis immatenalis; tanto esi
potior. Sed scientia angelorum est immaterialior, quam scientia anim
Christi, quia anima Christi est actus corporis, et habet conversionem ad
phantasmata; quod de angelis dici non potest. Ergo scientia ange orum
potior, quam scientia animae Christi.
Sed CONTRA est, quod Apost. dicit Hebr. 2. [v. 29] : « Eum autem,
qui modico quam Angeli minoratus est, videmus Jesum propter passionem
mortis gloria, et honore coronatum ». Ex quo apparet, quod propter solam
passionem mortis dicatur Christus ab angelis minoratus. Non ergo propter
scientiam.
Respondeo dicendum, quod scientia indita animae Christi pqtest dupliciter considerari. Uno modo secundum illud, quod habuit a causa in
fluente. Alio modo secundum id, quod habuit ex subjecto recipiente.
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heeft van den drager, die haar ontvangt. Wat het eerste betreft,
was de Christus’ ziel ingestorte wetenschap meer verheven dan die
der Engelen, en om het aantal gekend dingen en om de zekerheid
der wetenschap; want het Christus’ ziel ingestorte geestelijke licht,
is veel verhevener dan het licht, dat tot de natuur der Engelen
behoort. Maar wat het tweede betreft, staat de wetenschap, die
Christus’ ziel is ingestort, beneden die der Engelen, nl. wat de
kenwijze betreft; deze is nl. die, welke past bij de menschelijke
natuur, door zich te wenden tot de fantasiebeelden en door het
maken van vergelijkingen en overgangen.
En hieruit blijkt ook het antwoord op de bedenkingen.
V° ARTIKEL.
Was de Christus ingegeven ingestorte Wetenschap een hebbelijkheid?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de Christus ingestorte
wetenschap geen hebbelijkheid was. — 1. Want zooals gezegd
Quantum igitur ad primum, scientia indita animae Christi fuit multo (2)
excellentior, quam angelorum scientia, et quantum ad multitudinem cognitorum, et quantum ad scientiae certitudinem: quia lumen spiritualis gratiae (3), quod est inditum animae Christi, est multo excellentius, quam
lumen quod pertinet ad naturam angelicam. Quantum autem ad secundum,
scientia indita animae Christi est infra scientiam angelicam, scilicet quantum
ad modum cognoscendi, qui est naturaliss animae humanae, qui scilicet est
per conversionem ad phantasmata, et per collationem, et discursum.
Et per hoe patet responsio AD OBJECTA.
ARTICULUS V.
Uirum haec scientia fuerit habitualis (1).
[3. Dist. 14. art. 1. q. 2. et 3. et Veri. q. 20. art. 2.].
Ad quintum sic proceditur Videtur, quod in Christo non fuerit habi
tualis scientia: dictum est enim [q. 9. art. 1.], quod animam Christi2 3
(2) L. om:t.: multo.
(3) L.: lumen spirituale.
(1) L.. Utrum scientia ind:ta seu infusa in christo fuerit habitualis scientia.
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is (1c Art., en 9° Kw., 1c Art.), paste Het, dat Christus ziel de
Hoogste volmaaktheid bevat. Nu is de volmaaktheid van een
wetenschap, die daadwerkelijk bestaat, grooter dan die te voren
kan bestaan in een hebbelijkheid. Dus schijnt het gepast te zijn
geweest, dat Hij alles daadwerkelijk kende. Dus had Hij geen
wetenschap, die een hebbelijkheid was.
2. Omdat de hebbelijkheid op een daad is gericht, schijnt een
hebbelijkheid-wetenschap, die nooit tot een daad wordt gebracht,
nutteloos te zijn. Daar Christus nu alles wist, zooals werd ge
zegd (le Art.), kon Hij dat alles niet daadwerkelijk beschouwen,
als Hij het een na het ander kende, want een oneindig getal kan
men niet opeenvolgend aftellen. Dus was de hebbelijkheid-wetenschap in Hem nutteloos geweest, wat niet past. Dus had Hij van
alles, dat Hij kende, een wetenschap, die een akt en geen hebbe
lijkheid was.
3. De hebbelijkheid-wetenschap is een volmaaktheid van hem,
die de wetenschap bezit. Nu is de volmaaktheid iets, dat hooger
staat dan wie vervolmaakt wordt. Was er dus een geschapen
hebbelijkheid van wetenschap in Christus’ ziel, dan was een ge-

decuit maxima perfectio scientiae (2) : sed major est perfectio scientiae
existentis in actu, quam existentis in potentia, vel habitu (3). Ergo conveniens fuisse videtur, quod omnia sciret in actu. Non ergo habuit habitualem scientiam.
2. Pr^eterea, cum habitus ordinetur ad actum, frustra videtur esse
habitualis scientia, quae nunquam in actum reducitur: cum autem Christus
sciverit omnia, sicut jam dictum est [art. 1.], non potuisset actu omnia
illa considerare, unum post aliud cogitando (4), quia infinita non est
enumerando pertransire. Frustra igitur fuisset in eo quorumdam scientia
habitualis; quod est inconveniens. Habuit ergo actualem scientiam omnium
quae scivit, et non habitualem.
3. Pr/eterea, scientia habitualis est quaedam perfectio scientis: per
fectio autem est nobilior perfectibili. Si igitur in anima Christi fuisset
aliquis habitus scientiae creatus, sequeretur quod aliquid creatum esset2 3 4

(2) I,. omit : scientiae.
(3) L.: praeexistentis in habitu.
(4) L.: cognoscendo.
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schapen iets volmaakter geweest dan Christus’ ziel. Dus was er
geen hebbelijkheid-wetenschap in Christus’ ziel.
Maar daartegenover staat, dat wij bij Christus over de weten
schap, die wij nu behandelen, in denzelfden zin spreken als bij
ons; zooals ook zijn ziel van dezelfde soort was als de onze.
Maar onze wetenschap behoort thuis onder soort hebbelijkheid.
Dus was ook Christus’ wetenschap een hebbelijkheid.
LEERSTELLING. — Zooals boven werd gezegd (Vorig Art.),

paste de bestaanswijze van de Christus’ ziel ingegeven weten
schap bij den drager zelf, die haar ontving; want wat ontvangen
wordt, bevindt zich in den drager aangepast aan de zijnswijze
van den drager. Nu past deze toestand bij de menschelijke ziel,
dat zij nu eens daadwerkelijk begrijpt, en dan weer alleen het
vermogen ertoe heeft. Nu ligt tusschen het vermogen zonder meer
en de volledig daad de hebbelijkheid, want de uitersten en wat er
tusschen inligt, zijn van dezelfde soort. Zoo blijkt het bij de
natuur der menschelijke ziel te passen een wetenschap te ont
vangen als een hebbelijkheid. En dus moet men zeggen, dat de

nobilius, quam anima Christi. Non igitur in anima Christi fuit scientia
habitualis.
Sed CONTRA, scientia Christi, de qua nunc loquimur, umvoca fuit scientiae nostrae: sicut et anima ejus fuit unius speciei cum anima nostra. Sed
scientia nostra est ingenere habitus. Ergo et scientia Christi fuit habitualis.
Respondeo dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. praec.],
modus hujus scientiae inditae animae Christi fuit conveniens ipsi subjecto
recipienti: nam receptum est in recipiente per modum recipienlis. Est autem
hic modus connaturalis animae humanae, ut quandoque sit intelligens (5)
actu, quandoque in potentia. Medium aute minter puram potentiam, et
actum completum est habitus: ejusdem autem generis sunt medium, et
extrema. Et sic patet, quod modus connaturalis animae humanae est, ut

(5) L- : intellcctus.
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Christus’ ziel ingegeven wetenschap een hebbelijkheid was; want
Hij kon haar gebruiken, wanneer Hij wilde.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1, In Christus’ ziel

was er een dubbele kennis en beiden waren op hun manier zoo
volmaakt mogelijk. Een was er, die de grenzen der menscheiijke
natuur te boven ging, waardoor zij nl. Gods Wezen zag en hét
andere daarin. En deze was zonder meer in den hoogsten graad
volmaakt. Maar deze kennis was geen hebbelijkheid, maar een
blijvende daad ten opzichte van alles, wat zij op die manier kende.
Er was nog een andere kennis in Christus, die binnen de grenzen
van de menscheiijke natuur viel, waarmee Hij nl. de dingen kende
door Hem van godswege ingegeven eigen kenbeelden, en over deze
kennis spreken wij nu. Deze kennis nl. was niet zonder meer zoo
volmaakt mogelijk, maar in hoogste maat volmaakt onder de
soorten van menscheiijke kennis. Daarom was het niet noodig dat
zij altijd daadwerkelijk aanwezig was.
2. Een hebbelijkheid wordt tot akt gebracht op bevel van de
'vil, want een hebbelijkheid is iets, « waarmee iemand Wer^l, als
hij Tuil ». Nu is de houding van de wil ten opzichte van een on
eindig aantal dingen onbepaald. En toch is zij niet nutteloos, al

recipiat scientiam per modum habitus. Et ideo dicendum est, quod scientia
indita animae Christi fuit habitualis; et poterat ea uti, quando volebat.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod in anima Christi fuit duplex cognitio,
et utraque suo modo perfectissima. Una quidem excedens modum naturae
humanae; qua scilicet vidit Dei essenliam, et alia in ipsa; et haec fuit
perfectissima simpliciter; et talis cognitio no nfuit habitualis, sed actualis
respectu omnium, quae hoe modo cognovit. Alia autem cognitio fuit in
Christo secundum modum proportionatum humanae naturae; prout scilicet
cognovit res per species sibi divinitus inditas, de qua cognitione nunc
loquimur. Et haec cognitio non fuit simpliciter perfectissima, sed perfec
tissima in genere humanae cognitionis. Unde non oportuit, quod esset
semper in actu.
Ad SECUNDUM dicendum, quod habitus reducitur in actum ad imperium
voluntatis; nam habitus est, « quo quis agit cum voluerit » [Averr. De
Anima lib. 3. Comm. 28.] voluntas autem indeterminate se habet ad
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streeft zij niet daadwerkelijk naar alles, als zij maar daadwerkelijk naar datgene streeft, wat bij tijd en plaats past. En zoo is
een hebbelijkheid evenmin nutteloos, al wordt niet alles, wat onder
die hebbelijkheid valt, tot daadwerkelijkheid gebracht, als maar
datgene tot akt wordt gebracht, wat past bij het verplichte doel,
dat de wil zich stelt, naar de zaken en tijdsomstandigheden het
eischen.
3. Van goed en van het zijnde spreekt men in twee beteekenissen. Ten eerste zonder beperking. En dan noemt men de
zelfstand gheid goed en een zijnde, omdat zij zelfstandig is in haar
bestaan en goedheid. Daarnaast spreekt men in zeker opzicht van
goed en zijnde. En zoo noemt men een bijkomstigheid een zijnde,
niet alsof zij zelf bestaan en goedheid heeft, maar omdat het goede
en zijnde de drager ervan is. Zoo is dus de hebbelijkheid van
wetenschap niet zonder meer beter en meer waardevol dan Christus
ziel, maar in zeker opz’cht, want alle goedheid van de hebbelijkheid
der wetenschap dient tot de goedheid van den drager.

infinita: nee tarnen hoe es tfrustra, licet non in omnia actualiter tendat;
dummodo tendat actualiter in id, quod convenit loco, et tempori. El ideo
etiam habitus non est frustra, licet non omnia reducantur in actum, quae
habitui subjacent; dummodo reducatur in actum id, quod congruit ad
debitum finem voluntatis, secundum exigenliam negotiorum, et temporis.
Ad TERTIUM dicendum, quod bonum, sicut et ens, dupliciter dicitur.
Uno modo simpliciter; et sic bonum, et ens dicitur substantia, quae in suo
esse, et sua bonitate subsistit. Alio modo dicitur ens, et bonum secundum
quid; et hoe modo dicitur ens, et bonum (6) accidens; non quia ipsum
habeat esse, et bonitatem: sed quia ejus subjectum est ens, et bonum. Sic
ïgitur scientia habituahs non est simpliciter melior, aut dignior, quam anima
Christi, sed secundum quid; cum tota bonitas habitualis scientiae cedat in
bonitatem subjecti.

('ó) L. omit : et bonum.
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VI° ARTIKEL.
ITas de ingestorte wetenschap van Christus ziel in verschillende
hebbelijkheden onderscheiden?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus ziel maar
een hebbelijkheid van wetenschap was. — 1 - Want naarmate een
wetenschap volmaakter is, nadert zij meer tot een eenhei , aarom
kennen de hoogere engelen ook door meer algemeene vormen, z00t
als in het eerste deel gezegd is (53° Kw., 3° Art.) . Nu was
ristus
wetenschap hoogst volmaakt. Dus was zij in hoogste mate een
Dus was zij niet onderscheiden in meerdere hebbelijkhe en.
2. Ons geloof komt van Christus wetenschap, en aarom wor

in den Brief aan de Hebreeën gezegd (12, 2) : (( Opziend naar en
bewerker en voltooier van ons geloof, Jesus ». Nu is maar een
gcloofshebbelijkheid over alle voorwerpen van geloof, zooa s m
tweede deel is gezegd (Ila-IIae, 4' Kw., 6 Art-). y.S,ya-Sjer
Christus met zooveel te meer reden maar een heb e ij ei va
wetenschap.* 2
ARTICULUS VI.
Ulrum haec scientia fuerit distincta per diversos habitus (1).

[3. Dist. 14. art. 3. q. 4.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod in anima Christi non fuerit
isi unus habitus scientiae: quanto enim scientia est perfectior, tanto est
nagis unita; unde et angeli superiores per formas magis universales coinoscunt, ut in 1. dictum est [q. 55. art. 3.]. Sed scientia Christi fuit
♦erfectissima. Ergo fuit maxime una. Non ergo fuit distincta per plures
labitus.
2. Pr/eterea, fides nostra derivatur a scientia Christi; unde dicitur
debr. 12. [v. 2] : « Aspicientes in auctorem fidei, et consummatorem
fesum ». Sed unus est habitus fidei de omnibus credibilibus, ut in 2. dictum
st [2-2. q. 4. art. 6.]. Ergo multo magis in Christo non fuit nisi unus
labitus scientiae.
(t) L.: Utrum scientia indita aniraac Christi fuerit distincta sccundu,
versos habitus.
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3. De wetenschappen worden ondersche’den naar de verschil
lende opzichten, waaronder men de kenbare dingen beschouwt.
Nu kende Christus* ziel alles onder hetzelfde opzicht, nl. naar het
door God ingestorte licht. Dus was er in Christus maar een heb
belijkheid van wetenschap.
Maar daartegenover staat, dat bij Zacharicis wordt gezegd (3,
9) : « Op den eenen steen )), dwz. Christus, « zijn zeven oogen ))•
Onder oog nu verstaat men wetenschap. Dus schijnen er in Christus
meerdere hebbelijkheden van wetenschap te zijn geweest.
Leerstelling. — Zooals gezegd is (4,; en 3° Art.), bestond

de ingestorte wetenschap in Christus’ ziel op een manier, die bij de
natuur der menschelijke ziel paste. Nu behoort het tot de natuur
der menschelijke ziel de kenbeelden minder algemeen te krijgen dan
de Engelen, nl. zoo, dat zij de soortelijk verschillende naturen door
verschillende verstandsbeelden kent. Daarvandaan komt het, dat er
in ons verschillende hebbelijkheden van wetenschap zijn, omdat
er verschillende sooiten kenbare dingen zijn, in zoover nl. datgene,
wat tot dezelfde soort wordt teruggebracht, door dezelfde hebbe
lijkheid van wetenschap wordt gekend. Daarom wordt in het le 3

3. Pr/ETEREA, scientiae distinguuntur secundum diversas rationes scibilium. Sed anima Christi omnia scivit secundum unam rationem, scilicet
secundum lumen divinitus infusum. Ergo in Christo fuit tantum unus habitus
scientiae.
Sed CONTRA est, quod Zachar. 3. [v. 9] dicitur, quod « super lapidem
unum » idest Christum, « sunt septem oculi ». Per oculum autem scientia
intelligitur. Ergo videtur, quod in Christo fuerint plures habitus scientiae.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut diclum est [art. 4. et 5. huj. q.J,
scientia indita animae Christi habuit modum connaturalem animae humanae.
Est autem connaturale animae humanae ,ut recipiat species in minori
universalitate, quam angeli; ita scilicet quod diversas naturas specificas
per diversas species intelligibiles cognoscat. Ex hoe autem contingit, quod
in nobis sint diversi habitus scientiarum, quia sunt diversa scibilium genera;
inquantum scilicet ea, quae reducuntur in unum genus, eodem habitu
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boek van de Analytica Posteriora (28° H., n. 1) gezegd, dat
(( die wetenschap één is, die gaat over onderwerpen van één soort )).
En dus was de in Christus* ziel ingestorte wetenschap onderscheiden
in verschillende hebbelijkheden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals boven is
gezegd (4° Art.), is de wetenschap van Christus’ ziel allervol-,
maakst en gaat de wetenschap der Engelen te boven, voor zoover
men haar beschouwt van de kant van God, die haar instort; maar
zij is lager dan de wetenschap der Engelen wat de manier betreft,
waarop de ziel haar ontvangt. En het valt onder die manier, dat
deze wetenschap in vele hebbelijkheden onderscheiden wordt, om
dat zij uit minder omvattende kenbeelden bestaat.
2. Ons geloof steunt op de eerste waarheid. En dus is Christus
bewerker van ons geloof volgens de goddelijke wetenschap, die
zonder beperking een is.
3. Het door God ingestorte licht is de algemeen geldende
reden, waardoor wij het door God geopenbaarde begrijpen, zoo
als het licht van het verstand het is voor die dingen, d:e wij van
nature kennen. Daarom moeten wij in Christus ziel kenbeelden
scientiae cognoscuntur; sicut dicitur in 1. Posterior. [cap. 28.] quod <( una
scientia est, quae est unius generis subjecti ». Et ideo scientia indita animae
Christi fuit distincta secundum diversos habitus.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. 4. huj. q.J,
scientia animae Christi est perfectissima, et excedens angelorum scientiam
quantum ad id, quod consideratur in ea ex parte Dei influentis: est tarnen
infra scientiam angelicam, quantum ad modum recipientis: et ad hujusmodi
modum pertinet, quod scientia illa per multos habitus distinguatur, quasi
per species magis particulares existens.
Ad SECUNDUM dicendum, quod fides nostra innititur primae veritati:
et ideo Christus est auctor fidei nostrae secundum divinam scientiam, quae
est simpliciter una.
Ad TERTIUM dicendum, quod lumen divinitus infusum est communis
ratio intelligendi ea, quae divinitus revelantur: sicut et lumen intellectus
agentis (2) eorum, quae naturaliter cognoscuntur. Et ideo oportuit esse

(2) JU omit.: agentis.

368

Kw. 11, A. 6.

aannemen van de afzonderlijke dingen om alles met een eigen
kennis te kennen. En wat dit betreft moesten er in Christus ziel
verschillende hebbelijkheden van wetenschap zijn, zooals is ge
zegd (in de Leerstelling).

in anima Christi proprias species singularum remm (3), ad cognoscendu,
cognitione propria unumquodque; et secundum hoe oportuit esse diverso:
habitus scientiae in anima Christi, ut dictum est [in corp. art.].

(3) L.: oportuit in anima Christi species singularum rerum ponerc...
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TWAALFDE KWESTIE
OVER DE DOOR ONDERVINDING VERWORVEN
WETENSCHAP VAN CHRISTUS’ ZIEL.
J

(Vier Atikels.)

Hierna moeten wij de wetenschap bespreken, die Christus’ ziel
door onderv.nding verkregen had. En hierover stellen wij ons vier
vragen:
1. Kende Christus met deze wetenschap alles?
2. Ging Hij in deze wetenschap vooruit?
3. Leerde H j iets van een mensch?
4. Kreeg Hij iets van de Engelen?

QUAESTIO XII.
DE SCIENTIA ANIMAE CHRISTI ACQUISITA (1),
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de scientia Christi acquisita, vel experimentali.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: Utrum secundum hanc scientiam
cognoverit omnia. — 2. Utrum in hac scientia profecerit. — 3. Utrum
aliquid ab homine didicerit. — 4. Utrum acceperit aliquid ab angelis.

(i) L. add.: vel experimentali.
25
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Kende Christus met Zijn door ondervinding verworven wetenschap
alles?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus met deze weten
schap niet alles kende. — 1. Want dit soort wetenschap krijgt
men door ondervinding. Nu had Christus geen ondervinding van
alles. Dus kende Hij met deze wetenschap niet alles.
2. De mensch verkrijgt de wetenschap door de zintuigen. Maar
niet alles, wat met de zintuigen waarneembaar is, kwam onder het
bereik van Christus* lichamelijke zintuigen. Dus kende Hij met'
die wetenschap niet alles.
3. De grootheid van een wetenschap wordt afgemeten naar de
kenbare dingen. Kende Christus dus met deze wetenschap alles,
dan zou er in Hem een verworven wetenschap zijn geweest, die
gelijk zou zijn aan de ingestorte wetenschap en die der zaligen;
en dat past niet. Dus kende Christus met deze wetenschap niet alles.

ARTICULUS I.
Utrum secundum hanc scientiam (1) Christus cognoverit omnia.

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod secundum hanc scientiam
Christus non omnia cognoverit: hujusmodi enim scientia per experientiam
acquiritur. Sed Christus non omnia expertus est. Non igitur omnia secun
dum hanc scientiam scivit.
2. Pr^ETEREA, homo scientiam per sensum acquirit. Sed non omnia
sensibilia sensibus corporalibus Christi fuerunt subjecta. Non igitur secun
dum hanc scientiam omnia cognovit Christus.
3. - PR^ETEREA, quantitas scientiae attenditur secundum scibilia. Si igitur
secundum hanc scientiam Christus omnia scivisset, esset in eo scientia
acquisita aequalis scientiae infusae, et scientiae beatae: quod est inconveniens. Non ergo secundum hanc scientiam Christus omnia scivit.
(i) L.: secundum scientiam aequisitam vel experimentalem.
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Daartegenover staat echter, dat er in Christus, wat Zijn '^iel
betreft, n.ets onvolmaakts was. Maar deze wetenschap van Hem'
zou onvolmaakt zijn geweest, als Hij er niet alles mee gekend had;7
want datgene, waar nog iets aan toegevoegd kan worden, is. on-'
volmaakt. Dus kende Christus met deze wetenschap alles.
Leerstelling. — Wij nemen, zooals boven is gezegd (9* Kw.,'
4e Art) , in Christus een verworven wetenschap aan, ornaat hét
aan het werkend verstand past, dat zijn arbeid niet nuttelpos js/
waarmee het dingen metterdaad kenbaar maakt; precies ZQoaJ§ ^Wij
in Christus’ ziel een ingegeven of ingestorte wetenschap aamïémèri
om de volmaaktheid van het ontvangend verstand. Maar zooals.
het ontvangend verstand datgene is, waaraan het toekomt « alias,
te Worden », zooals in het 3C boek Over de Ziel (3* H-» n. 1)’
wordt gezegd, zoo komt het aan het werkend verstand toe « alles\
te maken ». Daarom wist Christus* ziel evenals zij dóór de inger.
storte wetenschap alles kende, waartoe het ontvangend ver.stajip,
hoe dan ook het vermogen heeft, ook door de verworven weten
schap alles, wat gekend kan worden door de arbeid van hèt wer
kend verstand.

Sed CONTRA est, quod nihil imperfectum fuit in Christo quantum Nad
animam. Fuisset autèm imperfecta haec ejus scientia, si secundum eam non
scivisset omnia; quia imperfectum est, cui potest fieri additio [Arist.Phys. lib. 3. cap. 6. S. Th. lect. 11.]. Ergo secundum hanc scientiamj
Christus omnia scivit.
Respondeo dicendum, quod scientia acquisita ponitur in anima Christi,
ut supra dictum est [q. 9. art. 4.], propter convenientiam intellectus agentis,
ne ejus actio sit otiosa, quae (2) facit intelligibilia in actu: sicut et scientia
indita, vel infusa ponitur in anima Christi ad perfectionem intellectus
possibilis. Sicut autem intellectus possibilis est, « quo est omnia fieri » ita
intellectus agens est, « quo est omnia facere », ut dicitur in 3. de An.'
[cap. 5. n. 1. S. Th. lect. 10.]. Et ideo sicut per scientiam inditam'scivit
anima Christi omni ailla, ad quae intellectus possibilis est quocumque modo’
in potentia; ita per scientiam acquisitam scivit omnia illa, quae possunt
sciri per actionem intellectus agentis.

----- --------

•; '

I

' ’ ■?*

(2) L.: qua facit.
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Antwoord cp de Bedenkingen. —- 1. Kennis van dingen
kan niet alleen verworven worden door van die dingen zelf onder
vinding op te doen, maar ook door onderv.nd ng met welke andere
dingen ook, daar de mensch door het licht van het werkend verstand
van het begrijpen der gevolgen kan komen tot de oorzaken, en
van de oorzaken tot gevolgen en van gelijken tot gelijken en van
het een van twee tegengestelden tot het ander. Al had Christus
dus geen ondervinding van alles, kon Hij toch zoo uit hetgeen Hij
I wel ondervonden had, komen tot kennis van alles.
2 Al viel niet al het zintuiglijk waarneembare onder het bereik
van Christus* lichamelijke zintuigen, toch vielen sommige d ngen
ervan wel onder Zijn bereik; en door de bijzondere kracht van
Zijn verstand kon Hij op bovengenoemde manier (Antw. op de
ic‘ B.) door het begrijpen daarvan komen tot het begrip van de
: rest. Zoo kon Hij door het zien van de hemellichamen hun krach
ten begrijpen en wat zij onder de lagere dingen, die niet onder
Zijn zintuigen vielen, teweegbrengen. En om dezelfde reden kon
Hij uit allerlei andere dingen komen tot het begrijpen van de rest.
3. Christus* ziel kende met deze wetenschap niet alles zonder
meer, maar al datgene, wat door het licht van het menschehjk
werkend verstand kenbaar is. Dus kende Hij met deze wetenschap

|
!

j

|
|
:
j

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod scientia rerum acquiri potest non
solum per experientiam ipsarum, sed etiam per experientiam quarumdam
aliarum rerum; cum ex virtute Iuminis intellectus agentis possit homo
procedere ad intelligendum effectus per causas, et causas per effectus, et
similia per similia, et contraria per contraria. Sic igitur licet Christus non
fuerit omnia expertus; ex his tarnen, quae expertus est, in omnium devenit
notitiam.
Ad SECUNDUM dicendum, quod licet sensibus corporalibus Christi non
fuerint subjecta omnia sensibilia, fuerunt tarnen sensibus ejus subjecta aliqua
sensibilia, ex quibus, propter excellentissimam vim rationis ejus, potuit in
aliorum notitiam devenire per modum praedictum [in sol. praec.]. Sicut
videndo corpora coelestia, potuit comprehendere eorum virtutes, et effectus,
quos habent in istis inferioribus, qui ejus sensibus non subjacebant. Et
eadem ratione ex quibuscumque aliis in aliorum notitia devenire potuit.
Ad TERTIUM dicendum, quod secundum istam scientiam anima Christi
non simpliciter cognovit omnia, sed illa omnia, quae per lumen intellectus
agentis homini sunt cognoscibilia. Unde per hant scientiam non cognovit
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het wezen van de lichaamlooze dingen niet en evenmin de en ehngen in het verleden of de toekomst. Maar dat kende Hij door e
ingestorte wetenschap, zooals boven is gezegd (Vorige Kw., 1 Art-,
Antw. op 2V en 3° B.).
11° ARTIKEL.
Ging Christus vooruit in de door ondervinding verkregen
Wetenschap ?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus in deze weten
schap niet vooruitgang. — 1. Want zooals Christus met de inge:
storte en zalige wetenschap alles kende, kende Hij ook alles met
deze verkregen wetenschap; dat blijkt uit wat is gezegd. Nu ging
H’j in die andere wetenschappen niet vooruit. Dus ook niet in deze.
2. Vooruitgaan behoort bij het onvolmaakte, want bij het vol
maakte kan niet bij gevoegd worden. Nu mogen wij in Christus

essentias substantiarum separatarum, nee etiam singularia praeterita, praesentia, et futura, quae tarnen cognovit per scientiam inditam, ut supra
dictum est [in art. 1. et q. praec.].

ARTICULUS II.
Utrum Christus in hac scienlia profecerit (1).
[Infr. q. 14. art. 8. et 3. Dist. 14. art. 3. q. 5.
et Comp. Theol. cap. 216. et Joan. 4 .lect. 1. et Hebr. 5. lect. 2.J.
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod secundum hanc scientiam
Christus non profecerit. Sicut enim secundum scientiam beatitudinis, et
secundam scientiam infusam Christus cognovit amnia; ita et secundum hanc
scientiam acquisitam, ut ex dictis patet [art. praec.]. Sed secundum illas
scientias non profecit. Ergo nee secundum istam.
2. PlUETEREA, proficere est imperfecti: quia perfectum additionem non
recipit [Arist. Phys. lib. 3. c. 6. n. 8. S. Th. lect. 9.]. Sed in Christo
(i) Lv: Utrum secundum scientiam acquisitam vel experimentalem Christus
profecerit.
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geen onvolmaakte wetenschap aannemen. Dus ging Christus in deze
wetenschap niet vooruit.
3. (( Wie ben)eert, dat Christus in dezen zin in genade en wijs
heid vooruitging, dat Hij er iets bij krijgt, heeft geen eerbied voor
de vereeniging », zegt Damascenus (Over het Ware Geioof,
3C B. , 22° H.). Maar het is goddeloos voor de vereeniging geen
eerbied te hebben. Dus is het goddeloos te zeggen, dat er iets bij
Zijn wetenschap kwam.
Maar daar staat tegenover, wat wij bij Lucas (2, 32) lezen,
dat (( Jesus vooruitging in wijsheid en ouderdom en behagelijkheid
bij God en de menschen ». En Ambrosius (Over het geheim der
menschrvording, 7e H.) zegt, dat « Hij vooruitging naar de menschelijke Wetenschap ». De menschelijke wetenschap nu is die,
welke op de gewone menschelijke manier verkregen wordt, nl. door
het licht van het werkende verstand. Dus ging Christus volgens
deze wetenschap vooruit.

LEERSTELLING. — Er is een dubbele vooruitgang in de we
tenschap. En wel een wezenlijke, als nl. de hebbelijkheid zelf
non est ponere scientiam imperfectam. Ergo secundum hanc scientiam Chris
tus non profecit.
3. Pr^eterea, Damascenus dicit [lib. 3. Orthh. Fid. cap. 22.] :
« Qui proficere dicunt Christum sapientia, et gratia, ut additamentum
sensus suscipientem, non venerantur unionem »: sed impium est illam
unionem non venerari (2). Ergo impium est dicere, quod scientia ejus
additamentum acceperit.
V

: , :

Sed CONTRA est, quod dicitur Luc. 2. [v. 52], quod « Jesus proficiebat sapientia, et aetate, et gratia apud Deum, et homines; et Ambrosius
dicit [lib. de Incarn. Dom. cap. 7.], quod « proficiebat secundum
sapiéntiam humanam ». Humana autem sapientia est, quae humano modo
actjuiritur, scilicet per lumen intellectus agentis. Ergo Christus secundum
hanc scientiam profecit.
. ■ Respondeo dicendum, quod duplex est profectüs sciehtiae. Unus quidem secundum essentiam; prout scilicet ipse habitus scientiae augetur.
Won venerari autem unionem est imp:um.
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der wetenschap grooter wordt: Daarnaast is- er een in de uit
werkselen, bv. als iemand met dezelfde en gelijke hebbelijkheid
van wetenschap eerst anderen het mindere toont en daarna het
grootere en fijnere.
Nu is het duidelijk, dat Christus op de tweede manier in
genade en wetenschap evenals in leeftijd vooruitging, omdat Hij
naar het toenemen in jaren grootere werken verrichtte, die van
een grootere wijsheid en genade getuigden. Maar het is duidelijk,
dat de hebbelijkheid der ingestorte wetenschap wat de hebbelijk
heid zelf betreft in Hem niet toegenomen is, omdat vanaf het
begin alle wetenschap Hem ten volle was ingestort. En veel minder
nog kon de wetenschap der zaligen in Hem grooter worden. In
het eerste deel (14° Kw., 15° Art., Antw. op de 2° B.) is al over
de goddelijke wetenschap gezegd, dat zij niet groeien kon.
Was er dus behalve de hebbelijkheid der ingestorte wetenschap
geen andere hebbelijkheid van een aangeleerde wetenschap in Chris
tus* ziel geweest, zooals sommigen beweren en ook ik vroeger gehou
den heb (Sent. 3° B., 14e D., 3e Art.; 18e D., 3° Art.), dan zou er
in Christus geen enkele wetenschap naar haar wezen toegenomen

Alius autem secundum effectum; puta si aliquis secundum eumdem et
aequalem scientiae habitum primo minora aliis demonstret, et postea majora,
et subtiliora.
Hoe autem secundo modo manifestum est, quod Christus in scientia, et
gratia profecit, sicut et in aetate: quia scilicet secundum augmentum
aetatis opera majora faciebat, quae scilicet majorem scientiam, et gratiam
demonstrabant. Sed quantum ad ipsum habitum scientiae, manifestum est,
quod habitus scientiae infusae in eo non est augmentatus; cum a principio
plenarie fuerit sibi omnium (3) scientia infusa; et multo minus scientia
beata in eo augeri potuit. De scientia enira divina, quod non possit augeri,
supra in 1. dictum est [q. 14. art. 15.].
Si igitur praeter habitum scientiae inhisum, non sit in anima Christi
aliquis habitus scientiae acquisitae, ut quibusdam videtur, et mihi aliquando
visum est [3. Dist. 14. q. 1. art. 3. q. 5.], nulla scientia in Christo
augmentata fuit secundum essséntiam (4), sed solum per experientiam.

(3) L.: omnis scientia.
(4) L.: suam essentiam.
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zijn, maar alleen door de ondervinding, dwz. door het toepassen
van de ingestorte kenbeelden op de beelden der fantasie. En m
dezen zin zeggen sommigen, dat Christus’ wetenschap door onder
vinding grooter werd, nl. door het toepassen van de ingestorte verslandsbeelden op het nieuwe, dat Hij van de zintuigen kreeg.
Maar omdat het niet paste, dat Christus een natuurlijke verslandsdaad miste en het abstraheeren van de verstandsbeelden uit
de fantasiebeelden een natuurlijke daad van den mensch is krach
tens het werkende verstand, schijnt het gepast ook deze werk
zaamheid in Christus aan te nemen. En daaruit volgt, dat er m
Christus’ ziel een gewoonte van wetenschap was, die door het
abstraheeren van dergelijke kenbeelden grooter kon worden nl.
hierdoor, dat het werkende verstand, nadat het de eerste ken
beelden uit de fantasiebeelden geabstraheerd had, nog andere kon
abstraheeren.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zoowel de inge
storte wetenschap van Christus* ziel als die der zaligen waren een
gevolg van de werkoorzaak met oneindige kracht, die alles ineens
kan uitwerken; en daarom ging.Christus in geen van beide weten-

idest conversionem specierum intelligibilium inditarum ad phantasmata. Et
secundum hoe dicunt, quod scientia Christi profecit secundum experientiam,
convertendo scilicet species intelligibiles inditas ad ea, quae de novo per
sensum accepit. Sed quia inconveniens videtur, quod aliqua naturalis actio
intelligibilis Christo deesset, cum extrahere species intelligibiles a phantasmatibus sit quaedam naturalis actio hominis secundum intellectum agentem,
conveniens videtur hanc etiam actionem in Christo ponere. Et ex hoe sequi
tur, quod in anima Christi aliquis habitus scientiae fuerit, qui per hujusmodi abstractionem specierum potuerit augmentari: ex hoe scilicet quod
intellectus agens post primas species intelligibiles abstractas a phantasmatibus poterat etiam alias, et alias (3) abstrahere.
'Ad PRIMUM ergo dicendum, quod tam scientia infusa animae Christi,
quam scientia beata fuit effectus agentis infinitae virtutis, qui potest simul
totum operari; et ita in neutra scientia acquisita causatur (6) ab intellectu
(5) h. omit.: et alias.
(6) L.: est tantum ab intellectu...
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schappen vooruit, maar bezat hen volmaakt vanaf het begin. Maar
de aangeleerde wetenschap komt maar van het werkende verstand,
dat n et alles ineens, doch achtereenvolgens uitwerkt. En daarom
wist Christus met deze wetenschap niet van het begin af alles, maar
langzaam aan en na eenigen tijd, nl. toen Hij den volmaakten
leeftijd had bereikt. En dat blijkt hieruit, dat de Evangelist in een
adem zegt dat Hij « toenam in wijsheid en jaren )).
2. Deze wetenschap was in Christus altijd volmaakt in verhou
ding tot den leeftijd, al was zij niet zonder meer en naar haar natuur
volmaakt. En daarom kon zij grooter worden.
3. Het woord van Damascenus slaat op hen, die beweren, dat
er zonder beperking iets aan Christus’ wetenschap is toegevoegd, nl.
naar al Zijn wetenschap, en vooral naar de ingestorte, die in
Christus’ ziel door de vereeniging met het Woord veroorzaakt
werd. Maar het slaat niet op het toenemen in wetenschap, die door
een natuurlijke oorzaak teweeg wordt gebracht.

agente, qui non simul tolum operatur, sed successive: et ideo secundum
hanc scientiam Christus non a principio scivit omnia, sed paulatim, et
post aliquod tempus, scilicet in perfecta aetate, quod patet ex hoe, quod
Evangelista simul dicit eum profecisse scientia et aetate.

Ad SECUNDUM dicendum, quod haec etiam scientia (7) semper fuit
perfecta secundum tempus; licet non semper fuerit perfecta simpliciter, et
secundum naturam; et ideo potuit habere augmentum.
Ad TERTIUM dicendum, quod verbum Damasceni intelligitur quantum
ad illos, qui dicunt simpliciter fuisse factam adclitionem scientiae Christi,
scilicet secundum quamcumque ejus scientiam, et praecipue secundum infusam, quae causatur in anima Christi ex unione ad Verbum. Non autem
intelligitur de augmento scientiae, quae ex naturali agente causatur.

(7) L. add.: in Christo.
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III0 ARTIKEL.
Leerde Christus iets van de menschen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus iets van de
menschen leerde. — 1. Want bij Lucas (2, 46 en 67) word: ge
zegd, dat (( zij Hem in den Tempel vonden te midden der leeraren,
hen ondervragend en antwoordend ». Nu is wie ondervraagt en
antwoordt iemand die leert. Dus heeft Christus iets van de menschen geleerd.
2. Wetenschap te krijgen van een mensch, die onderwijst, schijnt
hooger te staan dan haar van de zintuigen te krijgen, omdat de
verstandsbeelden daadwerkelijk bestaan in de ziel van de mensch,
die onderricht geeft, en zij in de zintuiglijk waarneembare dingen
alleen naar het vermogen bestaan. Nu kreeg Christus door onder
vinding wetenschap van de zintuiglijk waarneembare dingen zooals
gezegd is. (Vorig Art.; 9° Kw., 4° Art.). Dus kon Hij zooveel
te meer wetenschap krijgen door haar van de menschen te leeren.
3. Christus wist door de wetenschap der ondervinding van het
begin af niet alles, maar ging daarin vooruit, zooals is gezegd (VoARTICULUS III.
Utrum Christus aliquid ab homine didicerii.
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod Christus aliquid ab hominibus

didicerit: dicitur enim Luc. 2. [v. 46, 47], quod « invenerunt eum in
templo in medio doctorum interrogantera illos, et respondentem ». Interrogare vero, et respondere est addiscentis. Ergo Christus aliquid didicit ab
hominibus.
2. Pr/ETEREA, Acquirere scientiam ab homine docente videtur esse

nobilius, quam acquirere a rebus sensibilibus (1) ; quia in anima hominis
docentiS' sunt species intelligibiles in actu, in rebus autem sensibilibus sunt
species intelligibiles solum in potentia. Sed Christus accipiebat scientiam
experimentalem ex rebus sensibilibus, ut dictum est [art. praec.J. Ergo
multo magis poterat accipere scientiam, addiscendo ab hominibus.
3- Pr^ETEREA, Christus secundum scientiam experimentalem non omnia

a principio scivit, sed in ea profecit, ut dictum est [art. praec.]. Sed qui(i) L.: a sensibus.
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rig Art.). Maar wie iemand met een bedoeling hoort spreken, kan
leeren wat hij nog niet weet. Dus kon Christus iets van de menschen
leeren, wat Hij met deze wetenschap nog niet wist.
Maar daartegenover staat, wat bij Isaias wordt gezegd (55, 4) :
(( Ziet, Ik heb Hem den volken als getuige gegeven, aan de stam
men als leider en leeraar ». Nu ontvangt een leeraar geen onder
richt, maar geeft het. Dus kreeg Christus geen wetenschap door
de leer van een mensch.

'

Leerstelling. — In alle soorten wordt de eerste beweger
zelf niet in dat soort beweging bewogen, zooals de eerste, die
iets verandert, zelf niet veranderd wordt. Nu is Christus gesteld
tot Hoofd der Kerk, nl. van alle menschen, zooals boven is ge
zegd (8e Kw., 3e Art.), opdat alle menschen niet alleen door
Hem de genade zouden ontvangen, maar ook de leer der waarheid
van Hem zouden hooien. Daarom zegt Hijzelf bij Johannes (18,
37) : « Hiertoe ben Ik geboren en ben Ik in de Wereld gekomen,
om getuigenis af te leggen voor de xvaarheid ». En dus paste het

Iibet audiens sermonem significativum alieujus, potest addiscere quod nescit.
Ergo Christus potuit ab hominibus aliqua addiscere, quae secundum hanc
scientiam nesciebat.
Sed CONTRA est, quod dicitur Isa. 55. [v. 4] : « Ecce testem populis
dedi eum, ducem, ac praeceptorem gentibus ». Praeceptoris autem non est
doceri, sed docere. Ergo Christus non accepit aliquam scientiam per doetnnam alieujus hominis.

RESPONDEO dicendum, quod in quolibet genere id quod est primum
movens, non movetur secundum illam speciem motus: sicut primum alterans
non alteratur. Christus autem constitutus est a Deo (2) caput Ecclesiae,
quinimmo omnium hominum, ut supra dictum est [q. 8. art. 3.], ut non
solum omnes per ipsum gratiam acciperent, sed etiam ut omnes ab eo
doctrinam veritatis reciperent; unde ipse dicit Joann. 18. [v. 37] : « In
hoe natus sum, èt ad hoe veni in mundum, ut testimonium perhibeam

(2) L. omit.: «r Deo.
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niet bij Zijn waardigheid, dat Hij van een mensch onderricht
ontving.
Antwoord op de Bedenkingen. — I. Het is zooals Origenes zegt in zijn Commentaar op Lucas (19° Hom.) : « De Heer
ondervroeg, niet om iets te leeren, maar om door Zijn ondervragen
te onderrichten. Want uit dezelfde bron van leer vloeit het voort
in wijsheid zoowel te ondervragen als te antwoorden )). Daarom
volgt op diezelfde plaats in het Evangelie (47), dat (( allen, die
Hem hoorden, verstomd stonden over Zijn wijsheid en antwoor
den ».

2. Wie van een mensch leert, krijgt zijn wetenschap niet on
middellijk van de verstandsbeelden, die in zijn geest zijn; maar
door de onder de zintuigen vallende woorden, die de teekens zijn
van de begr.ppen van het verstand. Zooals nu de door den mensch
gevormde woorden teekens zijn van de wetenschap van zijn ver
stand, zoo heeft God ook de schepsels gemaakt als teekenen van
Zijn wijsheid, zoodat in het boek Rcclesiasticus (7, 10) wordt ge
zegd, dat God « Zijn wijsheid heeft uitgestort over al Zijn wer
ken ». En zooals het dus hooger in waarde staat door God onder
richt te worden als door een mensch, zoo staat het ook hooger

veritati ». Et ideo non fuit conveniens ejus dignitati, ut a quocumque
homine doceretur.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut Origenes dicit super Luc. [hom19. ad fin.] : « Dominus interrogabat, non ut aliquid addisceret, sed ut
interrogans erudiret. Ex uno quippe doctrinae fonte manat et interrogare,
et respondere sapienter ». Unde et ibidem in Evangelio sequitur, quod
« stupebant omnes qui eum audiebant, super prudentia, et responsis ejus ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod ille qui addiscit ab homine, non accipit
immediate scientiam a speciebus intelligibilibus, quae sunt in mente ipsius,
sed mediantibus vocibus sensibilibus, tanquam signis intelligibilium com
ceptionum. Sicut autem vices ab homine formatae sunt signa intellectualis
scientiae ipsius; ita creaturae a Deo conditae sunt signa sapientiae ejus.
Unde dicitur Eccli. 1. [v. 10], quod « Deus effudit sapientiam super
omnia opera sua ». Sicut igitur dignius est doceri a Deo, quam ab homine;
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wetenschap te krijgen van de onder de zintuigen vallende schep
selen dan door de leer van een mensch.
3. Jesus ging vooruit in de wetenschap der ondervinding zooals
in jaren, naar boven is gezegd (Vorg Art). Evenals er nu een
bepaalde leeftijd wordt vereischt om door eigen vinding weten
schap te verkrijgen, is dat ook noodig om door onderricht weten
schap te verwerven. Nu deed de Heer niets, wat niet bij Zijn
leeftijd paste. En daarom schonk Hij geen aandacht aan het
luisteren naar de woorden van een leer dan op den leef tij , ^ at
H:j ook langs den weg der ondervinding d e graad van weten
schap bereikt kon hebben. Daarom zegt Gregorius in z’jn ommentaar op Ezechïêl (lc B., 2° Hom.) : « Op den leeftijd van
twaalf jaar verwaardigde Hij z ch op aarde de menschen te on er
vragen, omdat door het gebruik van het verstand het verstandig
spreien pas komt op de volmaakten leeftijd ».

ita digmus est accipere scientiam per sensibiles creaturas, quam per hominis
doctrinam.
Ad TERTIUM dicendum, quod Jesus proficiebat in scientia experimentali,
sicut et in aetate, ut dictum est [art. praec.] : sicut autem aetas opportuna
requiritur, ad hoe quod homo accipiat scientiam per inventionem; ita etiam
ad hoe quod accipiat scientiam per disciplinam. Dommus autem nihil fecit,
quod non congrueret ejus aetati; et ideo audiendis doctrinae sermonibus
non accommodavit auditum, nisi in illo tempore quo poterat etiam per viam
experientiae talem scientiae gradum attigisse; unde Gregorius dicit super
Ezech. [hom. 2.] : « Duodecimo anno aetatis suae interrogare dignatus
est homines in terra: quia juxta rationis usum, doctrinae sermon non suppetit
nisi in aetate perfecta ».
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IV' ARTIKEL.

Kreeg Christus wetenschap van de Engelen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus van de Engelen
wetenschap kreeg. — 1. Want bij Lucas (22, 43) wordt gezegd,
dat (( een Engel van den hemel aan Christus verscheen, die Hem
versterkte ». Nu wordt iemand versterkt door de opwekkende
woorden van hem, die onderricht geeft volgens Job. (4, 3-4) :
« Ziet, gij hebt velen onderricht en de vermoeide handen hebt
gij versterkt; uw Woorden bevestigen de wankelenden ». Dus
kreeg Christus onderricht van de Engelen.
2. Dionysius zegt in het boek Over de Hemelsche Hierarchiën
(4e H.) : « Ik zie, dat Jesus, de bovenzelfstandige zelfstandigheid
der bovenhemelsche zelfstandigheden, toen Hij onveranderd tot
ons kwam, zich gehoorzaam onderwierp aan de vorming van Cod
den Vader door de Engelen ». Het schijnt dus, dat Christus zelf
zich wilde onderwerpen aan de verordening der goddelijke wet,

ARTICULUS IV.
Ulrum Christus aliquid (1) acceperil ab angelis.
[Infr. q. 30. art. 2. ad 1. et 3. Dist. 13. q. 2. art. 2. q. V.
et Dist. 14. art. 3. q. 6.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod Christus ab angelis scientiam
acceperil. Dicitur enim Lucae 22. [v. 43], quod « apparuit Christo
angelus de coelo confortans eum ». Sed confortatio fit per verba confortatoria (2) docentis, secundum ïllud Job 4. [v. 3, 4] : « Ecce docuisti
plurimos, et raanus lassas roborasti, vacillantes confirmaverunt sermone*
tui ». Ergo Christus ab angelis edoclus est.
2. Pr/ETEREA, Dionysius dicit 4. cap. Coel. Hier.: « Video enim,
quod et ipse Jesus supercoelestium substantiarum supersubstantialis substantia, ad nostram intransmutabiliter veniens, obedienter subjicitur Patris et
Dei per angelos formationibus ». Videtur igitur, quod ipse Christus ordina(1) L.: scientiam acceperit.
(2) L.: exhortatoria.
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volgens welke de menschen door middel der Engelen onderricht
worden.
3. Zooals het menschelijk lichaam volgens de natuurlijke orde
aan de hemellichamen onderworpen is, is ook de menschelijke
geest aan de engelachtige geesten onderworpen. Nu was Christus
lichaam onderworpen aan den invloed der hemellichamen, want
Hij leed van de hitte in den zomer en van de koude in den winter
als van het andere, dat de mensch ondergaat. Dus stond ook Zijn
menschelijke geest onder de verlichting der bovenhemelsche geesten.
Maar daartegenover staat, wat Dionysius zegt in het boek Over
de Hemelsche Hierarchïén (7e H.) : « De hoogste Engelen stellen
vragen aan Jesus zelf en leer en voor ons de wetenschap over Zijn
goddelijke Werden, en Jesus zelf onderricht hen zonder tusschenpersoon ». Maar wie onderricht geeft en het ontvangt, is niet
dezelfde persoon. Dus kreeg Jesus geen onderricht van de Engelen.
— De menschelijke ziel houdt het midden
tusschen de geestelijke zelfstandigheden en de lichamelijke dingen
Leerstelling.

tioni legis divinae subjici voluerit, per quam hommes mediantibus angelis
erudiuntur.
3. Pr/eterea, sicut corpus humanarti naturali ordine subjicitur corporibus coelestibus; ita etiam humana mens angelis mentibus. Sed corpus
Christi subjectum fuit impressionibus coelestium corporum: passus est enim
calorem in aestate, et in hyeme frigus, sicut et alias humanas passiones.
Ergo etiam ejus mens humana subjacebat illuminationibus supercoelestium
spirituum.
Sed contra est, quod Dionysius dicit 7. cap. Coel. Hier., quod
supremi angeli « ad ipsum Jesum quaestionem faciunt, divinique illius operis,
et pro nobis assumptae carnis scientiam discunt, et eos ipse Jesus sine medio
docet ». Non est autem ejusdem docere, et doceri. Ergo Christus non
accepit scientiam ab angelis.
, .
Respondeo dicendum, quod sicut anima humana media est inter spirituales 'substantias, et res corporales (3), ita duobus modis nata est perfici.
(3) L.: quocl anima humana sicut media inter substantias spirituales et. res.
corporales cxistitl..'
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en heeft daarom een dubbelen aanleg om vervolmaakt te worden :
en wel ten eerste door de wetenschap, de zij van de onder de
zintu gen vallende dingen krijgt, en daarnaast door de wetenschap,
die zij ingegeven of ingedrukt krijgt door de verlichting der geeste
lijke zelfstandigheden. Nu was Christus’ ziel op beide man.eren
volmaakt, en wel van de kant der onder de zintuigen vallende
dingen door de wetenschap door ondervinding verkregen, waartoe
nl. het licht der Engelen niet noodig is, maar het licht van het wer
kend verstand volstaat; en door de inwerk’ng van boven was Hij
volmaakt naar de ingestorte wetenschap, die Hij onmiddellijk van
God kreeg. Want evenals die ziel boven hetgeen ;n de natuur der
gewone schepselen ligt met het Woord in eenheid van persoon
vereenigd is, werd zij ook onmiddellijk door het Woord zelf met
genade en wetenschap vervuld, en niet door middel van de Engelen,
die ook ;n het begin van hun bestaan door den invloed van het
Woord kennis der dingen ontvingen, zooals Augustinus zegt in het
2e boek van zijn Commentaar op Genesis’ letterlijke beteefyenis (8e
H.).
Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. Deze versterking
door een Engel geschiedde niet bij wijze van onderricht, maar om
tc wijzen op de eigen aard der menschelijke natuur. Daarom zegt
Beda in zijn Commentaar op Lucas (6e B. op 22, 43) : <( Om de
uno quidem modo per scientiam acceplam ex rebus sensibiübus. Alio modo
per scientiam inditam, sive impressam ex illuminatione spiritualium substantiarum. Utroque autem modo anima Christi fuit perfecta: ex sensibiübus
quidem secundum scientiam experimentalem; ad quam quidem non requiritur lumen angelicum, sed sufficit lumen intellectus agentis: ex impressione
vero superiori secundum scientiam infusam, quam est immediate adeptus
a Deo Sicut enim supra communem modum creaturae anima illa unita
est Verbo in unitate personae; ita supra communem modum hominum
immediate ab ipso Dei Verbo repleta est scientia, et gratia. Non autem
mediantibus angelis, qui etiam ex influentia Verbi rerum scientiam in sui
principio acceperunt, sicut in 2. super Gen. ad litteram [cap. 8.] Aug.
dicit.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod illa confortatio angeli non fuit per
modum instructionis, sed ad demonstrandam proprietatem humanae naturae.
Unde Beda dicit sup. Luc. [lib. 6. cap. 22. v. 43] : « In documento
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echtheid van beide naturen te bewijzen wordt zoowel gezegd, dat
de Engelen Hem dienden als dat zij Hem versterkten. Want de
Schepper had geen behoefte aan de bescherming van Zijn schepsel,
maar toen Hij mensch was geworden, Tverd Hij om ons versterft,
zooals Hij om ons bedroefd ïvas )), omdat nl. het geloof aan Zijn
menschwording in ons versterkt zou worden.
2. Dionysius zegt niet, dat Christus « aan de leiding der En
gelen onderworpen was » om w.lle van Hem zelf, maar om wat
er om Zijn menschwording heen gebeurde en wat hun diensten
betreft, toen Hij nog den leeftijd van een kind had. Daarom
voegt hij er op dezelfde plaats bij, dat (( door middel van Engelen
oan Joseph werd bericht, dat Jesus’ vlucht naar Egypte door den
Vader Was bepaald, en daarna wederom Zijn terugkeer uit Egypte
naar Judea ».
3. Gods Zoon nam een lichaam, dat lijden kon, aan, zooals
later zal worden gezegd (14e Kw., 1° Art.), maar een ziel, die in
genade en wetenschap volmaakt was. En daarom paste het, dat
Zijn lichaam aan den invloed der hemellichamen onderworpen
was; maar zijn ziel niet aan dien der hemelsche geesten.
utriusque naturae, et angeli ei ministrasse, et eum confortasse dicuntur:
Crealor emm creaturae suae non eguit praesidio: sed homo factus, sicut
propter nos tristis est, ïia propter nos confortatur », ut scilicet in nobis fides
Incarnalionis ipsius confirmetur.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Dionysius dicit, Christum « fuisse formaliombus angelicis subjectum » non ratione sui ipsius, sed ratione eorum,
quae circa ejus incarnationem agebantur, et circa ministrationem ejus in
infanlili aetale constituli. Unde ibidem subdit. quod « per medios angelos
nuntiatur Joseph a patre dispensata Jesu ad Aegyptum recessio, et rursum
ad Judaeam de Aegypto traductio ».
Ad TERTIUM dicendum, quod Filius Dei assumpsit corpus passibile, ut
infra dicetur [q. 14. art. 1.]: sed animam perfectam scientia, et gratia.
Et ideo corpus ejus convenienter fuit subjectum impressioni coeles'.ium
corporum: anima vero ejus non fuit subjecta impressioni coelestium spirituum.
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DERTIENDE KWESTIE

OVER DE MACHT VAN CHRISTUS’ ZIEL.
(Vier Artikelen.)
Hierna moeten wij de macht van Christus’ ziel beschouwen. En
daarover stellen wij ons vier vragen :
1. Was Hij zonder eenige beperking almachtig?
2. Was Hij almachtig, wat de schepsels, die een lichaam heb
ben, betreft?
3. Was Hij almachtig waar het Zijn lichaam betrof?
4. Was Hij almachtig in het volbrengen van Zijn eigen wil?
T ARTIKEL.
Was Christus’ ziel almachtig?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus’ ziel almachtig
QUAESTIO XIII.
DE POTENTIA ANIMAE CHRISTI,
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de potentia animae Christi.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: 1. Utrum habuerit omnipotentiam
simpliciter. — 2. Utrum habuerit omnipotentiam respectu immutationis
creaturarum (1). — 3. Utrum habuerit omnipotentiam respectu proprii
corporis. — 4. Utrum habuerit omnipotentiam respectu executionis suae
voluntatis.
ARTICULUS I.
Utrum anima Christi habuerit omnipotentiam simpliciter (1).
[1. Dist. 43. q. 1. art. 2. q. 2.
et 3. Dist. 1. q. 1. art. 2. ad 2. Dist. 14. art. 4.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod anima Christi habuerit omm(i) L.: respectu corporalium creaturarum.
(i) L. omit.: simpliciter.
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was. — 1. Want Ambrosius zegt in zijn Commentaar op Lucas (1,
32) : (( De macht, die Gods Zoon van nature bezat, zou Hij als
mensch in den tijd krijgen )). En dit schijnt vooral te geschieden
naar de ziel, die het voornaamste deel van den mensch is. Daar
nu Gods Zoon van eeuwigheid de almacht bezat, schijnt Christus
ziel deze in den tijd te hebben ontvangen.
2. Gods macht is als Zijn kennis oneindig. Nu bezat Christus
ziel in zekeren zin wetenschap over alles, wat God weet, zooals
boven is gezegd (10e Kw., 2° Art.). Dus bezat zij ook alle macht.
En zoo is zij almachtig.
3. Christus’ ziel bezat alle wetenschap. Onder de wetenschappen
nu zijn er sommigen, die handelen, en anderen, die beschouwen
als hun doel hebben. Dus bezat Hij een op handelen gerichte
wetenschap over datgene, wat Hij kende, zoodat Hij nl. kon maken
wat Hij kende. En zoo schijnt het, dat Hij alles kon maken.
Maar daar staat tegenover, dat wat God eigen is, geen schepsel
toe kan komen. Aan God nu is het eigen almachtig te zijn, volgens
Exodus (15, 2) : « Hij is mijn God en ik zal Hem verheerlijken )),
en later wordt eraan toegevoegd (v. 3) : (( De Almachtige, dat is* 2 3
potentiam: dicit enim Ambrosius super Luc. [hab. in glos. ord. sup. illud
Luc. 1. v. 32]: « Potentiam, quam Dei Filius naturaliter habet, homo
erat ex tempore accepturus ». Sed hoe praecipue videtur esse secundum
ammam, quae est potior pars hominis. Cum ergo Filius Dei ab aeterno
omnipotentiam habuerit, videtur quod anima Christi ex tempore omnipotentiam acceperit.
2. PmETEREA, sicut potentia Dei est infinita, ita etiam et ejus scientia.
Sed anima Christi habet omnium scientiam, quae scit Deus, quodammodo,
ut supra dictum est [q. 10. art. 2.]. Ergo etiam habet omnium potentiam;
et ita est omnipotens.
3. PiUETEREA, anima Christi habet omnem scientiam: sed scientiarum
quaedam est practica, quaedam speculativa. Ergo habet eorum quae scit
scientiam practicam, ut scilicet sciat facere ea quae scit. Et sic videtur,
quod omnia facere possit.
Sed CONTRA, illud quod est proprium Dei, non potest alicui creaturae
convenire. Sed proprium est Dei esse omnipotentem, secundum illud Exod.
15. [v. 2] : « Iste Deus meus, et glorificabo eum »; et postea subditur:

Kw. 13, A. 1.

•388

ZijrPnaamS))'J Daarom kan Christus’ ziel, die een schepsel is. geen
almacht
bezitten.
i
•j
• r

Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (2‘‘ Kw., F Art.;
10e Kw., le Art), kwam bij het geheim der menschwording de
eenheid in persoon zoo tot stand, dat het onderscheed tusschen de
naturen toch bewaard bleef, omdat nl. iedere natuur wat haar eigen
is behield. Kracht om te werken nu komt bij ieder ding voort uit
zijn vorm, die'het beginsel van het werken is. De vorm intusschen
is ofwel de natuur van het ding zelf, zooals het is bij de dingen,
die(riiet samengesteld zijn; ofwel zij is datgene, wat de natuur van
de dingen tot stand brengt, zooals het gaat bij uit stof en vorm
samengestelde zaken. Zoo blijkt het, dat het werkvermogen van
ieder ding u t zijn natuur voortkomt. Op deze wijze ook staat de
almacht tot de goddelijke natuur als iets, wat daaruit volgt. Omdat
immers de goddelijke natuur het onbegrensde zijn van God zelf
is, zooals D onysius in het boek Over de Namen van God (5° H.)
bewijst, heeft zij het vermogen om alles te maken wat een zijnde
kan zijn, en dat is almacht bezitten; zoo ook kan ieder andending
datgene voortbrengen, wat onder zijn wezensvolmaaktheid valt, als
oum .que .oio .eol$ rii .dsrij .-jjU v;.-.

. '

:

jbib :msUnsioq

'(< Omnipöténs nomen ejtis !». Ergo anima Christi, cum sit creatura, noft
‘habet bmriipotentiam.
‘ RespöNDÉO dicendum, quod; sicut supra dictum est [q. 2. art.!
q. 10. art. 1.], in mysterio Incamationis ita facta est uniö in pérsöna,
quod tarnen remansit distinctio riaturarum, utraque scilicet natura retinente
id quod sibi est proprium^ Potentia aulem activa cujuslibet rei sequitur
formam ipsiüs,'1 quae est principiüm agendi. Fórma auterri Vel est' ipsa
natura rei, sicut in simplicibus; vel est constituens ipsam rei naturam, Tn
his Scilicet quae suiit composita' ex matena, et forma. Uiidë manifestum
eSt, iqüód rpbténtia activa cujuslibet rei consèquitur naturam ipsius. Et 'për
-hünclmodum ómnipotentia conséquenter se habët ad divinam naturam. Qui3
enim natura divina est ipsum esse Dei incircümscriptum,’ üt paffet)0iie\
Dion. 5. caf). de Div. Nom. [lect. 1.], mde est quod habet potentiam
•aëtiya'tn' réspectü orrinium, quae p’óssürit' habere ratiönëm ërifisj ’qüóa est
-habére bhinipötèntiamsicut ët • quaelibet alia rés habet0 potentiam activajn
•ré^éctti- éoriim; ad quae';§ecëktëhdh''perfeCtióa'suaë' 'riaturae'i sicut 'calidum
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een warm ding warmte kan geven. Waar nu Christus’ ziel een deel
13 der menschelijke natuur, kan zij onmogelijk almachtig zijn.
Antwoord op de Bedenkingen. — I. Door vereeniging m
persoon kreeg de mensch in den tijd de almacht, die Gods Zoon
van eeuwigheid bezat; want daarvandaan kwam het, dat die,
mensch almachtig werd genoemd evenals Zoon Gods; niet alsof
de almacht van d.en mensch een andere was als die van Gods
Zoon, evenmin als een andere godheid, maar alleen, omdat er jn^
God en mensch maar een persoon was.
2. Naar sommigen zeggen is het met de wetenschap anders,
gesteld als met het vermogen om te werken. Dit laatste immers
komt uit de natuur van een ding zelf voort, daar men een daad
beschouwt als uitgaand van hem, die werkt. Maar wetenschap
wordt met bezeten krachtens het wezen zelf van hem, die kent,
maar men kan haar verkrijgen, doordat die kenner aan de ge
kende dingen gelijk wordt door de beelden, die hij in zich op
neemt.
Deze redeneering schijnt echter onvoldoende te zijn. Want
zooals iemand door een van een ander ontvangen beeld kan ken
nen, kan hij ook werken door een van een ander verkregen vorm,
zooals water en ijzer verwarmen door de warmte, die zij van

ad calefaciendum. Cum igitur anima Christi sit pars humanae naturae,
impossibile est quod omnipotentiam habeat.
Ad PRImum ergo dicendum, quod homo accepit ex tempore omnipoten
tiam, quam Filius Dei habuit ab aeterno per ipsam unionem personae; ex
qua factum est, ut sicut homo dicitur Deus, ita dicatur omnipotens. Non
quasi sit alia omnipolentia hominis, quam Filii Dei, sicut nee alia deitas;
sed eo quod est una persona Dei, et hominis.
Ad SECUNDUM dicendum, quod alia ratio est de scientia, et de potentia
activa; sicut quidam dicunt: nam potentia activa consequitur ipsam naturam
rei; eo quod actio consideratur ut egrediens ab agente: scientia autem non
super habetur per ipsam essentiam scientis, sed potest haberi per assimilationem scientis ad res scitas secundum similitudines susceptas.

Sed haec ratio non videtur ufficere; quia sicut aliquis potest cognoscere
per similitudinem susceptam ab alio, ita etiam potest agere per formam ab
alio suscepta: sicut aqua, vel ferrum calefacit per calorem susceptum ab
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het vuur ontvingen. Dit is dus geen bezwaar voor Christus’ ziel
ook, gelijk zij door beelden van alle dingen, die God haar in
stortte, alles kan kennen, ook door dezelfde beelden al die dingen
te maken.
Wij moeten dus verder nog in aanmerking nemen, dat wat m
een lagere natuur van een hoogere ontvangen wordt, daar op
minder volmaakte manier bestaat, want de warmte kan in het
water niet met dezelfde volmaaktheid en kracht worden opgeno
men als zij in het vuur bezit. Daar Christus’ ziel nu van een lagere
natuur als de goddelijke is, worden de beelden der dingen in
Christus* ziel niet met dezelfde kracht en volmaaktheid opgeno
men, als zij in de goddelijke natuur bezitten. Daar komt het ook
vandaan, dat de wetenschap van Christus’ ziel lager staat dan de
goddelijke wetenschap: én wat de wijze van kennen betreft, omdat
God op volmaakter manier kent dan Christus’ ziel; én wat het aantal
gekende dingen betreft, omdat Christus’ ziel niet alle dingen kent,
die God kan maken, en God daarentegen hen wel kent met de
wetenschap van eenvoudig begrijpen, al kent zij dan ook wel al
wat verleden, tegenwoordig en toekomstig is, wat God kent met de
wetenschap van aanschouwen. Evenzoo kan de werkkracht van de
beelden in Christus* ziel ingestort niet op één lijn gesteld worden
igne. Non ergo per hoe prohibetur, quin, sicut anima Christi per similitudines omnium rerum sibi a Deo inditas potest omnia cognoscere, ita per
easdem similitudines possit ea facere.
Est igitur ulterius considerandum, quod id quod a superiori natura m
inferiori recipitur, habetur per inferiorem modum, non enim calor in
eadem perfectione et virtute recipitur ab aqua, qua est in igne. Qui igitui
anima Christi inferioris naturae est, quam natura divina, similitudines
rerum non recipiuntur in ipsa anima Christi secundum eamdem perfectionem,
et virtutem, secundum quam sunt in natura divina. Et inde est quod
scientia animae Christi est inferior scientia divina, quantum ad modum
cognoscendi; quia Deus perfectius cognoscit res, quam anima Christi. Et
quantum etiam ad numerum scitorum; quia anima Christi non cognoscit
omnia, quae Deus potest facere, quae tarnen Deus cognoscit scientia simplicis intelligentiae: licet cognoscat omnia praesentia, praeterita, et futura,
quae Deus cognoscit scientia visionis. Et similiter similitudines rerum animae
Christi inditae non adaequant virtutem divinam in agendo; ut scilicet
possint omnia agere quae Deus potest, vel etiam eo modo agere sicut
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met de goddelijke kracht, zoo dat zij nl. alles zouden kunnen doen
wat God vermag, of ook op die manier konden werken, waarop God
iets voortbrengt: want Hij werkt met oneindige kracht, die geen
schepsel in zich kan opnemen. Nu is er geen oneindige kracht noodig
om welk ding dan ook eenigermate te kennen, ofschoon er een ma
nier van kennen bestaat, die een oneindige kracht vereischt; maar
wel zijn er dingen, die niet tot stand kunnen worden gebracht tenzij
door een oneindige kracht als scheppen en dergelijken, zooals
blijkt uit wat in het eerste deel is gezegd (45* Kw., 5C Art., Antw.
op de 3e B.). Dus kan Christus* ziel als een schepsel met eindige
kracht wel alles kennen, zij het niet op iedere manier, maar zij
kan niet alles maken, en dat wordt voor almacht vereischt. Zoo
is het onder anderen duidelijk, dat zij niet kan scheppen.
3. Christus* ziel heeft een op handelen en een op beschouwen
gerichte wetenschap, maar het is niet noodig, dat zij voor alles,
waarvan zij een op beschouwen gerichte wetenschap bezit, ook een
op handelen aangelegde kennis bezit. Om immers de eerste weten
schap te bezitten, is alleen de gelijkheid of overeenkomst van hem,
die kent, met de gekende dingen voldoende; voor de op handelen
gerichte wetenschap daarentegen wordt vereischt, dat de in het
verstand aanwezige vormen der dingen werkende vormen zijn. Nu
staat het hooger een vorm te hebben en die in iets anders af te
drukken dan de vorm te bezitten alleen, zooals het meer is licht te
Deus agit, qui agit infinita virtute, cujus creatura non est capax. Nulla
autem res est, ad cujus cognitionem aliqualiter habendam requiratur virtus
infinita, Iicet aliquis modus cognoscendi sit virtutis infinitae: quaedam
tarnen sunt, quae non possunt fieri nisi a virtute infinita, sicut creatio, et
alia hujusmodi, ut patet ex his quae in 1. dicta sunt [q. 45. art. 5. ad 3.
q. 65. art. 3. ad 3.]. Et ideo anima Christi, quae cum sit creatura, est
virtutis finitae, potest quidem omnia cognoscere, sed non per omnem
modum: non autem potest omnia facere, quod pertinet ad rationem omnipotentiae; et inter caetera manifestum est, quod non potest creare seipsam.
Ad TERTIUM dicendum, quod anima Christi habuit et scientiam practicam, et speculativam: non tarnen oportet, quod omnium illorum habeat
scientiam practicam, quorum habuit scientiam speculativam. Ad scientiam
enim speculativam habendam sufficit sola confonwtas, vel assimilatio sciends ad rem scitam: ad scientiam autem practicam requiritur, quod formae
rerum, quae sunt in intellectu, sint factivae. Plus autem est habere formam.
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bezitten en te verspreiden dan alleen licht te hebben. Daar komt
het vandaan, dat Christus* ziel wel een beschouwende kennis van
het scheppen heeft, omdat zij weet, hoe God schept, maar zij heeft
zoo*n op handelen gerichte wetenschap niet, omdat zij geen op
werken aangelegde wetenschap over het scheppen bezit.
IIe ARTIKEL.
Was Christus* ziel almachtig in het veranderen
van de schepsels?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus’ ziel almachtig
was in het veranderen van de schepsels. — 1. Hij zelf immers
zegt bij Matthaeus (Laatste H., 18) : « Mij is alle macht gegeven
in den hemel en op aarde ». Onder de woorden hemel en aarde nu
worden alle schepsels verstaan, zooals blijkt uit het boek der SchepPln§ 0* 0 * ((In den beginne schiep Cod hemel en aarde ». Dus
schijnt Christus1 ziel almachtig te zijn in het veranderen der
schepsels.
et imprimere formam habitam in alterum, quam solum habere formam:
sicut plus est lucere, et illuminare, quam solum lucere. Et inde est, quod
anima Christi habet quidem speculativam scientiam creandi (scit enim qualiter Deus creat), sed non habet hujus rei (2) scientiam practicam; quia
non habet scientiam creationis factivam.
ARTICULUS II.
Utrum anima Christi habuerit omnipotentiam
respcciu immutationis creaiurarum.
[3. Dist. 14. art. 4. Dist. 16. q. 1. art. 3.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod anima Christi habeat
omnipotentiam respeclu immutationis creaturarum. Dicit enim ipse [Matth.
uit. v. 18] : « Data est mihi omnis potestas in coelo, et in terra ». Sed
nomine coeh, et terrae intelligitur omnis creatura: ut patet cum dicitur
Gen. 1. [v. 1]: « In principio creavit Deus coelum, et terram ». Ergo
videtur, quod anima Christi habeat omnipotentiam respectu immutationis

creaturarum.2

(2) L.: hujusmodi scientiam.
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2. Chr:stus’ ziel is volmaakter dan welk ander schepsel ook. Nu
kan ieder schepsel door een ander bewogen worden, want Augustinus zegt in het 3e boek Over de Drievuldigheid (4e H.) : <( Zooals
de grovere en lagere lichamen in een zekere orde door de fijnere
cn hoogere Worden bewogen, Worden alle lichamen door de levenrfe, redelijke ziel in beweg ng gebracht; en de levende, redelijke
ziel, die door de zonde God verlaat, door den vromen, recht
vaardigeri, redelijken, levenden geest )). Nu heeft Christus ziel
zelfs invloed op de hoogste geesten zelf, omdat zij hen verlicht,
zooals D onys us zegt in het boek Over de hemelsche H crarch'ën
(7l H ). Dus schijnt Christus’ ziel almachtig te zijn in het beïn
vloeden der schepsels.
3. Christus* ziel bevat ten volle de genade om wond^r^n of
teekenen te doen zooals alle andere genaden. Nu kan elk beïn
vloeden van een schepsel onder de gave der wonderen val en,
omdat de hemellichamen zelf door een wonder in hun orde ver
anderd zijn, zooals Dionysius bewijst in zijn Brief aan Polycarpus (7e Br.). Dus was Christus’ ziel almachtig in het beïn
vloeden der schepsels.
Daar staat echter tegenover, dat aan een en dezelfde het be-2 3
2. pR/ETEREA, anima Christi est perfectior qualibet creatura. Sed quaelibet creatura potest moveri ab aliqua creatura: dicit enim Augustinus m
3. de Trin. [cap. 4.], quod « sicut corpora crassiora, et inferiora per
subtiliora, et potentiora quodam ordine regunturr ita omnia corpora per
spiritum vitae e tspiritus vitae irrationalis per spiritum vitae rationalem,
et spiritus vitae, rationalis desertor, atque peccator per spiritum vitae ra
tionalem, pium, et justum ». Anima autem Christi etiam ipsos supremos
spiritus movet, illuminando eos, ut dicit Dionysius 7. cap. Coel. Hier..
Ergo videtur, quod anima Christi habeat omnipotentiam respectu immutationis creaturarum.
3. Pr/ETEREA, anima Christi habuit plenissime gratiam miraculorum,
seu « virtutum )> [I Cor. cap. 12. v. 10] sicut et caeteras gratias. Sed
omnis immutatio creaturae potest ad gratiam miraculorum pertinere; cum
etiam miraculose coelestia corpora a suo ordine immutata fuerint, sicut
Dionysius probat in Epist. ad Polycarpum fquae est 7.]. Ergo anima
Christi habuit omnipotentiam respectu immutationis creaturarum.
Sed CONTRA est, quod ejusdem est transmutare creaturas, cujus est res
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houden en veranderen der schepsels toekomt. Nu is het eerste
God alleen eigen volgens den Hebreënbrief (1,3): « Alles dragend door het woord van Zijn gracht ». Dus is God alleen al
machtig in het beïnvloeden der schepsels. Dat komt dus Christus
ziel niet toe.
Leerstelling. — Hier moeten wij een dubbel onderscheid
maken. Ten eerste in het veranderen der schepsels, omdat dit
drievoudig is. En wel natuurlijk, wat gebeurt door de eigen werkoorzaak volgens de natuurlijke orde, of wonderbaar door een
bovennatuurlijke oorzaak boven den gewonen loop en orde der
natuur; het derde is het terugbrengen van ieder schepsel tot niets.
Het tweede onderscheid moet men maken in Christus’ ziel, die op
twee manieren beschouwd kan worden : ten eerste naar haar eigen
natuur en kracht, of deze nu van de natuur of van de genade komt;
ten tweede in zoover zij een werktuig is van Gods Woord, dat in
persoon met haar vereenigd is.
Spreken wij nu van Christus’ ziel naar haar eigen natuur en
kracht, hetzij die van de natuur of die der genade, dan heeft zij de
macht om te doen, wat aan de ziel past, bv. het lichaam besturen

conservare. Sed hoe est solius Dei, secundum illud Heb. 1. [v. 3] :
« Portans omnia verbo virtutis suae ». Ergo solius Dei est habere omnipotentiam respectu immutationis creaturarum. Non ergo hoe convenit animae
Christi.
RESPONDEO dicendum, quod hic duplici distinctione est opus. Quarum
prima est ex parte transmutationis creaturarum; quae triplex est. Una
quidem est naturalis; quae scilicet fit a proprio agente secundum ordinem
naturae. Alia vero est miraculosa, quae fit ab agente supernaturali supra
consuetum ordinem, et cursum naturae, sicut resuscitatio mortuorum. Tertia
autem est, secundum quod omnis creatura vertibilis est in nihil.
Secunda autem distinctio est accipienda ex parte animae Christi; quae
dupliciter considerari potest. Uno modo secundum propriam naturam, et
virtutem (1). Alio modo, prout est instrumentum Verbi Dei sibi personaliter uniti.
Si ergo loquamur de anima Christi secundum propriam naturam, et
virtutem, sive naturalem, sive gratuitam, potentiam habuit ad illos effectus
faciendos, qui sunt animae convenientes; puta ad gubernandum corpus,(i)
(i) L. add.: s:ve naturalem sive gratuitam.
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en menschelijke daden te stellen, en ook om door de volheid van
genade en wetenschap alle redelijke schepsels, die minder volmaakt
zijn, te verlichten op een wijze, die bij het redelijke schepsel past.
Maar spreken wij over Christus* ziel als over het met Gods
Woord vereenigde werktuig, dan heeft zij de kracht van een
werktuig om alle wonderbare veranderingen teweeg te brengen,
die tot het doel der menschwordmg kunnen meewerken, nl. tot
het (( vernieuwen van alles, Wat in den hemel of op aarde is
(Brief aan de Ephesiërs, 1, 10).
Het veranderen echter van schepsels in zoover zij tot niets
kunnen worden teruggebracht, beantwoordt aan het scheppen der
dingen, in zoover zij nl. uit niets worden voortgebracht. En zooals
alleen God kan scheppen, kan Hij alleen daarom ook de schepsels
tot niets terugbrengen; Hij alleen ook houdt hen in bestaan, zoodat
zij niet in het niets terugvallen. Men moet daarom zeggen, dat
Christus* ziel niet almachtig is in het veranderen van schepsels.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals Hieronymus
(Commentaar op Matthaeust 4C B ) zegt, « is aan Hem macht
gegeven, die kort ie voren was gekruisigd en begraven, en die daar-

et ad disponendos humanos actus, et etiam ad illuminandum per gratiae,
et scientiae plenitudinem omnes creaturas rationales ab ejus perfectione
deficientes, per modum quo hoe est conveniens creaturae rationali.
Si autem loquamur de anima Christi, secundum quod est instrumentum
Verbi sibi uniti, sic habuit instrumentalem virtutem ad omnes immutationes
miraculosas faciendas, ordinabiles ad Incarnationis finem, qui est « instaurare omnia, sive quae in coelis, sive quae in terris sunt » [Eph. cap. 1.
v. 10].
Immutationes vero creaturarum, secundum quod sunt vertibiles in nihil,
corresponddent creationi rerum; prout scilicet producuntur ex nihilo. Et
ideo sicut solus Deus potest creare; ita solus potest creaturas in nihilum
redigere; qui etiam solus eas in esse conservat, ne in nihilum decidant.
Sic ergo dicendum est, quod anima Christi non habet omnipotentiam respectu immutationis creaturarum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut Hieronymus dicit [sup. loc.
Matth. cit. in arg.], « illi potestas data est, qui paulo ante crucifixus,
qui sepultus in tumulo, qui postea resurrexit », idest Christo, secundum
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na verrees )), dus aan Christus als mensch. Maar dat Hem alle
macht gegeven is, zegt Hij om de vereenig.ng, waardoor het ge
beurde, dat een mensch almachtig was, zooals boven is gezegd
(Vorig Art., Antw. op de 1° B.). En al was dat voor de Ver
rijzenis aan de Engelen bekend, na de Verrijzenis werd het aan
alle menschen bekend, zooals Remigius zegt: « Men zegt, dat de
dingen dan geschieden, als zij bekend worden )). Daarom zeide
de Heer na de Verrijzenis, dat Hem alle macht in hemel en op
aarde gegeven was.
2. Al kan ieder schepsel door een ander schepsel worden be
wogen, behalve dan de hoogste engel, die toch nog door Christus
ziel wordt verlicht, toch kan niet iedere verandering in een schepsel
door een ander schepsel geschieden, maar sommige door God
alleen. Alle veranderingen echter, d’e door schepsels gebeuren
kunnen, kunnen door Christus’ ziel als werktuig van het Woord
gesch eden, maar niet door eigen natuur en kracht, omdat sommige
naar de orde van natuur noch genade aan de ziel toekomen.
3. Zooals in het tweede deel (Ila-IIae, 187° Kw., 1° Art.,
Antw. op de 1° B.) is gezegd, wordt de gave van teekenen of wonquod homo. Dicitur autem illi omnis potestas data, ratione unionis, per
quam factum est, ut homo esset omnipotens, ut supra dictum est [art.
praec. ad l.J. Et quamvis hoe ante resurrectionem innotuerit Angelis:
post resurrectionem tarnen innotuit omnibus hominibus, ut Remigius dicit
[hab. in Cat. aur. D. Th.] : « tune » autem « dicuntur res fieri, quando
innotescunt ». Et ideo post resurrectionem dicit Dominus sibi datam omnem
potestatem « in coelo, et in terra ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod licet omnis creatura sit mutabilis ab alia
creatura, praeter supremum angelum, qui tarnen potest illuminari ab anima
Christi: non tarnen immutatio omnis, quae potest fieri circa creaturam,
potest fieri a creatura; sed quaedam immutationes possunt fieri a solo
Deo. Quaecumque tarnen immutationes (2) possunt fieri per creaturas,
possunt etiam fieri per animam Christi, secundum quod est instrumentura
Verbi. Non autem secundum propriam naturam, et virtutem: quia quaedam
hujusmodi immutationum non pertinent ad animam, neque quantum ad ordinem naturae, neque quantum ad ordinem gratiae.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut dictum est in 2. [2-2. q. 178.
art. 1. ad 1.], gratia virtutem, seu miraculorum datur animae alieujus

(2) L. add.: creaturarum.
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deren niet aan een heilige ziel gegeven, om die wonderen te laten ge
schieden door haar eigen kracht, maar door de goddelijke. E.n nu
is deze gave in hoogste mate aan Christus’ ziel gegeven, opdat Hij
niet alleen zelf wonderen zou doen, maar ook die gave aan anderen
zou mededeelen. Daarom wordt bij Matthaeus (10, 1) gezegd, dat
w Hijy na de leerlingen bijeengeroepen te hebben hun macht gaf
over de onreine geesten om dezen uit te Werpen en iedere ziekte en
kwaal te genezen ».

IIIe ARTIKEL.
Was Christus almachtig voor zoover het Zijn eigen lichaam betrof?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus almachbg was
voor zoover het Zijn eigen lichaam betrof. — 1. Want Damascenus
zegt in het 3e boek (Over het Ware Geloof, 20e H.), dat « alles
Wat van de natuur toornt, in Christus aan Zijn vrijen ivil onder
worpen Was, omdat Hij vrijwillig honger en vrijivillig dorst had,
vrijwillig beangst was en vrijïvillig stierf ». Dus schijnt Christus

sancti, non ut supra virtute ei conveniat miracula facere (3), sed ut per
virtutem divinam hujusmodi miracula fiant. Et haec quidem gratia excellentissime data est animae Christi; ut scilicet non solum ipse miracula
faceret, sed etiam ut hanc gratiam in alios transfunderet; unde diciiur
Matth. 10. [v. 1.] quod, « convocatis duodecim discipulis, dedit eis
potestatem spirituum immundorum, ut ejicerent eos, et curarent omnem
languorem, et omnem infirmitatem ».
ARTICULUS III.
Ulrum anima Christi habuerit onmipoleniiam respectu proprii corporis.
[3. Sent. Dist. 16. q. 1. art. 3.].
Ad tertium sic proceditur. Videtur, quod anima Christi habuerit
omnipotentiam respectu proprii corporis: dicit enim Damasc. in 3. lib.
'[Orth. Fid. cap. 20.], quoc) « omnia naturali fuerunt Christo voluntaria,
'Vcrièhs enim esurivit, volens timuit, volens mortuus est, etc. ». Sed ex hoe
?D'eus dicitur omnipotens, quia « omnia quaecumque voluit fecit ». [Ps.

(3) L: ut propria virtute ejus. sed... (omit.: ei conveniat... facere,).
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ziel de natuurlijke handelingen van Zijn eigen lichaam almachtig
beheerscht te hebben.
2. In Christus was de menschelijke natuur volmaakter dan in
Adam; en deze had krachtens de oorspronkelijke rechtvaardigheid,
die hij in den staat van onschuld bezat, een lichaam, dat geheel en
al aan de ziel onderworpen was, zoodat er in het lichaam niets tegen
de wil van de ziel geschieden kon. Zooveel te meer dus nog was
Christus’ ziel almachtig, waar het Zijn eigen lichaam betrof.
3. Van nature ondergaat het lichaam veranderingen ten gevolge
van de verbeelding der ziel, en dat zooveel te meer, naarmate de
ziel een sterkere verbeelding heeft, zooals in het eerste deel (117°
Kw., 3C Art., Antw. op de 2° en 3e B.) is uiteengezet. Nu bezat
Christus’ ziel hoogst volmaakte vermogens, zoowel wat de ver
beelding als wat de andere vermogens betreft. Dus was Christus
ziel almachtig wat Zijn eigen lichaam betrof.
Maar daar staat tegenover, dat in den Hebreeënbrief (2, 1 7)
wordt gezegd, dat « Hij in alles aan Zijn broeders gelijk moest
ïvorden ». En dat vooral in wat op den toestand der menschelijke
natuur betrekking heeft. Nu valt daaronder ook, dat de gezond1 13. v. ÏI et v. 3]. Ergo videtur, quod anima Christi habuerit omnipotentiam respectu naturalium operationum proprii corporis.
2. PRiETEREA, in Christo fuit perfectius humana natura, quam in Adam:
in quo secundum originalem justitiam, quam habuit in innocentiae statu,
corpus habebat omnino subjectum animae, ut nihil in corpore posset accidere
contra animae voluntatem. Ergo multo magis anima Christi habuit omnipotentiam respectu sui corporis.
3. Pr^ETEREA, ad imaginationem animae naturaliter corpus immutatur;
et tanto magis, quanto (1) anima fuerit fortis imaginationis, ut in 1.
habitum est [q. 117. art. 3. ad 2. et 3.]. Sed anima Christi habuit
virtutem perfectissimam, et quantum ad imaginationem, et quantum ad
alias vires. Ergo anima Christi fuit omnipotens in respectu ad corpus
proprium.
Sed CONTRA est, quod dicitur Hebr. 2. [v. 17], quod « debuit per
omnia fratribus assimilari » et praecipue in his quae pertinet, quod valetudo corporis, et ejus nutritio, et augmentum imperio rationis, seu voluntatis

(i) L. omit.: magis.
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heid van het lichaam met zijn voeding en groei aan de bevelen
van verstand en wil niet onderworpen zijn, omdat de krachten der
natuur aan God, den maker der natuur, alleen onderworpen zijn.
omdat de krachten der natuur aan God, den maker der natuur,
alleen onderworpen zijn. Dus was Christus’ ziel niet almachtig wat
Zijn eigen lichaam betrof.
Leerstelling. — Men kan, zooals gezegd werd (Vorig Art.),
Christus’ ziel op twee manieren beschouwen. Ten eerste naar
haar eigen natuur en kracht; en zoo kon zij haar eigen lichaam in
zijn natuurlijke aard niet veranderen, evenmin als zij de lichamen
buiten haar van hun natuurlijke orde en loop kon afhouden, omdat
de ziel krachtens haar natuur een bepaalde verhouding tot haar
lichaam bezit. Maar men kan Christus* ziel ook anders beschouwen
als een met Gods Woord in persoon vereenigd werktuig; en zoo
was Zijn eigen lichaam in iederen toestand geheel en al aan zijn
macht onderworpen. Daar echter de kracht tot het stellen van een
daad in eigenlijken zin niet aan het werktuig toegeschreven wordt,
maar aan de voornaamste werkoorzaak, schrijft men deze almacht
eerder toe aan Gods Woord zelf als aan Christus ziel.
Antwoord op de Bedenkingen.

— 1. Dit gezegde van

non subdantur: quia naturalia soli Deo, qui est auctor naturae, subduntur.
Ergo nee in Christo subdebantur. Non igitur anima Christi fuit ommpotens
respectu proprii corporis.
Respondeo dicendum, quod, sicut dictum est [art. praec.], anima
Christi potest dupliciter considerari. Uno modo secundum propriam naturam, et virtutem. Et hoe modo sicut non poterat immutare exteriora corpora
a cursu, et ordine naturae; ita etiam non poterat immutare proprium corpus
a naturali dispositione: quia anima secundum propriam naturam habet
determinatam proportionem ad suum corpus.
Alio modo potest considerari anima Christi, secundum quod est instrumentum unitum Verbo Dei in persona. Et sic subdebatur ejus potestati
totaliter omnis dispositio proprii corporis. Quia tarnen virtus actionis non
proprie attribuitur instrumento, sed principali agenti, talis omnipotentia
magis attribuitur ipsi Verbo Dei, quam animae Christi.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod verbum Damasceni est intelligendum
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Damascenus moet men laten slaan op de goddelijke wil van Chris
tus. Zooals hij immers zelf in het voorafgaande hoofdstuk (19’ H.)
zegt, « stond het goddelijke wilsbesluit aan het vleesch toe te li.den
en te doen, wat eraan eigen was ».
2. Tot de oorspronkelijke rechtvaardigheid, d:e Adam in den
staat van onschuld bezat, behoorde hei vermogen der z.el van den
mensch om z’jn lichaam hoe dan ook te veranderen niet, maar
wel het vermogen om het ongeschonden te bewaren. En d:t ver
mogen had Christus ook kunnen aannemen als Hij het gewild had.
Omdat er echter drie staten zijn, waarin de mensch kan verkeeren,
nl. die van onschuld, d’e van schuld en die van verheerlijking nam
Hij zooals later gezegd zal worden, uit de staat van schuld de
noodzakelijkheid over om aan de straffen van dit leven onder
worpen te zijn, zooals Hij uit de staat van verheerlijking het
bereken van het hemelsche geluk en uit die van onschuld het
vrij zijn van zonden had aangenomen, zooals verder zal gezegd
worden (14c Kw., 2C Art.).
3. Als de verbeelding sterk is, is het lichaam in sommige op
zichten eraan onderworpen, zooals bv. in het geval van de hoog
geplaatste balk, omdat de verbeelding uiteraard beginsel is van
plaatsehjke beweging, gelijk in het 3e boek Over de Ziel (9C H.,
n. 5) wordt gezegd. Ook wat de verandering in koude of warmte
quantum acl voluntatem Christi divinam: quia, sicut ipse in praecedenti
capitulo dicit [cap. 19.], « beneplacito divinae voluntatis permittebatur
carni pati, et operari quae propria ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod non pertinebat hoe ad originalem juslitiam, quam Adam habuit in stalu innocentiae, quod anima hominis haberet
virtutem transmutandi proprium corpus in quamcumque formam, sed quod
posset ipsum conservare absque omni nocumento. Et hanc etiam virtutem
Christus assumere potuisset, si voluisset. Sed cum sint tres status hominum,
scilicet: innocentiae, culpae, et gloriae, sicut de statu gloriae assumpsit
comprehensionem, et de statu innocentiae immunitatem a peccalo. ita et de
statu culpae assumpsit necessitatem subjacendi poenalitatibus hujus vitae,
ut infra dicetur [q. 14. art. 2.].
Ad TERTIUM dicendum, quod imaginationi, si fuerit fortis, naturaliter
obedit corpus quantum ad aliqua. Puta quantum ad casum de trabe in
alto posita: quia imaginatio nata est esse principium motus localis, ut dicitur
3. de An. [cap. 9. n. 5. et cap. 10. n. 1. S. Th. lect. 9. et 10.].
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betreft en wat daar verder op volgt, omdat de hartstoc en
bun natuurlijke aanleg de verbeelding volgen; daardoor wor
hart bewogen en zoo verandert het geheele lichaam oor e
weg.ng der levenskrachten. Maar andere lichaamstoestan en,
van nature geen verband houden met de verbeelding, wol en aa
door met veranderd, hoe sterk zij ook mocht zijn, zooa s e vorm
van hand of voet en dergelijken.
IVe ARTIKEL.
IVas Christus* ziel almachtig in het volbrengen van Zijn eigen lüi •

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus
machtig was in het volbrengen van Zijn eigen wi.
•
*
bij Marcus (7, 24) wordt gezegd, dat Hij «na e uise
binnengegaan> niet wilde, dat iemand het rvtst, maar ( a )
verborgen kon blijven ». Dus kon Hij de besluiten van Zi]n eigen
wil n et in alles uitvoeren.
, . .
.
2. Bevelen is een teeken van willen, zooals in het eerste deel
Similiter etiam quantum ad alterationem, quae est secundum calorem, et
higus, et alia consequentia: eo quod ex imaginatione consequenter natae
sunt consequi animae passiones, secundum quas movetur cor; et sic per
commotionem spirituum totum corpus alteratur. Aliae vero dispositiones
corporales, quae non habent naturalem ordinem ad imaginationem, non
transmutantur ab imaginatione, quantumcumque sit fortis; puta figura
manus, vel pedis, vel aliquid simile.
ARTICULUS IV.

Utrum anima Chrisii habuerit omnipotcniiam
respectu executionis suae voluntaiis.
s

[Infra. q. 21. art. 1. ad 1.].

Ad quartum sic proceditur. Videtur, quod-anima Christi non habuerit
omnipotentiam respectu executionis propriae voluntatis: dicitur enim, M,arci
7. [v. 24], quod « ingressus domum neminem voluit scire, et non pótuit
latóre
Nt>n ergo potuit in omnibus «cequi propositum- suae voluntatis.
?. :::2;1 pR/ETEREAi praeceptum. est signum voluntatis, ut in 1. dictum est
'27
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(19® Kw., 12c Art.) is gezegd. Nu legde de Heer het uitvoeren
van een paar bevelen op, waarvan juist het tegendeel geschiedde,
want bij Matthaeus (9, 30 en 31) wordt gezegd, dat Jesus « tot
de blinden, die het gezicht teruggedragen hadden, dreigend zeic:
post op, dat niemand het te weten d°mt; maar toen zij weg Waren
gegaan, verspreidden zij het bericht hiervan over de geheele land*
streef )). Dus kon Hij Zijn wilsbesluiten niet in alles uitvoeren.
3. Wat iemand zelf kan doen, vraagt hij niet aan een ander.
Nu vroeg de Heer in het gebed aan Zijn Vader datgene, wat
Hij wilde, dat zou geschieden, omdat bij Lucas (6, 12) gezegd
wordt, dat « Hij de berg besteeg om ie bidden en den nacht in
gebed tot God doorbracht )). <( Dus kon Hij de plannen van Zijn
wil niet in alles volbrengen.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus zegt in het boek
Over de Vraagslukden van het Nieuwe en Oude. Verbond (77*
Vr.) : « Het is onmogelijd, dat de wil van den Verlosser niet verb
vuld zou Worden, want als Hij wist, dat iets niet mocht gebeuren,don Hij dat niet willen ».

LEERSTELLING. — Christus’ ziel wilde op twee manieren iets.
Ten eerste op deze manier, dat het door Hem zelf zou worden
[q. 19. art. 12.]. Sed Dominus quaedam facienda praecepit, quorum
contraria acciderunt: dicitur enim, Matth. 9. [v. 30 et 31], quod caecis
illuminatis « comminatus est Jesus, dicens: Videte, ne quis sciat: Illi autem
exeuntes diffamaverunt illum per totam terram illam ». Non ergo in
omnibus potuit exequi propositum suae voluntatis.
3. Pr/ETEREA, id quod potest aliquis faCére, non petit ab alio. Sed
Dominus petivit a Patre orando illud quod fieri volebat: dicitur enim,
Lucae 6. [v. 12], quod « éxiit in' rhontem orare, et erat pernoctans in
oratione. Dei ». Ergo non potuit exequi in omnibus propositum suae
voluntatis.

; .V\ .p

:

'

Sed CONTRA est, quod dicit Augustinus in lib. de QQ. veteris, et novi
Testamenti [q. 77. in princ.] : « Impossibile est, ut Salvatoris voluntas
non impleatur; nee potest veile, quod scit fieri non debere ».
Respondeo dicendum, quod anima Christi dupliciter aliquid voluit.
Uno modo quasi p>er se implendum. Et sic dicendum est, quod quidquid
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volbracht. En in dit geval moet men zeggen, dat Hij alles kon
doen, wat Hij wilde, want het paste zijn wijsheid niet iets te willen,
doen, dat niet onder Zijn bereik viel. Ten tweede wilde Hij, ïets^
óp die manier,; dat het door goddelijke kracht moest geschieden,*
als de verrijzenis van Zijn lichaam en andere soortgelijke wonderen^
En dat kon Hij niet door eigen kracht, maar alleen als werktuig der
Godheid, zooals reeds is gezegd.

•' ! (

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals Augustinu^
in het aangehaalde boek antwoordt, <( moeten wij zeggen, dat)
Christus wat er gebeurd is wilde. Wij moeten er echter rekening\
mee houden, dat dit geschiedde in het gebied der heidenen, terwijl,
hel nog geen tijd was om onder hen te prediken. Hen, ,die{uii
eigen beweging; ioi het geloof kramen, niet te ontvangen, zou even^
Wel gebrefy aan liefde zijn geweest; en dus wilde Hij niet door de
zijnen verkondigd Worden, maar Hij wilde wel gezocht Worden
En zoo is het gebeurd )).
\'T F
2. Men kan oök zeggen, dat dit wilsbesluit van Christus. niet,
sloeg op iets, dat doör Hemzelf gebeuren moest, maar dooi; ander/
ren; en daarover had Zijn menschelijke wil niets te bellissen.>
Daarom vinden wij in den door de zesde Kerkvergadering aam:
voluit, potuit. Non enim conveniret sapientiae ejus, ut aliquid vellet per se
facere, quod suae virtuti (1) non subjaceret.
Alio modo voluit aliquid ut implendum virtute divina; sicut resuscitatio.-.
nem proprii corporis, et alia hujusmodi miraculosa opera. Quae quidem
non poterat propria virtute, sed secundum quod erat instrumentum divinitatis; ut dictum est [art. 2. huj. q.].
. i \.C
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in lib. de;
QQ. veteris, et novi Testamenti [loc. cit.], « quod factum est, hoe
voluisse dicendus est Christus. Advertendum est enim, quod illud in finibu;»
gestum est Qentilium, quibus adhuc tempus praedicandi non erat. {Jltro,
tarnen venientes ad fidem non suscipere, invidiae erat. A suis erge noluit
praedicari, requiri autem se voluit. Et ita factum est ».
■
\
Vel potest dici, quod haec voluntas Christi non fuit de eo quod per
eam fiendum .erat, sed de eo quod erat fiendum per alios, quod non*
subjacebat humanae voluntati ipsius. Unde in Epistola Agathonis Papae,.

(i) L.: voluntati.
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vaarden Zfr/e/ van Paus Agatho: « ^4/s de Schepper en Ver
losser van alles dus op aarde verborgen w'.lde blijven, kon Hij
dat dan niet? of moet dit misschien niet eerder aan Zijn menschelijke wil toegeschreven Worden, die Hij zoo goed n>as in den tijd
aan te nemen? »
2. Gregorius zegt in het boek Over de Zedeleer (19c B., 23c
H.), dat Hij, toen Hij Zijn leerlingen bevel gaf Zijn wonderen
gheim te houden, « Zijn d enaren, die Hem volgden, een voor
beeld gaf, dat ook zij het geheim blijven van hun ïvonderen moesten
verlangen, en dat zij toch tegen hun wil bekend zouden lvorden
om anderen een voorbeeld te geven en vooruit te helpen » Zoo
was dit bevel een teeken van Zijn verlangen om roem bij de
menschen te ontvluchten, volgens Johannes (8, 30) : « Ik zoek mijn
eigen roem niet ». Absoluut genomen echter wilde Hij vooral met
Zijn goddelijken wil, dat het geschiede wonder bekend zou worden
gemaakt tot nut van anderen.
3. Christus bad zoowel voor wat door goddelijke kracht moest
gebeuren als voor wat Hij met Zijn menschel ij ke wil zou doen.
Want de kracht en het werken van Christus* ziel hingen af van
God, « die in allen het ïvillen en het uitvoeren uitwerkt », zooals
in den Philippensenbrief (2, 13) wordt gezegd.
quae est recepta in sexta Synodo [Constant. 3. gener. 6. act. 4. a med.
epist.J, legitur: « Ergone ille omnium Conditor, ac Redemptor, in terris
latere volens non potuit, nisi hoe ad humanam ejus voluntatem, quam temporaliter est dignatus assumere, redigatur? »
Ad SÈCUNDUM dicendum, quod, sicut Gregorius dicit 19. Moral. [cap.
24.], per hoe quod Dominus praecepit taceri virtutes suas, « servis suis se
se sequentibus exemplum dedit, ut ipsi quidem virtutes suas occultari desiderent, et tam ut alii eorum exemplo proficiant, prodantur inviti ». Sic ergo
praeceptum illud designabat voluntatem ipsius, qui (2) humanam gloriam
refugiebat, secunclum illud Joan. 8. [v. 50] : « Ego gloriam meam non
quqero » volebat tarnen absolute, praesertim secundum divinam voluntatem,
ut publicaretur miraculum factum propter aliorum utilitatem.
Ad TERTIUM dicendum, quod, Christus orabat, et pro his quae virtute
divina fienda erant, et pro his etiam quae humana voluntate erat facturus.
Quia virtus,' et operatio animae Christi deoendebant a Deo, <( qui operatur
in nobis veile, et perficere » ut dicitur Philipp. 2. [v. 13].

(2) L.: qua humanam...
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VEERTIENDE KWESTIE
OVER DE LICHAAMSGEBREKEN, DIE CHRISTUS
IN DE MENSCHELIJKE NATUUR OP ZICH
HEEFT GENOMEN..
(F/er Artikelen.)
Vervolgens moeten wij de gebreken behandelen, die Christus
in de menschelijke natuur op zich heeft genomen. Vooreerst die
van het lichaam en dan die der ziel. Over de eersten stellen wij
ons vier vragen:
1. Moest Gods Zoon in de menschelijke natuur lichaams
gebreken op Zich nemen?
2. Was het uit noodzaak, dat Hij onder die gebreken leed?
3. Moest Hij krachtens contractie (1) die gebreken op. Zich
nemen?
4. Nam Hij alle gebreken van dit soort op Zich?

QUAESTIO XIV.
DE DEFECTIBUS CORPORIS ASSUMPT1S A FILIO DE! (2),
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de defectibus, quos Christus in humana
natura assumpsit: et primo de defectibus corporis; secundo de defectibus
aniraae.
Circa primum quaeruntur quatuor: 1. Utrum Filius Dei assumere debuërit
in humana natura corporis defectus. — 2. Utrum assumpserit necessitatem
his defectibus subjacendi. — 3. Utrum hos defectus contraxerit. —
4. Utrum omnes hujusmodi defectus assumpserit.
(1) Contractie is een onvertaalbare Latijnsche vakterm, waarvan de betcekenis in het derde artikel wordt uiteengezet Vert.
(2) L,.: ...corporis quos Christus in humana natura assumpsit.
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Ie ARTIKEL.
Moest Gods Zoon in de menschelijke natuur lichaamsgebreken
&ITTCL1\‘ . ..
..'.op Zich nemen?
\'ü

HO'
•Bedenkingen. ‘ — Men beweert, dat Gods Zoon met de
menschelijke natuur geen lichaamsgebreken op Zich moest nemen.
— 1. Want het lichaam is als de ziel met Gods Woord in persoon
vereenigd. Nu bezit, zooals boven is gezegd (7° Kw., 9e Art.; 9*
Kw. en vlgd.), Christus’ ziel allerlei volmaaktheden van natuur
zoowéLals van genade. Dus moest ook Zijn lichaam in alleXopzichten volmaakt en zonder gebreken zijn.
: \'2.; Christus’ ziel zag Gods Woord met hetzelfde aanschouwen
als de zaligen zooals boven is gezegd (9° Kw., 2C Art.), én op
deze wijze was zij gelukkig. Nu wordt het lichaam verhéerlijkt
krachtens de verheerlijking der ziel, want Augustinus tzegt in den
Brief aan Dioscorus (118e Br., 3e H.) : <( God schonk aan de. ziel
ipo’h volmaakte natuur, dat uit de volheid van haar volmaaktheid
xvel niet de volmaaktheid zelft die eigen is aan wie door begrijpen

ARTICULUS I.

Utrum Filius Dei in humana nalura assumere debuerit corporis defeclus.
(:') )f-3, Dj$t. 15. q. j. art. 1. et lib. 4. Contr.'g. £ap^ 53. et
.
et Comp. Theol. cap. 226.] <
,

’•*

, f Ad.'PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod Filius Dei non debuerit assuraere humanam naturam cum corporis defectibus. * Sicut enim anima unita
est personaliter Verbo Dei, ita et corpus. Sed anima Christi habuit.. omniÏRodam: perfectionem, et quantum ad gratiam, et quantum, ad scientiam,
ut supra. dictum est [q. 7. art. 9. et q. 9. art. 1.]., Ergo etiam corpus
cjus dehuit; esse omnibus modis perfectum, nullum in se .habens defectum.'
2. PïWETEREA, anima Christi videbat Verbum Dei ea visione, qua bea.ti
vident, ut supra dictum est [q. 9. art. 2.], et sic anima Christi erat beata.
Sed ex(beatitudine animae glorificatur corpus: dicit enim Augusti^.ui
Epist.' ad Dioscoruni [56. nunc 118.]: « Tam- potenfi. natura peus .fecit
animam, utt ex- «jus plenissima beatitudine redundet etiam 'in jnferi^rfcm

i
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geniet, maar de volheid det gezondheid, dwz. een kracht, dieonhez
derfeliftheid geeft, op de lagere natuur, het lichaam nl• óyervloeii
Dus was Christus’ lichaam onbederflijk en zonder eenig gebrek.
' 3. Straf volgt op schulp. Nu was er in-Christus geen schpld
volgens den Eersten Brief van Petrus (2, 22) : « Die geen zonde
heeft bedreven ». Dus konden er geen lichaamsgebreken, die straf
fen zijn, gevonden worden.
wV
. -4. Geen wijze aanvaardt wat hem van zijn doel .afhoudt.,.D^
bedoeling nu der menschwording schijnt door die gebreken, op
vele wijzen verijdeld te worden. Ten eerste worden de mensphen
door die gebreken belet Hem te kennen volgens Isajas (53,,2 en,3).i
(( Wij hebben naar Hem verlangd: den verachte en minste der
mènschen, den man van smarten, die het lijdon kent; en zijn aan^
gezicht-is als verborgen en veracht, zoodat wij op Hem geen acht
sloegen )). Ten tweede scheen het verlangen der heilige Vaders in
Hem niet vervuld te worden, want Isaias (31, 9) zegt namens hen :
« Sta op, sta op en omgordt U met kracht, gij arm Gods )>. Ten
derde zou men zeggen, dat de macht van den duivel op meer ,gepaste manier dóór kracht dan door zwakheid kon- overwonnen
worden eri de menschelijke, zwakheid genezen.,Dus, schijnt het niet
naturam, quae est corpus, non Seatitudo quae fruentis, et intelligentis est
p.ropria, 3ed plenitudo sanitatis, idest incorruptionis .vigor ». Corpus igitur
Christi fuit incorruptibile'et.absque'omni defectu. *
3. Pr/eterea, poena consequitur culpam. Sed in Christo non fiiit
aliqua culpa, secundüm illud 1. Pet. 2. [v. 22]: « .Qui peccatum non
fecit ». Ergo nee defectus corporales, qui sunt poenales, in eo esse debuenint.
...
.
. . . • r.
4. Pr/eterea, nullus sapiens assumit id, quod impedit ipsum a proprjo
fine. Sed per hujusmodi defectus. corporales multipliciter videtur • impedip
finis Incamationis. Primo.,: quidem, quia propter hujusmodi infirmitates
hommes ab ejus cognitione impediebantur, secundum illud Isa. 53. [v. 2
£t."3]*:"■. <( Desideravimus eum . despectum, et novissimum virorum, virum
dolorum, et scientem infirmitatem: et quasi absconditus vultus ejus, et
despectüs: unde nee reputavimus: eum ». Secundo, quia sanctorum. Patrum
.desiderium non videtur impleri, ex-quorum persona dicitur Isa. 51. [v. 9]-:
« Consurge.- consurge, induere (fortitudinem brachium Domini ». Tertio,
quia rcongruentius, per fortitudinem, quam per infirmitatem videbatur ;et
potesta’s diaboli posse superari,, et humana infirmitas posse sanari. -Nou
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gepast te zijn geweest, dat Gods Zoon de menschelijke natuur met
lichamelijke zwakheden of gebreken aannam.
Maar daartegenover staat, dat in den Hebreeënbrief (2, 18)
wordt gezegd: « Omdat Hijzelf geleden heeft en bekoord is, kan
Hij ooit hen, die behoord Tvorden helpen )>. Nu kwam Hij om ons
te helpen, zoodat David zeide (Ps. 120, 1) : « Ik heb mijn oogen
opgeheven naar de bergen, waarvandaan mij hulp zal komen )).
Dus paste het, dat Gods Zoon het aan menschelijke zwakheden
onderworpen vleesch aannam, opdat Hij daarin kon lijden en be
koord worden en zoo ons helpen.

LEERSTELLING. — Vooral om drie redenen v/as het gepast, dat
het door Gods Zoon aangenomen vleesch aan menschelijke zwak
heden en gebreken onderworpen was. Ten eerste immers kwam
Gods Zoon op aarde om voor de zonden van het menschelijk
geslacht voldoening te geven. Nu voldoet iemand voor de zonden
van anderen door de door dien ander verdiende straf op z'ch te
nemen Deze lichaamsgebreken echter, nl. dood, honger, dorst erf
dergelijken zijn een straf voor de zonde, die door Adam in de

ergo videtur conveniens fuisse, quod Filius Dei humanam naturam assumpserit cum corporalibus infirmitatibus, sive defectibus.
Sed CONTRA est, quod dicitur Heb. 2. [v. 18]: « In eo, in
passus est ipse, et tentatus, potens est et eis qui tentantur, auxiliari >)'.
ad hoe venit, ut nos adjqvaret; unde et David dicebat Ps. 120. [v.
« Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi ». Ergo
veniens fuit,.ut Filius Dei camem assumpserit infirmitatibus humanis
jacentem, ut in ea possit pati, et tentari, et sic auxilium nobis ferre.

quo
Sed
1]:
con
sub-

RESPONDEO dicendum, conveniens fuisse, corpus assumptum a Filio Dei
humanis infirmitatibus, et defectibus subjacere. Et praecipue propter tria.
Primo quidem, quia ad hoe Filius Dei, carne assumpta, venit in mun*
dum, ut pro peccato humani generis satisfaceret. Unus autem pro peccato
alterius saitisfacit, dum poenam propeccato alterius debitam in se suscipit.
Hujusmodi autem defectus corporales, scilicet mors, fames, sitis, et hujusmodi sunt poena peccati, quod est in mundum per Adam introductum,
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wereld werd gebracht volgens den Romeinenbrief (5, 12) : (( Door
een mensch kwam de zonde in de wereld en door de zonde de
dood ». Het paste dus bij het doel der menschwording, dat Hij
m onze plaats dergelijke straffen in ons vleesch op Zich nam,
volgens Isaias (53, 4) : « Hij heeft waarlijk ons lijden gedragen ».
Ten tweede werd het geloof in de menschwording bevestigd.
Want omdat de menschen de menschelijke natuur niet anders
kenden dan onderworpen aan deze lichaamsgebreken, zou het niet
geschenen hebben, dat Hij een echt mensch was of een echt lichaam
bezat, maar alleen een lichaam, dat wij ons inbeelden, zooals de
Manichaeën zeiden. Zooals dus in den Brief aan de Philippensen (2, 7) wordt gezegd, « Vernietigde Hij zichzelf door de
gesiaHe van een slaaf aan te nement aan de menschen gelijk te
“Worden en uiterlijk als een mensch te worden bevonden ». Daar
om ook werd Thomas door het beschouwen der wonden tot het
geloof teruggebracht, zooals bij Johannes (20, 26 en vlgd.) wordt
gezegd.
Ten derde gaf Hij ons een voorbeeld van geduld, door het lijden
der menschen en hun gebreken moedig te ondergaan. Daarom
wordt in den Hebreeënbrief (12, 3) gezegd: <( Van de zondaars

secundum illud Rom. 5. [v. 12] : « Per unum hominem peccatum intravit
in mundum, et per peccatum mors ». Unde conveniens fuit quantum ad
finem Incamationis, quod hujusmodi poenalitates in nostra natura susciperet vice nostra, secundum illud Isa. 53. [v. 4]: « Vere Ianguores nostros
ipse tulit ».
Secundo propter fidem Incamationis adstruendam. Cum enim natura.
humana non aliter esset nota hominibus, nisi prout hujusmodi corporalibus
defectibus subjacet, si sine his defectibus Filius Dei humanam naturam
assumpsisset, videretur non fuisse veras homo, nee veram camem habuisse,
sed phantasticam, ut Manichaei posuerunt. Et ideo, ut dicitur Philip. 2.
[v. 7]: « Exinanivit semetipsum, formam servi accipiens, in similitudinem
hominum factus, et habitu inventus ut homo » unde et B. Thomas per
aspectum vulnerum est ad fidem revocatus, ut dicitur Joan. 20. [v. 26 sq.].
Tertio propter exemplum patientiae quod nobis exhibet, passiones, et
defectus humanos fortiter tolerando. Unde dicitur Hebr. 12. [v. 3].:

«WO
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onderging Hij tegenspraak, opdat gij niet uitgeput zoudt worden
en de zielskracht verliezen »;
'
: r Antwoord op de Bedenkingen. — 1.: Voldoen voor de
zonden van anderen heeft de straffen, die iemand voor een ander
ondetgaat wel als voorwerp, maar het gaat uit van een gewoonte
der' ziel, waardoor iemand geneigd is om te willen voldoen voor
anderen en waardoor die voldoening ook iets uitwerkt, omdat
geen voldoening haar doel bereikt als zij niet uit liefde voortkomt^
zooals beneden zal worden gezegd (Suppl. bij ’t 3° Deel, 14" Kw.,2°* Art.). Christus* ziel moest dus vervolmaakt zijn door de ge
woonten van wetenschap en deugd om te kunnen voldoen, en zijn
lichaam moest aan kwalen onderworpen zijn om Hem het voor
werp ter voldoening niet te doen missen.
2. Krachtens de natuurlijke verhouding tusschen ziel en lichaam
zou de verheerlijking der ziel in heerlijkheid op het lichaam over
vloeien; maar in Christus was deze natuurlijke verhouding aan Zijn
goddelijke wil onderworpen. Zoo kwam het, dat de ziel de heerlijk
heid voor zich behield en deze niet op het lichaam overvloeide,
maar het vleesch leed, zooals bij zijn natuur, die lijden kan, past.
Zoo ook zegt Damascenus (Over het Ware Geloof, 3e B., 19e H ) :

« Sustinuit a peccatoribus adversus semetipsum contradictionem, ut non
fatigemini aniinis vestris deficientes ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod' satisfactio pro peccalis alterius habet
quidem, quasi materiam, poenas quas aliquis pro pe,ccato alterius sustinet:
sed pro principio habet habitum animae, ex quo inclinatur ad volendun)
satisfacere pro alio, et ex quo satisfactio efficaciam habet, noiï ;enim esset
efficax satisfactio, nisi ex charitate prpcederet, ut infra dicetur [vid. 3upplem. q. 14. art. 2.]. Et ideo oportuit, animam Christi perfectam esse
quantum ad habitum sciéntiarum, et virtutum, ut haberet facultatem satisfacieijdi; et quod corpus, ejus esset subjectum infirmitatibïis, ut ei satisfactionis materia non deessèt.
:
Ad SECUNE)UM dicendum, quód secundum naturalem habitüdinem, quae
est inter animam, et corpus, ex gloria animae rëdüiiclat’ gloria ad corpusi
sétfhaec naturalis habitüdo in Christo subjacebat voliintati divinitatis ipsiusj
ex qua factum est quod - beatitudo remanèret in anima, et non derivaretur
aÖ 'corjpus: sed caro pateretur, quae conveniunt’naturae passibili, seciinduin
illud quod Damascenus dicit [dib. 3. Orth. Fid. cap. 19.], quod « be-
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« Door toelating der goddelijke wil mocht het vleesch lijden en
handelen, zooals het bij zijn aard paste ».
3. Straf eischt altijd het bestaan van een schuld, of deze van
een zondige daad of van de erfzonde komt; maar soms is het
schuld van hem, die gestraft wordt en soms schuld van een ander,
in wiens plaats hij, die lijdt voor de straffen voldoet. Zoo ge
schiedde het bij Christus volgens Isaias (53, 5) : (( Hij is geuJond
otn onze misdaden en geslagen om onze boosheid )).
4. De zwakheid, die Christus op Zich genomen had stond het
doel der menschwording niet in den weg, maar bevorderde dit
ten sterkste, zooals werd gezegd (in de Leerstelling). E,n al werd
door die zwakheid Zijn godheid verborgen, dan werd toch Zijn
menschheid duidelijk kenbaar gemaakt; en die is juist de weg naar
Zijn godheid volgens den Romeinenbrief (5, 1 en 2) : (( Wij heb
ben toegang tot Cod door Jcsus Christus )). ^— De oude Vaders
echter verlangden in Christus geen tijdelijke kracht, maar geeste
lijke, waardoor Hij den duivel heeft overwonnen en de menscheli;ke zwakheid genezen.

neplacito divinae voluntatis pèrmittebatur carni pati, et operari quae
propija ».
... ...
Ad TERTIUM dicendum, quod poena semper sequitur culpam' actualem,
vel originalem, quandoque ^uidem ejus qui pimiturj quandoque autem
alterius, pro quo ille qpii poenas patitur, satisfacit.< Et ïta accidit in Christo,
secundum illud Isa. 53. [v. 5] : « Ipse vulneratus est propter iniquitates
nostras, attritus est propter scelera. nostra ».
....
, -v
A.D QUARTUM dicendunj, quod infirmitas- assumpta a Christo non impe.diyit [finem Incarnationis, : sed maxime promovit, ut dictum est. [in-corp.
art.]. Et quamvis per. hujusmodi infirraitates absconderetur ejus .divinitas.;
manifestabatur tarnen humanitas, quae est via ad divinitatem perveniendi,
secundum . illud Rom. 5. [v. 1, 2]: « Accessum'habemus per Jesum
Christum ad Deum ». Desiderabant autem antiqui Patres in Christo:.non
quidem fortitudinem corporalem,. sed spiritualem, per quam et diabolum
vicit, et humanam infirmitatem sanavit.
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IIC ARTIKEL.

Was Christus uit noodzakelijkheid aan de lichaamsgebreken
onderworpen?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet uit nood
zakelijkheid aan de lichaamsgebreken onderworpen was. — L
Want bij Isaias (53, 7) wordt gezegd: « Hij Werd geofferd,
omdat Hij het zelf wilde », en daar wordt gesproken van ge
offerd worden door lijden. Nu staat de vrije wil juist tegenover
noodzakelijkheid. Dus was Christus niet uit noodzakelijkheid aan
de lichaamsgebreken onderworpen.
2. Damascenus zegt in het 3e boek (Over het Ware Geloof,
20° H.) : « In Christus Wordt niets gedwongens gevonden, maar
alles was vrijwillig ». Wat nu vrijwillig is, gebeurt niet uit nood
zakelijkheid Dus waren die gebreken niet krachtens een nood
zakelijkheid in Christus.
3. Noodzakelijkheid wordt iemand door een machtigere opge
legd. Geen schepsel echter is machtiger dan Christus’ ziel, waar
aan het toekwam haar eigen lichaam te beschermen. Dus waren
ARTICULUS II.
Utrum Christus necessitalem his defectibus subjacendi assumpserit.
[Supra q. 13. art. 3. ad 2. Infra. q. 15. art. 5. ad 1.
et
r^ist- 16. q. 1. art. 1.].
Ad secuivduM sic proccditur. yiaetur, quod Christus non ex necessitate
his defectibus subjacuerit. Dicitur enim Isa. 53. [v. 7] : « Oblatus est,
quia ipse voluit » et loquitur de oblatione ad passionem: sed voluntas
opponitur necessitati. Ergo Christus non ex necessitate subjacuit corporalibus defectibus.
2. Pr/ETEREA, Damascenus dicit in 3. lib- [Orth. Fid. cap. 20.1:
« Nihil coactum in Christo consideratur, sed omnia voluntaria >>. Sed quod
est voluntarium, non est necessarium. Ergo hujusmodi defectus non fuerunt
ex necessitate in Christo.
3. PRj*ETEREA, necessitas infertur ad aliquo potentiori. Sed nulla creatura est potentior, quam anima Christi, ad quam pertinebat proprium corpus
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die zwakheden of gebreken niet krachtens een noodzakelijkheid
in Christus.
Maar daartegenover staat, dat de Apostel in den Romeinen
brief (8, 3) zegt: « God zond Zijn Zoon in de gedaante van
bet zondige o eesch ». Nu bevindt het zondige vleesch zich in zoo
n toestand, dat het moet sterven en ander lijden ondergaan. Dus
lag in Christus’ vleesch de noodzakelijkheid om deze gebreken te
dragen.
Leerstelling. — Er is een dubbele noodzakelijkheid En
wel een van dwang, die door een invloed van buiten af word: op
gelegd. Dit soort noodzakelijkheid is zoowel aan de natuur ah aan
den wil, d’e beiden beginselen zijn, die van binnen uit werken, tegenovergeste.d. Maar er is nog een andere en wel een natuurlijke
noodzakelijkheid, die uit de beginselen der natuur voortkomt, bv.
uit den vorm, zooals het vuur noodzakelijk verwarmt, of uit de
stof, zooals een lichaam, dat uit tegenstrijdige elementen is op
gebouwd.
Spreken wij echter over de noodzakelijkheid uit dwang, in zoover
deze strijdt met de natuur van het lichaam, dan was Christus
vleesch toch ook weer krachtens den toestand van zijn eigen natuur

conservare. Ergo hujusmodi defectus, seu infirmitas non fuerunt in Christo
ex necessitate.
Sed contra est, quod Apost. dicit Rom. 8. [v. 3] : « Misit Deus
Filium suum in similitudinem carnis peccati ». Sed conditio carnis peccati
est, quod habeat necessitatem moriendi, et sustinendi alias hujusmodi passiones. Ergo talis necessitas sustinendi hos defectus fuit in carne Christi.
RESPONDEO dicendum, quod duplex est necessitas. Una quidem coactionis, quae fit ab agente extrinseco. Et haec quidem necessitas contrariatur et naturae, et voluntati; quorum utrumque est principium intrinsecum.'
Alia autem est necessitas naturalis, quae consequitur principia naturalia.
puta formam; sicut necessarium est ighern caléfacere: vel materiam;; sicut
necessarium est corpus ex cöntrariis compositum, dissolvi.
Secundum igitur hanc necessitatem, quae consequitur- materiam, corpus
Christi subjectum fuit necessitati mortis, et aliorum hujüsmodi defectuum.
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gebonden aan de noodzakelijkheid om door spijkers doorboord
en door geesel geslagen te worden. — Wat het strijden van deze
noodzake.ijkheid met den wil betreft, is het echter duidelijk, dat
er. bij Christus geen spraak was van noodzakelijkheid om deze
smarten te verduren, noch volgens de goddelijke, noch zelfs abso
luut gesproken volgens den menschelijken wil,; in zoover deze zich
richt naar het verstandsoverleg, maar alleen naar de zuiver natuur
lijke werkzaamheid van den wil, die nl. van nature dood en
lichaamslijden ontvlucht.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Men zegt van
Christus, dat Hij <( geofferd Werd, omdat Hij het zelf wilde )i
zoowel met Zijn goddelijke, als met Zijn menschelijken, door de
rede geleiden wil, al strijdt dan ook de dood met het natuurlijke
streven van den menschelijken wil, zooals Damascenus zegt (Over
het Ware Geloof, 3e B., 23° en 24° H.).
2. Het antwoord hierop volgt uit het voorafgaande (Leerstel
ling) .

Quia, sicut dictum est [art. praec. ad 2. ex Damasceno], « beneplacilo
divinae voluntatis carni Christi permittebatur agere, et pati quae propria ))•
Haec autem necessitas causatur ex principiis carnis humanae, ut dictum est.
Si autem Ioquamur de necessitate coactionis, secundum quidem quod
repugnat naturae corporali, sic iterum corpus Christi secundum conditionem
propriae naturae necessitati subjacuit et clavi perforantis, et flagelli percutientis. Secundum vero quod necessitas talis repugnat voluntati, manifestum
est quod in Christo non fuit necessitas horem defectuum, neque per respectum ad divinam voluntatem, neque per respectum ad voluntatem humanam
Christi absolute, prout sequitur rationem deliberantem (1), sed solum
secundum naturalem motum voluntatis; prout scïlicet naturaliter refugit
mortem, et etiam corporis nocumenta.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Christus dicitur « oblatus, quia
voluit » et voluntate divina, et voluntate humana deliberata: licet mors
esset contra naturalem motum voluntatis humanae, ut Damascenus dicit
[liL 3. Orth. Fid. cap. 23. et 24.].
Ad SECUNDUM patet respondeo ex dictis [in corp.].

(i): h.:. deliberativa.

... ..

..
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• 3. Absoluut genomen was er niets, machtiger dan Christus ziel,
maar er is niets tegen, dat iets in een bepaald geval machtiger is,'
zooals de spijker bij het doorboren. Dit wordt echter gezegd
van Christus’ ziel alleen beschouwd naar hare eigen natuur en
klacht.
. .. o
IIIC ARTIKEL.
Had Christus lichaamsgebreken krachtens zg. contractie?, ^ ,

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus krachtens con
tractie lichaamsgebreken had. — 1. Wij spreken immers van
contractie, als men bij zijn ontstaan iets krijgt tegelijk met de
natuur. Nu kreeg Christus deze gebreken bij Zijn geboorte tegelijk
met de menschelijke natuur van Zijn Moeder, wier vleesch onder
deze gebreken gebukt ging. Dus schijnt Hij deze gebreken krach
tens contractie te hebben.
'2. Wat door de beginselen der natuur veroorzaakt wordt, krijgt,
men tegelijk met de natuur en dus door contractie. Deze strafferï;
Ad TERTIUM dicendum, quod nihil- fuit potentius, quam anima Chrisli
absolute: nihil tarnen prohibet, aliquid fuisse potentius quantum ad hunc
effectum; sicut clavus ad perforandum. Et hoe dico, secundum quod anima
Christi consideratur secundum propriam naturam, et virtutem.
ARTICULUS III.

Ulrum Christus defectus corporales coniraxerit.
[3. Dist. 13: q. 1. art. 3. et Dist. 21. q. 1. art. 2. corp.
et Cómp. Theol. cap. 226.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod Christus defectus corporales
contraxerit. Illud enim contrahere dicimur, quod simul cum natura ex.
origine trahimus. Sed Christus simul cum natura humana defectus, et inni>
mitates corporales per suam originem traxit a matre, cujus caro hujusmodi
defectibus fcubjacebat. Ergo videtur,* quod hos defectus contraxerit.
2. Pr/ETEREA,: id quod ex principns naturae CfUlsatur, simul cum natura

415

Kw* 14, A. 3.

nu worden door de beginselen der natuur teweeggebracht. Dus had
Chr.stus ze door contractie.
3. Christus is door deze gebreken gelijk aan de andere menschen»
zooals in den Hebreeënbrief (2, 17) wordt gezegd. De andere
menschen nu hebben deze gebreken door contractie. Dus schijnt
Christus ze ook door contractie te hebben.
Maar daartegenover staat, dat deze gebreken om de zonde
door contractie gekregen worden volgens den Romeinenbrief (5,
12) : (( Door een mensch k^am de zonde in deze wereld en door
de zonde de dood )). Nu was er geen zonde in Christus. Dus had
Hij die gebreken niet door contractie.

Leerstelling. — In de term contraheeren wordt een ver
houding van oorzaak tot gevolg uitgedrukt, omdat wij ervan
spreken, als iets noodzakelijkerwijze tegelijk met zijn oorzaak
verkregen wordt. Nu is de zonde in de menschelijke natuur de
oorzaak van dood en dergelijke ellenden, omdat <( door de zonde
de dood in deze wereld gekomen is », zooals in den Romeinenbrief
(3, 12) wordt gezegd. Daarom spreekt men in eigenlijken zin over
contraheeren van deze gebreken bij hen, die ze moeten hebben
trahitur; et ita contrahitur. Sed hujusmodi poenalitates causantur ex pnncipiis naturae humanae. Ergo eas Christus contraxit.
3. Pr^ETEREA, secundum hujusmodi defectus Christus aliis hominibus
similatur, ut dicitur Hebr. 2. [v. 17]. Sed alii homines hujusmodi defectus
contrahunt. Ergo videtur, quod etiam Christus hujusmodi defectus contraxerit.
Sed CONTRA est, quod hujusmodi defectus contrahuntur ex peccato,
secundum illud Rom. 5. [v. 12] : « Per unum hominem peccatum mtravit in hunc mundum, et per peccatum mors ». Sed in Christo non habuit
locum peccatum. Ergo hujusmodi defectus Christus non contraxit.
RESPONDEO dicendum, quod in verbo « con-trahendi » intelligitur ordo
effectus ad causam; ut scilicet illud dicatur contrahi, quod simul cum sua
causa ex necessitate trahitur. Causa autem mortis, et horum defectuum in
humana natura est peccatum: quia « oer peccatum mors intravit iri hunc
mundum » ut dicitur Rom. 5. [v. 12]. Ët ideo il!i proprie dicuntur hos
defectus contrahere, qui ex debito peccati hos defectus Hlcummt. Christus
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om de zonde. Christus echter werd niet om een zondeschuld door
deze gebreken getroffen, want zooals Augustmus (3, 31) in zijn
uitleg van Johannes (3, 31) : « Wie van boven komt, staal boven
olies », zegt: « daalde Christus van boven neer, dwz. van de ver
hevenheid, die de menschelijke natuur voor de zonde van den eersten
mensch bezat ». Want zonder zonde nam Hij de menschelijke
natuur in dezelfde reinheid aan, als zij bezat in den staat van
onschuld. Evenzoo had H j ook de menschelijke natuur zonder
gebreken kunnen aannemen. Zoo blijkt het dus, dat Hij die ge
breken niet krachtens contractie had, alsof Hij ze om zondeschuld
onderging, maar door eigen vrijen wil.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het vleesch der
Moedermaagd werd in erfzonde ontvangen en contraheerde dus
deze gebreken. Christus’ vleesch echter kreeg zijn natuur zonder
zonde uit de Maagd. En evenzoo had Hij Zijn natuur kunnen
krijgen zonder de straffen te dragen, maar Hij wilde de straf
op Zich nemen om het werk van onze verlossing te voltooien, zooals
reeds is gezegd (1° Art.). En dus leed Hij niet krachtens contractie
onder deze gebreken, maar omdat Hij ze vrijwillig op Zich nam.
2. Van den dood en andere lichaamsgebreken is er in de men-

autem hos defectus non habuit ex debilo peccati: quia, ut Augustinus dicit
exponens illud Joan. 3. [v. 31]: « Qui de sursum venit, super omnes
est )> [hab. in Glos. ord.], « de sursum venit Christus idest de altitudine
naturae humanae, quam habuit ante peccatum primi hominis ». Ac^ort
enim naturam humanam absque peccato in illa puritate, in qua erat in statu
innocentiae. Et simili modo potuisset assumere humanam naturam absque
defectibus. Sic igitur patet, quod Christus non contraxit hos defectus, quasi
ex debito peccati eos suscipiens, sed ex propria voluntate.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod caro Virginis concepta fuit in originali
peccato: et ideo hos defectus contraxit. Sed caro Christi ex Virgine assumpsit naturam absque culpa. Et similiter potuisset naturam assumere absque
poena: sed voluit suscipere poenam propter opus nostrae redemptionis
implendum, ut dictum est [art. 1. huj. q.]. Et ideo habuit hujusmodi
defectus, non contrahendo, sed voluntarie assumendo.
Ad SECUNDUM dicendum, quod causa mortis, et aliorum corporalium
28
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schelijke natuur een dubbele oorzaak. En wel een meer verwijderde,
die wij moeten zoeken in de stoffelijke beginselen van het menschelijk lichaam, in zoover dit uit tegenstrijdige elementen is opgebouwd. Maar de uitwerking van deze oorzaak werd tegengehouden
door de oorspronkelijke rechtvaardigheid. De naaste oorzaak van
dood en andere gebreken is dus de zonde, waardoor de oorspronke
lijke rechtvaardigheid verloren ging. Daarom zegt men, dat Christus,
die zonder zonde was, die gebreken niet door contractie had, maar
door ze vrijwillig op zich te nemen.
3. Wat de soort gebreken betreft, staat Christus met de andere
menschen op één lijn, maar niet wat hun oorzaak betreft. En daar
om had Hij die gebreken niet door contractie.
IVe ARTIKEL.
Moest Christus alle lichaamsgebreken der menschen op Zich nemen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus alle lichaams
gebreken der menschen op Zich moest nemen. — 1. Want Damascenus zegt (Over het Ware Geloof, 3C B., 6° en 18° H.) :
defectuum in humana natura est duplex. Una quidem remota, quae accipitur ex parte principiorum materialium humani corporis, inquantum est
ex contrariis compositum. Sed haec causa impediebalur per originalem
justitiam. Et ideo proxima causa mortis, et aliorum defectuum est peccatum,
per quod substracta est originalis justitia. Et propter hoe quia Christus fuit
sine peccato, dicitur non contraxisse hujusmodi defectus, sed voluntarie
assumpsisse.
Ad TERTIUM dicendum, quod Christus in hujusmodi defectibus assimilatus est aliis hominibus quantum ad qualitatem defectuum, non autem
quantum ad causam. Et ideo Christus non contraxit hujusmodi defectus,
sicut alii.
ARTICULUS IV.
Utr.um Christus omnes defectus corporales hominum assumerc dcbuéril.
[3. Dist. 15. q. 1. art. 2. et Dist: 22. q. 2. art. 1. q. 1. corp.
et opusc. 2. cap. 226. et 231.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod Christus omnes defectus
corporales hominum assumere debuerit: dicit enim Damascenus [lib. 3.
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u Wat niet aangenomen kan Worden, is ongeneeslijk »•
aa|
Christus is gekomen om al onze gebreken te genezen. Dus moes
Hij al onze gebreken op Zich nemen.
,
2. Wij hebben gezegd (1“ Art., Antw. op de 1° B.), dat
Christus om voor ons te voldoen in Zijn ziel vervolma en e ge
woonten en in Zijn lichaam gebreken moest hebben.
u ee
Hij wat de ziel betreft de volheid van alle genaden aangenomen.
Dus moest Hij ook in Zijn lichaam alle gebreken op Zie nemen.
3. Onder alle lichaamsgebreken staat de dood vooraan.
u
nam Christus op Zich den dood te ondergaan. Dus moest
i]
zooveel te eerder alle andere gebreken op Zich nemen.
Maar daartegenover staat, dat in denzelfden persoon geen
tegenstrijdige dingen kunnen gebeuren. Nu zijn sommige ge re en
aan elkaar tegenstrijdig, omdat zij uit verschillende egmseen
voortkomen. Dus kon Christus onmogelijk alle kwalen op _ic
nemen.
Leerstelling. — Zooals is gezegd (ll 2Art.),
3
heeft Christus
de menschelijke gebreken op Zich genomen om voor e zon

Orth. Fid. cap. 6. el 18. a princ.] : « Quod est massumptibile, est incurabile ». Sed Christus venerat omnes defectus nostros curare. Ergo
omnes defectus nostros assumere debuit.
2. Pr/ETEREA, dictum est [art. 1. huj. q.J, quod ad hoe quod Christus
pro nobis satisfaceret, debuit habere habitus perfectivos in anima, et defectüs in corpore. Sed Christus ex parte animae assumpsit plenitudinem
omnis gratiae. Ergo ex parte corporis debuit assumere omnes defectus.
3. Pr^eterea, inter omnes defectus corporales praecipuum locum t'enet
mors. Sed Christus mortem assumpsit. Ergo multo magis omnes alios
defectus assumere debuit.
Sed CONTRA est, quod contraria non possunt simul fieri in eodem. Sed
quaedam infirmitates sunt sibi ïpsis contrariae, utpoté ex contrarih principiis causatae. Ergo non potuit esse, quod Christus omnes infirmitates
Humanas assumeret.

Respondeo dicendum, quod, sicut dictum est [art. 1. huj. q.J, Christus
defectus humanos assumpsit ad salisfaciendum pro peccato humanae na-
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der menschelijke natuur te voldoen. In Zijn ziel werd daartoe de
volmaaktheid van wetenschap en genade vereischt. Christus moest
dus die gebreken op Zich nemen, die uit de zonde der gezamen
lijke menschelijke natuur voortkomen en niet strijden met de vol
maaktheid van Zijn kennis en genade. Het was dus niet passend,
dat Hij alle menschelijke zwakheden en gebreken op Zich nam.
Want er zijn gebreken, die met de volmaaktheid van wetenschap
en genade in strijd zijn als onwetendheid, geneigdheid tot het
kwaad en traagheid tot het goede.
Nu zijn er ook sommige gebreken, die niet om de zonde van
den eersten stamvader uit de menschelijke natuur in het algemeen
voortkomen, maar bij sommige menschen door bijzondere oor
zaken worden teweeggebracht, als melaatschheid, vallende ziekte
en dergelijke. Soms worden deze gebreken veroorzaakt door
schuld van den mensch, bv. door onmatigheid in het eten, maar
soms komen zij voort uit een tekort in de voortplantingskracht. En
bij Christus past geen van beiden, omdat Zijn vleesch werd ont
vangen van den H. Geest, die als oneindig in kracht en wijsheid
niet kan falen en te kort schieten, en Hij zelf heeft in het verloop
van Zijn leven niets gedaan, wat met de rede in strijd was.

turae; ad quod requirebatur, quod haberet perfectionem scientiae, et gratiae
in anima. IIlos ergo defectus Christus assumere debuit, qui consequuntur
ex peccato communi totius naturae, nee tarnen repugnant perfectioni scien
tiae, et gratiae. Sic igitur non fuit conveniens, ut omnes defectus, seu infirmitates humanas assumeret. Sunt enim quidam defectus, qui repugnant
perfectioni scientiae, et gratiae: sicut ignorantia, pronitas ad malum, et
difficultas ad bonum.
Quidam autem defectus sunt, qui non consequuntur communiter totam
humanam naturam propter peccatum primi parentis, sed causantur in aliquibus hominibus ex quibusdam particularibus causis: sicut lepra, et morbus
caducus, et alia hujusmodi. Qui quidem defectus quandoque causantur ex
culpa hominis, puta ex inordinato victu: quandoque autem ex defectu
virtutis formativae. Quorum neutrum convenit Christo: quia et caro eius
de Spiritu Sancto concepta est, qui est infinitae sapientiae, et virtutis.
erraré, et deficere non potens: et ipse nihil inordinatum in regimine suae
vitae exercuit.
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Maar er is een derde soort gebreken, die bij alle menschen
gemeenschappelijk gevonden worden om de zonde van den eersten
stamvader, als de dood, honger en dorst en dergelijke. En al
deze gebreken nam Christus op Zich. Damascenus (Over het
Ware Geloof, lc B., 11° H.; 3C B., 20e H.) noemt hen « natuur
lijke en niet tot verachting aanleiding gevende » gebreken, omdat
zij algemeen uit de menschelijke natuur voortkomen en geen reden
tot verachting geven, daar zij geen tekort aan kennis en genade
meebrengen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Alle bijzondere
gebreken der menschen worden veroorzaakt, doordat het lichaam
kan lijden en vergaan, waarbij dan nog bijzondere oorzaken
komen. Terwijl Christus dus d'e geschiktheid van het lichaam om
te lijden heelde door haar op Zich te nemen, genas Hij daardoor
alle andere gebreken.
2. Op zichzelf reeds had Christus’ ziel hierom recht op de
volheid van alle genade en wetenschap, omdat zij door Gods
Woord aangenomen was.. En daarom nam Christus de volheid
van genade en wetenschap absoluut aan. Maar onze gebreken nam
Hij door bijzondere toelating op Zich om voor onze zonden te
voldoen, niet omdat zij Hem op zichzelf beschouwd toekwamen.
Sunt autem tertii defectus, qui in omnibus hominibus communiter inveniuntur ex peccato primi parentis: sicut mors, fames, sitis, et alia hujusmodi. Et hos defectus omnes Christus suscepit, quos vocat Damascenus
[lib. 1. Orth. Fid. cap. 1 1. et lib. 3. cap. 20.], « naturales, et indetractibiles passiones » naturales quidem, quia defectum scientiae, et gratiae
non important.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod omnes particulares defectus hominum
causantur ex corruptibilitate et passibilitate corporis, superadditis quibusdam particularibus causis. Et ideo cum Christus curaverit passibilitatem,
et corruptibilitatem corporis nostri, per hoe quod eam assumpsit, ex consequenti omnes alios defectus curavit.
Ad SECUNDUM dicendum, quod plenitudo omnis gratiae, et scientiae
animae Christi secundum se debebatur ex hoe ipso, quod erat a Verbo Dei
assumpta. Et ideo absolute omnem plenitudinem sapientiae, et gratiae
Christus assumpsit. Sed defectus nostros dispensative assumpsit, ut pro
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Daarom moest Hij ze niet alle op Zich nemen, maar alleen die,
welke voldoende waren om te voldoen voor de zonden van de geheele menschelijke natuur.
3. De dood kwam over alle menschen door de zonde van den
eersten stamvader, maar de andere gebreken niet, al zijn zij dan
ook minder dan de dood. Daarom gaat dezelfde reden niet voor
beide op.

peccato nostro satisfaceret, non quia ei secundum se competerent. Et ideo
non oportuit, quod omnes assumeret, sed solum illos qui sufficiebant ad
satisfaciendum pro peccato totius humanae naturae.
Ad TERTIUM dicendum, quod mors in omnes homines devenit ex pec
cato primi parentis: non autem quidam alii defectus licet sint morte minores. Unde non est similis ratio.
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VIJFTIENDE KWESTIE
OVER DE TOT DE ZIEL BEHOORENDE
GEBREKEN, DIE CHRISTUS IN DE MENSCHELIJKE
NATUUR OP ZICH NAM.
(Tien Artikelen.)
Vervolgens moeten wij de tot de ziel behoorende gebreken be
handelen. En hierover stellen wij ons tien vragen :
1- Was er zonde in Christus?
2. Bestond er een haard van zonden in Christus?
3. Was er onkunde in Hem?
4. Kon Zijn ziel lijden?
5. Bestond er in Hem zintuiglijke smart?
6. Bestond er droefheid in Hem?
7. Bestond er vrees in Hem?
8. Verwonderde Hij zich over iets?
9. Was er toorn in Hem?
10. Was Hij tegelijk pelgrim naar den hemel en bewoner ervan?

QUAESTIO XV.
DE DEFECTIBUS ANIMAE (1) A CHRISTO ASSUMPTIS.
IN DECEM ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de defectibus pertinentibus ad animam.
Et circa hoe quaeruntur decem: 1. Utrum in Christo fuerit peccatum.
— 2. Utrum in eo fuerit fomes peccati. — 3. Utrum in eo fuerit ignoran
tie* — 4. Utrum anima ejus fuerit passibilis. — 5. Utrum in eo fuerit
dolor sensibilis. — 6. Utrum in eo fuerit tristitia. — 7. Utrum in eo
fuerit timor. — 8. Utrum in eo fuerit admiratio. — 9. Utrum in eo fuerit
ira. — IQ. Utrum simul fuerit viator, et comprehensor.
(i) L. add.: quos Christus in humana natura assumpsit.
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Ic ARTIKEL.
Was er zonde in Christus?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er wel zonde in Christus
was. — 1. Want in een der Psalmen wordt gezegd (Ps. 21, 2) :
(( Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Mijn zon
dige woorden zijn ver van Uw heil ». Nu wordt dit in Christus
naam gezegd, zooals blijkt uit het feit, dat Hij die op het kruis
uitsprak. Dus schijnen er zonden in Hem te zijn geweest.
2. In den Romeinenbrief (5, 12) zegt de Apostel: « Allen
hebben in Adam gezondigd », omdat allen nl. oorspronkelijk in
hem aanwezig waren. Nu was ook Christus oorspronkelijk in Adam
aanwezig. Dus heeft ook Hij in hem gezondigd.
3. De Apostel zegt in den Hebreeënbrief (2, 18), dat <( Chris
tus, omdat Hij geleden heeft en beproefd is, ook hen, die beproefd
Worden, fcan helpen ». Maar wij hebben nog meer behoefte aan
Zijn hulp tegen de zonde. Dus zou men zeggen, dat er in Hem ook
zonde is geweest.
ARTICULUS I.
Uirum in Chrislo fuerit peccatum.
[Supra. q. 4. art. 6. ad 2. Infr. q. 31. art. 7.
et Dist. 12. q. 2. art. 1. ad 1.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo fuerit peccatum i
dicitur enim in Psalm. 21. [v. 2] : « Deus, Deus meus, respice in mé:
quare dereliquisti ? Jonge a salute mea verba delictorum meorum )). Sed
•haec verba dicuntur ex persona ipsius Christi, ut patet ex hoe, quod ipse
ea in cruce protulit [mt. 27. v. 46]. Ergo videtur, quod in Christo
fuermt delicta.
2. Pr^ETEREA, Rom. 5. [v. 12] dicit Apostolus, quod « in Adam
omnes peccaverunt », quia scilicet in eo originaliter fuerunt. Sed Christus
etiam originaliter fuit in Adam. Ergo in eo peccavit.
3. PR7ETEREA, Apostolus dicit Hebr. 2. [v. 18], quod « in eo, in
quo Christus passus est, et tentatus, potens est et his qui tentantur, auxiliari ». Sed maxime indigebamus auxilio ejus contra peccatum. Ergo videtur,
quod in eo fuerit peccatum.
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4. In den Tweeden Brief aan de Korinthiërs wordt gezegd, dat
God (( Hem, die geen zonde fcende, voor ons tot zonde eefl ge
maakt )), nl. Christus. Nu is iets werkelijk dat wat Go ervan
maakt. Dus was er waarlijk zonde in Christus.
,
5. Zooals Augustinus zegt in het boek Over den Stri] van en
Christen (11° H ), « gaf Gods Zoon Zichzelf aan ons in den
mensch Christus als voorbeeld )>. Nu heeft de mensen met a een
een voorbeeld noodig om goed te leven maar ook om berouw ove\
de zonde te hebben. Dus schijnt het, dat er in Christus zem
moest zijn, opdat Hij ons in berouw over de zonde een voor ee
van berouw kon geven.
Maar daartegenover staat, dat Hijzelf bij Johannes (8, 46)
zegt: (( Wie van U zal mij van zonde overtuigen? )>
Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (14L Kw., 1° Art.),
nam Christus onze gebreken op Zich om voor ons te voldoen en
te bewijzen, dat zijn menschelijke natuur echt was en om een
voorbeeld van deugden voor ons te worden. Nu is het duidelijk,
dat het voor deze drie dingen niet noodig was het zondegebrek op4 5

4. Pr^ETEREA, 2 ad Cor. 5. [v. 21] dicitur, quod Deus « eum, qui
non noverat peccatum » scilicet Christum, « pro nobis peccatum fecit ».
Sed illud vere est, quod a Deo factum est. Ergo in Christo vere fuit
peccatum.
5. Pmlterea, sicut Augustinus dicit in libro de agone Christiano
[cap. 11.], « in homine Christo se nobis ad exemplum vitae praebuit
Filius Dei ». Sed homo indiget exemplo non solum ad recte vivendum,
sed etiam ad hoe quod poeniteat de peccatis. Ergo videtur, quod in Christo
debuerit esse peccatum, ut de peccatis poenitendo, poenitentiae nobis daret
exemplum.
Sed CONTRA est, quod ipse dicit Joan. 8. [v. 46] : « Quis ex vobis
arguet me de peccato? »
Respondeo dicenqum, quod, sicut supra dictum est [q. 14. art. 1.],
Christus suscepit defectus nostros, ut pro nobis satisfaceret, et ut veritatem
humanae naturae comprobaret, et ut nobis fieret exemplum virtutis. Secundum quae tria manifestum est, quod defectum peccati assumere non debuit:
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Zich te nemen. Ten eerste immers draagt de zonde in het geheel
niets bij tot de voldoening, maar maakt zij deze integendeel krach
teloos, omdat zooals bij Ecclesiasticus (34, 23) gezegd wordt,
(( de Heer de gaven der onrechtvaardigheid het ontvangen niet
Waardig keurt ». De echtheid der menschelijke natuur blijkt even
min uit de zonde, omdat de zonde niet tot de menschelijke natuur,
die door God is voortgebracht, behoort, maar eerder tegen onze
natuur door (( het zaad van den duivel » in ons gebracht is, zooals
Damascenus zegt (Over het Ware Geloof, 3 B. ,20'' H ). De
zonde kon ten derde geen voorbeeld van deugd zijn, omdat zij
tegenover de deugd staat. Dus nam Christus het gebrek van erf
zonde noch van zonde door een daad op Zich, zooals in den
Eersten Brief van Petrus (2, 22) wordt gezegd: « Hij heeft geen
zonde bedreven en in Zijn mond is geen bedrog gevonden ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals Damascenus
in het 3° boek (Over het Ware Geloof, 25‘‘ H.) zegt, zegt men op
twee manieren iets van Christus, ten eerste om een eigenschap die
van natuur of hypostase komt, zooals men zegt, dat Hij mensch
geworden is en voor ons geleden heeft; en daarnaast om een per
soonlijke eigenschap, die Hij krachtens een of andere verhouding
bezit, zooals nl. sommige dingen van Hem in plaats van ons worden
primo quidem, quia peccatum nihil operatur ad satisfactionem quinimmo
virtutem satisfactionis impedit; quia, ut dicitur Eccli. 34. [v. 23] : (( Dona
iniquorum non probat Altissimus ». Similiter etiam ex peccato non demonstratur veritas humanae naturae; quia peccatum non pertinet ad humanam
naturam, cujus Deus est causa, sed magis est contra naturam <( per
seminationem diaboli » introductum, ut Damascenus dicit [Orthh. Fic.
lib. 3. cap. 20.]. Tertio, quia peccando exemplum virtutis praebere non
potuit, cum peccatum contrarietur virtuti; et ideo Christus nulló modo
assumpsit defectum peccati, nee originalis, nee actualis, secundum illud
quod dicitur 1. Pet. 2. [v. 22] : « Qui peccatum non fecit, etc. ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, sicut Damascenus dicit in 3. lib.
[Orth. Fid. cap. 25.], dupliciter dicitur aliquid de Christo. Uno modo
secundum proprietatem naturalem, et hypostaticam: sicut dicitur, quod
Deus factus est homo, et quod passus est pro nobis. > Alio modo secundum
proprietatem personalem, et habitualem: prout scilicet aliqua dicuntur de
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gezegd, ofschoon zij Hem op zichzelf heelemaal niet toekomen.
Daarom vinden wij als eerste onder de zeven regels van Tichonius,
die Augustinus in het 3C boek Over de Christelijke leer (31
)
opgeeft, die over den Heer en Zijn lichaam, daar nl. «
nstus
en de Kerk als één persoon beschouwd worden )>. E.n zoo spree t
Christus in naam van Zijn ledematen die tekst over <( Mijn zon
dige woorden » uit, niet alsof er in Hem, het Hoofd zelf, zonden
zouden zijn.
,
2. Zooals Augustinus in het 10'“ boek Over het boek dei c ep
ping naar zijn letterlijke beteekenis (20° H.) zegt, was
nstus
niet op alle manieren, waarop wij in Adam en.de oude * ers
tegenwoordig waren, in hen aanwezig. Want wij waren in
am
zoowel naar het zaad, dat ons voortbrengt, als naar de.ze stan |S>
heid, waaruit ons lichaam voortkomt, want omdat wij, zooa s ij
daar zegt, « in het zaad zoowel de zichtbare lichame ij e ze 7standigheid als de onzichtbare oorzaak (van ons ontstaan) vin eri,
komen beiden van Adam. Nu nam Christus de zie t are ze
standigheid van het vleesch uit het vleesch der Maagd aan, maar
de oorzaak van Zijn ontvangenis was niet het zaad van een man,
maar iets geheel anders en van boven )).. Daaorm was ij m
am

ipso in persona nostra, quae sibi secundum se nullo modo conveniunt. Unde
et inter septem regulas Ticonii, quas Augustinus ponit in 3. de Doctr.
Christ. [cap. 31.], « prima ponitur de Domino, et ejus corpore » cum
scilicet « Christi et Ecclesiae una persona aestimatur ». Et secundum hoe
Christus ex persona membrorum suorum loquens dicit Ps. 21.: « Verba
delictorum meorum » non quod in ipso capite delicta fuerint.
Ad SECUNDUM dicendum, quod, sicut dicit Augustinus 10. super Gen.
ad lit. [cap. 20.], non eodem omni modo Christus fuit in Adam, et in
aliis Patribus, quo nos ibi fuimus. Nos enim fuimus in Adam secundum
seminalem rationem, et secundum corpulentam . substantiam; quia scilicet
ut ipse ibidem dicit, « cum sit in semine, et visibilis corpulentia, et invisibilis
ratio utrumque cucurrit ex Adam .Sed Christus visibilem carnis substan
tiam de carne Virginis sumpsit: ratio vero conceptionis ejus non a semine
virili, sed longe aliter, ac desuper venit ». Unde non fuit in Adam secun
dum seminalem rationem, sed solum secundum corpulentam substantiam. Et
ideo Christus non accepit active ab Adam humanam naturam, sed solum
materialiter, active vero a Spiritu Sancto: sicut et ipse Adam materialiter
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niet aanwezig, in zoover Hij uit diens zaad geboren werd, maar
alleen wat de zefstandigheid van Zijn lichaam betreft. En dus
kreeg Christus, voor zoover het de werkende kracht aangaat, Zijn
menschelijke natuur niet van Adam, maar alleen zooals men iets
van een materie krijgt, en wat de actieve kracht betreft van den
Heiligen Geest, zooals Adam zelf ook zijn lichaam van de aarde
kreeg als van een materie, maar van God wat de werkende en
voortbrengende kracht betreft. En daarom zondigde Christus in
Adam, in wien Hij alleen wat Zijn materie betreft aanwezig was,
niet.
3. Christus bracht door Zijn bekoord worden en lijden hulp,
omdat Hij voor ons voldoening gaf. Nu werkt de zonde niet mee
ter voldoening, maar staat haar, zooals reeds gezegd is (in de Leer
stelling) , eerder in den weg. Daarom moest Hij geen zonde in
Zich dragen, maar geheel en al rein van zonden zijn; want anders
had Hij de straf, die Hij onderging, voor eigen zonden moeten
dragen.
4. « God maakte Christus tot zonde » niet in dien zin, dat Hij
in Zichzelf zonde droeg, maar dat Hij Hem tot slachtoffer voor
de zonde maakte; zooals bij Osee (4, 8) wordt gezegd, dat <( zij
de zonden van Mijn vo/£ eten )), nl. de priesters, die de offers aten,
die voor de zonden werden opgedragen. En in dezen zin ook wordt
bij Isaias (53, 6) gezegd, dat « Cod al onze misdaden op Hem

sumpsit corpus ex limo terrae, active autem a Deo [Gen. cap. 2. v. 71Et propter hoe Christus non peccavit in Adam, in quo fuit solum secundum
materiam.
Ad TERTIUM dicendum, quod Christus ex sua tentatione, et passione
nobis auxiliatus est, pro nobis satisfaciendo. Sed peccatum non cooperatur ad satisfactionem, sed magis ipsam impedit, ut dictum est [in corp.
art.] ; et ideo non oportuit, quod peccatum in se haberet, sed omnino
esset purus a peccato: alioquin poena, quam sustinuit, fuisset sibi debita
pro propria peccato.
Ad QUARTUM dicendum, quod Deus « fecit Christum peccatum )) non
quidem ut in se peccatum haberet, sed quia fecit eum hostiam pro peccato;
sicut et Oseae 4. [v. 8] dicitur: « Peccata populi mei comedent » scilicet
Sacerdotes, qui secundum legem comedebant hostias pro peccato oblatas
[Levit. cap. 6. v. 26]. Et secundum hunc modum dicitur Isa. 53. [v. 6],
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heeft gelegd », omdat Hij Hem nl. heeft overgeleverd als offer
voor de zonden van alle menschen.
Ofwel « maakte (Hij) Hem tot zonde » d. w. z. « geltjlpormig
aan het zondig vleesch », zooals gezegd wordt in den Blief aan e
Romeinen (8, 3). En dit om wille van het lijdelijk en ster e ij
lichaam, dat Hij heeft aangenomen.
3. Een boetvaardige kan een loffelijk voorbeeld geven met
omdat hij gezondigd heeft, maar omdat h’.j vrijwillig e ^ia ,'oor
zijn zonde draagt. En dus gaf Christus het hoogste voor ee van
boetvaardigheid, toen H:j n et voor eigen zonden, maar voor
van anderen de straf wilde dragen.
IE ARTIKEL.
Was de haard der zonde (1) in Christus?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de haard der zonde in
Christus was. — 1. Want de haard der zonde en het kunnen
lijden of de sterfelijkheid komen van hetzelfde beginsel, nl. het
wegnemen der oorspronkelijke rechtvaardigheid, waardoor tegequod « Dominus posuit in eo iniquitatem omnium » quia scilicet eum
tradidit, ut esset hóstia pro peccatis omnium hominum: vel « fecit eum
peccalum » idesl « habentem similitudinem carnis peccati » ut dicitur
Rom. 8. [v. 3], et hoe propter corpus passibile, et mortale, quod
assumpsit.
Ad QUINTUM dicendum, quod poenitens laudabile exemplum dare potest,
non ex eo quod peccavit, sed in hoe quod voluntarie poenam sustinet pro
peccato: Uride Christus dedit maximum exemplum poenitentibus, dum non
pro peccato proprio, sed pro peccatis aliorum voluit poenam subire.
ARTICULUS II.
Utrum in Christo fuerit fomes peccati.
[Infr. q. 27. art. 3. corp. et ad . 1. et Comp. Theol. cap. 224.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo fuerit fomes
peccati: ab eodem enim principio derivatur fomes peccati, ei passibilitas
corporis, sive mortalitas; scilicet ex subtractione originalis justitiae, per
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lijkertijd de lagere krachten der ziel aan het verstand onderworpen
waren en het lichaam aan de ziel. Nu bestonden in Christus het
vermogen om te lijden en de sterfelijkheid van het lichaam. Dus
ook de haard der zonde.
2. Zooals Damascenus in het 3° boek (Over het Ware Geloof,
19° H ) zegt, « werd door het besluit van den goddelijken wil aan
het lichaam toegestaan te lijden en te handelen zooals het eraan
eigen was ». Nu is het eigen aan het lichaam te begeeren, wat eraan
behaagt. Waar nu de zondenhaard niets anders is als die begeerte,
zooals de Glossa bij den Brief aan de Romeinen (7, 8), zegt,
schijnt de haard der zonde in Christus geweest te zijn.
3. Wegens die zondenhaard <( begeert het vleesch tegen den
geest in », zooals in den Galatenbrief (3, 17) wordt gezegd. Nu
toont de geest zich sterker en de kroon der overwinning meer waard,
naarmate hij den vijand, nl. de begeerte van het vleesch meer beheerscht volgens den Tweeden Brief aan Timolheus (2, 5) : (( Nie
mand zal bekroond Worden dan wie wettig gestreden heeft )). Nu
had Christus een zeer sterken en overwinnenden geest, die de be
kroning zoo waardig mogelijk was naar het boek der Openbaring
(6, 2) : « Hem werd een kroon gegeven en Hij trok uit om te over-

quam simul inferiores vires animae subdebantur rationi, et corpus animae.
Sed in Christo fuit passibilitas corporis, et mortalitas. Ergo etiam in eo
fuit fomes peccati.
2. Pr/ETEREA, sicut Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 19.].
« beneplacito divinae voluntatis permittebatur carni Cbristi pati, et operari
quae propria ». Sed proprium est carni, ut concupiscat delectabilia sibi.
Cum igitur nihil aliud sit fomes, quam concupiscentia, ut dicitur in Glos.
Rom. 7. [v. 8. interl. et ord. sup. illud: Nam concupiscentiam nesciebam], videtur, quod in Christo fuerit fomes peccati.
3. Pr/ETEREA, ratione fomitis peccati (1) « caro concupiscit adversus spiriturtt » ut dicitur Gal. 5. [v. 17]. Sed tanto spiritus ostenditur
fortior, et magis dignus corona, quanto magis superat hostem, scilicet
concupiscentiam carnis, secundum illud 2. ad Tim. 2. [v. 2] : « Non
coronabitur, nisi qui legitime certaverit » Christus autem habuit fortissimum,
spiritum; et maxime dignum corona, secundum illud Apoc. 6. [v. 2]:

. (i) L. omit.: peccati.
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loinncn ». Dus schijnt het, dat vooral de zondenhaard in Christus
aanwezig moet zijn geweest.
Maar daartegenover staat, dat bij Matthaeus (1, 20) wordt ge
zegd: « Wat in haar geboren is, is van den Heiligen Geest ». u
sluit de Heilige Geest iedere zonde en ook de neiging tot zon e,
die in de term haard vervat ligt, uit. Dus bestond er geen aar van
zonde in Christus.
Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (7' Kw., 2 en
Art.), bezat Christus de genade en alle deugden in de oogste
volmaaktheid. Nu maken de zedelijke deugden, die zich in et
niet-redelijke gedeelte der ziel bevinden, dat aan de rede on erworpen en wel zooveel te meer, naarmate de deugd ster e» is,
zoo doet het de matigheid bij het begeervermogen en e ster te
en zachtmoedigheid bij het tegenstrevende vermogen, zooals m
het tweede deel (ïa-IIae, 36“ Kw., 4C Art.) is gezegd. Nu be
hoort het tot het wezen van den haard, dat er een streven tegen
het verstand in bestaat in het zinnelijk streefvermogen. et ^
dus, dat naarmate de deugd in iemand volmaakter is, e 'rac
van den haard in hem wordt verzwakt. Omdat nu de eug en in

« Data est ei corona, et exivit vincens, ut vinceret ». Videtur ergo, quod
m Christo maxime debuerit esse fomes peccati.
Sed CONTRA est, quod dicitur Matth. 1. [v. 20]: « Quod in ea
natum est, de Spiritu Sancto est ». Sed Spiritus Sanctus excludit peccatum,
et inclinationem peccati, quae importatur nomine fomitis. Ergo in Christo
non fuit fomes peccati.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [q. 7. art. 2.
et 9.], Christus perfectissime habuit gratiam, et omnes virtutes. Virtus
autem moralis, quae est in irrationali parte animae, eam facit esse rationi
subjectam, et tanto magis, quanto perfectior fuerit virtus: sicut temperantia
concupiscibilem, et fortitudo et mansuetudo irascibilem, ut in 2. dictum est
[ 1-2. q. 56. art. 4.] : ad rationem autem fomitis pertinet inclinatio sensualis appetitus in id, quod est contra rationem. Sic igitur patet, quod
quanto virtus in aliquo fuerit magis perfecta, tanto magis in eo debilitatur
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Christus de hoogste trap der volmaaktheid hadden bereikt, was
dientengevolge de haard der zonde in Hem niet meer aanwezig,
ook al omdat d,t gebrek niet voor de voldoening kan woidea
benut, maar eerder iemand geneigd maakt tot het tegendeel van
voldoening.
Antwoord op de Bedenkingen. — I. De lagere krachten,
die tot het zinnelijk streefvermogen behooren, kunnen van nature
aan de rede gehoorzamen, maar de vloeistoffen of krachten van
het lichaam of zelfs van de plantaardige ziel niet, zooals uit het
E boek Over de Zedeleer (13* H., n. 15 en vlgd.) blijkt. Daarom
sluit de volmaaktheid van de deugd volgens de rechte rede het
kunnen lijden van het lichaam niet uit, maar wel het bestaan van
den zondenhaard, omdat het wezen daarvan bestaat in het weer
streven van het zinnelijk begeervermogen tegen het verstand.
2. Van nature begeert het vleesch wat eraan behaagt mei de
begeerdaad van het zinnelijk streefvermogen; het vleesch echter
van den mensch, d e een redelijk dier is, begeert dit op een manier
en volgens een orde, d’e onder de leiding van het verstand staan.
En zoo begeerde Christus’ vleesch van nature met de begeerdaad

vis fomitis; cum igitur in Christo fuerit virtus secundum perfectissimum
gradum, consequens est quod in eo fomes peccati non fuerit: cum etiam
iste defectus non sit ordinabilis ad satisfaciendum, sed potius inclinet ad
contrarium satisfactioni.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod inferiores vires pertinentes ad sensibilem appetitum naturaliter sunt obedibiles rationi: non autem vires cor
porales, vel humorum corporalium, vel etiam ipsius animae vegctabilis,
ut patet in 1. Ethic. [cap. 13. n. 5 sq. S. Th. lect. 20J. Et ideo
perfectio virtutis, quae est secundum rationem rectam, non excludit passibilitatem corporis: excludit autem fomitem peccati; cujus ratio consistit
in resistentia sensualis (2) appetitus ad rationem.
Ad SECUNDUM dicendum, quod caro naturaliter concupiscit id, quod est
sibi delectabile, concupiscentia appetitus sensitivi: sed caro hominis,
qui est animal rationale, hoe concupiscit secundum modum, et ordinem
(2) L.: sensibilis.
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van het zinnelijk streefvermogen om te eten en te dun en en
slapen en dergelijke dingen, die volgens het
Cn_
begeerd, zooals blijkt uit Damascenus, het 3C boek (14
• aa*
uit volgt echter niet, dat de haard der zonde in Christus es on ,
omdat deze een begeeren van het behaaglijke meebrengt teQen
orde van het verstand in.
.
3. Er blijkt een zekere geestessterkte uit het weerstaan aan de
tegen het verstand opstandige begeerten van het vleesci, maar e
is een bewijs van nog grootere geestessterkte, als ie ere egeer
van het vleesch tegen de geest geheel bedwongen wor t. a
paste dus aan Christus, Wiens geest den hoogsten giaa van s ei r
had bereikt. Al ondervond Hij dus innerlijk geen weerstan van
den zondenhaard, toch had Hij bestrijding van buiten te vei uie
van de wereld en den duivel, zoodat Hij door hen te overwinnen
kroon der zege verdiende.

rationis. Et hoe modo caro Christi concupiscentia appetitus sensitivi naturaliter appetebat escam, et potum, et somnura, et alia (3), quae secundum
rectam rationem appetuntur, ut palet per Damascenum in 3. lib. fOrth.
Fid. cap. 14.]. Ex hoe autem non sequitur, quod in Christo fuerit fomes
peccati, qui importat concupiscentiam delectabilium praeter ordinem ratio
nis.
Ad TERTIUM dicendum, quod fortitudo spiritus aliqualis ostenditur ex
hoe, quod resistit concupiscentiae carnis sibi contrariantis: sed major for
titudo spiritus ostenditur, si per ejus virtutem totaliter caro (4) comprimatur, ne contra spiritum concupiscere possit. Et ideo hoe competebat Christo,
cujus spiritus summum fortitudinis gradum attigerat: el licet non sustinuerit
impugnationem interiorem ex parte fomitis: sustinuit tarnen exteriorem
impugnationem ex parte mundi, et diaboli, quos superando victoriae coronam promeruit.3 4

(3) L. add.: hujusmodi.
(4) L. omit.: caro.
29
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IIP ARTIKEL.
Was er in Christus onwetendheid ?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er in Christus onwetend
heid was. — 1. Want in Christus was waarlijk aanwezig wat Hem
naar Zijn menschelijke natuur toekwam, ook al kwam het Hem
naar Zijn goddelijke natuur niet toe zooals lijden en dood. Nu
komt onwetendheid Hem naar de menschelijke natuur toe, want
Damascenus zegt in het 3e boek (Over het Ware Geloof, 21e H),
dat <( Hij een onwetende en slaafsche natuur aannam ». Dus was
er in Christus werkelijk onwetendheid.
2. Men noemt iemand onwetend om gebrek aan kennis. Nu
was er een kennis die Christus ontbrak, want de Apostel zegt in
den Tweeden Brief aan de Korinthiërs (5, 21), dat « (God) Hem,
die geen zonde kende, voor ons tot zonde heeft gemaakt »• Dus
was er in Christus onwetendheid.
3. Bij Isaias (8, 4) wordt gezegd: « Voordat dit fcind zijn
vader en moeder bij hun naam £an noemen, zal de sterkte van

ARTICULUS III.
Uirum in Chrisio fuerit ignorantia.
[3. Dist. 15. q. 1. art. 2. De Venit. q. 20. art. 4. ad 12.
et Comp.Theol. cap. 226.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo fuerit ignorantia.
Illud enim vere fuit in Christo, quod sibi competit secundum humanam
naturam, Jicet ei non competat secundum divinam, sicut passio, et mors.
Sed ignorantia convenit Christo secundum humanam naturam: dicit enim
Damascenus in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 21.] quod « ignorantem, et servilem assumpsit naturam ». Ergo ignorantia vere fuit in Christo.
2. Pr^eterea, aliquis dicitur ignorans per notitiae defectum. Sed aliqua
notitia defuit Christo: dicit enim Apost. 2. ad Cor. 5. [v. 21] : « Eum,
qui non novit peccatum, pro nobis peccatum fecit ». Ergo in Christo fuit
ignorantia.
3. PR^ETEREA, Isa. 8. [v. 4] dicitur: « Antequam sciat puer vocare
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Damascus Weggenomen zijn ». Nu is Christus dit kind en dus
is er in Hem onwetendheid over sommige dingen.
Maar daartegenover staat, dat onwetendheid niet door on
wetendheid wordt weggenomen. Nu kwam Christus onze onweten
heid wegnemen, want « Hij
hen verlichten, die in c uister
nis en de schaduw des doods zaten ». Dus was er geen onweten
heid in Christus.

Leerstelling. — Zooals Christus de volheid van genade en
deugd bezat, was ook de volheid van iedere kennis in Hem, zooals
uil het voorafgaande (7e Kw., 2C en 9C Art.; 9° Kw. en vlgd.)
blijkt. Gelijk nu de volheid van genade en deugd in Christus het
bestaan van den zondenhaard onmogelijk maakt, sluit de vo ei
der kennis de onwetendheid uit, die tegenover de wetenschap staat.
Dus was er in Hem ook geen onwetendheid zooals geen haard van
zonde.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De door Christus
aangenomen natuur kan onder een dubbel opzicht worden eschouwd. Ten eerste naar haar soortelijke aard. En in dezen zin
patrem suum, et matrem suam, auferetur fortitudo Damasci ». Puer autem
ille est Christus. Ergo in Christo fuit aliquarum rerum ignorantia.
Sed contra, ignorantia per ignorantiam non tollitur: Christus
ad hoe venit, ut ignorantias nostras auferret: vemt enim, « ut i
his, qui in tenebris, et in umbra mortis sedent » [Luc. 1. v.
J • r8
Christo ignorantia non fuit.
Respondeo dicendum, quod sicut in Christo fuit pleniludo gratiae, et
virtutis; ita in ipso fuit plenitudo omnis scientiae, ut ex praemissis pa
[q. 7. art. 2. et 9. et q. 9. sq.]. Sicut autem in Chnsto P^n'^o gratiae.
et virtutis excludit fomitem peccati: ita plenitudo scientiae excludit igno■ liam, quae scientiae opponitur. Unde sicut in Christo non
I
peccati: ita non fuit in eo ignorantia.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod natura a Christo assumpta Pot^J
dupliciter considerari. Uno modo secundum rationem suae .sPeclcI* **
secundum hoe dicit Damascenus eam esse ignorantem et sennlem. Und

4
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zegt Damascenus, dat zij « onwetend en slaafsch » is. Hij voegt
er immers aan toe: <( Want de natuur van den mensch is de slaaf
van Hem, d'.e haar maakte, God, en zij mist de kennis der toe
komstige dingen ». Zij kan echter ook anders beschouwd worden,
nl. naar datgene wat zij krachtens de vereeniging met de godde
lijke hypostase bezit; en daardoor heeft zij de volheid van genade
en wetenschap naar het woord van Johannes (1, 14). « Wij heb
ben Hem gezien als de Eeniggeborene des Vaders, vol van genade
en Waarheid ». En zoo beschouwd had de menschelijke natuur in
Christus geen onwetendheid.
2. Van Christus wordt gezegd, dat Hij geen zonde kende, omdat
Hij haar niet bij ondervinding kende. Hij kende haar echter door
eenvoudige kennis.
3. De profeet spreekt hier over de menschelijke wetenschap van
Christus. Hij zegt daarom: « Voordat dit kind (nl. met zijn men
schelijke kennis) zijn vader (nl. Jozef, die als zijn vader werd be
schouwd) en zijn moeder (nl. Maria) b:j hun naam zal noemen,
zal de kracht van Damascus Worden weggenomen ». Maar dit
moet men niet zoo opvatten, dat Hij eens mensch was en dit niet
wist, maar « voordat Hij Weet )) dwz., voordat Hij mensch wordt
met een menschelijke kennis zal ofwel in letterlijken zin « de kracht
van Samaria en de buit van Damascus door den /foning van
subdit: « Nam serva est quidem hominis natura ejus qui fecit ipsam,
Dei scilicet, et non habet futurorum cognitionem ». — Alio modo
potest considerari secundum id, quod habet ex unione ad hypostasim
divinam; ex qua habet plenitudinem scientiae, et gratiae, secundum illud
Joan. 1. [v. 14]: « Vidimus eum quasi unigenitum a Patre, plenum
gratiae, et veritatis » et hoe modo natura humana in Christo ignorantiam
non habuit.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Christus dicitur non novisse peccatum,
quia nescivit per experientiam, scivit autem per simplicem notitiam.
Ad TERTIUM dicendum, quod loquitur ibi Propheta de scientia humana
Christi: dicit ergo: « Antequam sciat puer », scilicet secundum humani
tatem, « vocare patrem suum », scilicet Joseph, qui pater ejus fuit putati
vus, « et matrem suam » scilicet Mariam, .« auferetur fortitudo Da
masci ». Quod non est sic intelligendum, quasi aliquando fuerit homo
et hoe nesciyerit: sed « antequam sciat », idest antequam fiat homo scien
tiam habens humanam, « auferetur » vel ad literam « fortitudo Damasci
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Assyrïê worden weggenomen )) ofwel zal Hij naar den geeste J
zin « de volkeren redden alleen al doordat zij hem aanroepen
zooals de Glossa van Hieronymus het uitlegt.
«c p v
Augustinus zegt echter in zijn preek over Epiphame V
r*
dat dit vervuld is bij de aanbidding der wijzen. Want hij zegt
(( Voordat Hij in het menschelijk vleesch mensche i]ke w°01 e
sprak, ontving Hij de kracht van Damascus, nl. de
omm
waar Damascus troisch op was en Waaronder het gou voora
staat. Ook bezat Hij de buit van Damascus. Want amaiia s
hier voor afgodendienst, omdat het volk daar vervallen was o
vereeren van afgoden. Dit Was dus de eerste buit, ie e
m
den afgodendienst behaalde ». En dan moet men « voor
Kind weet )) verstaan als: <( voordat het toont te weten )>.

t

’
.
’

IVC ARTIKEL.
Kon Christus ziel lijden?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus ziel niet kon
et spolia Samariae per Regem Assyriorum » ; vel spiritualiter, quia « nonduin natus populum suum sola invocatione salvabit » ut Gloss. [interl.J
Hieron. ibi exponit. Augustinus tarnen in Serm. de Epiph. [202] dicit,
boe esse complelum in adoratione Magorum; ait enim: « Antequam per
humanam carnem humana verba proferret, accepit virtutem Damasci,
scilicet divitias, in quibus Damascus praesumebat: in divitiis autem principatus auro defertur. Spolia vero Samariae iidem ipsi erant. Samaria
namque pro idololatria ponitur: illic enim populus, ad idola colenda couversus est; haec igitur prima spolia puer idololatriae detraxit »; et secundum hoe intelligitur, « antequam sciat » idest « antequam ostendat se
scire ».
ARTICULUS IV.
Utrum anima Chrisii fueril passibilis.
[3. Dist. 13. q. 1. art. 2. q. 1. ad 2. et Dist. 15. q. 2. art. 1. q. 3.
et Dist. 33. in expos. lit. et Comp. Theol. cap. 232.].

Ad

QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod anima

Christi non fuerit
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lijden. — I. Want niemand lijdt tenzij van iemand, die sterker
is, omdat « wie Werkt, hooger staat dan wie ondergaat », zooals
Augustinus bewijst in het 12° boek van de Letterlijke vergaring
van het boek der Schepping (16° H.) en de Philosoof in het 3C boek
Over de Ziel (5e H., n. 2). Nu staat er geen schepsel hooger in
rang als Christus’ ziel. Dus kon zij geen schepsel lijden. En
dus kon zij in het geheel niet lijden, omdat het vermogen om te
lijden in Hem nutteloos zou zijn geweest, als er toch niets was,
waardoor Hij lijden kon.
2. Tullius zegt in het boek Over de Vraagstukken van Tüscülum (3e B., 10° H.), dat het lijden der ziel (( een soort ziekte »
is. Maar in Christus’ ziel was er geen ziekte, omdat de ziekte der
ziel uit de zonde volgt, zooals blijkt uit het Psalmwoord (Ps. 87,
4) : « Genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd )). Dus
was er geen zielelijden in Christus.
3. Het zielelijden schijnt hetzelfde te zijn als de zondenhaard,
zoodat de Apostel in den Romeinenbrief (7, 5) zegt: (( een lijden
der zonde ». Nu was er, zooals boven is gezegd (2e Art.), geen
zondenhaard in Christus. Dus schijnt er ook geen zielelijden in
Hem te zijn geweest en dus kon Zijn ziel niet lijden.

passibilis. Nihil enim patitur, nisi a fortiori: quia « agens praestantius est
patiënte », ut patet per Augustinum 12. super Gen. ad lit. [cap. 16.],
et per Philos. 3. de An. [cap. 5. n. 2. S. Th. lect. 10.]. Sed nulla
creatura fuit praestantior, quam anima Christi. Ergo anima Christo non
potuit ab aliqua creatura pati; et ita non fuit passibilis: frustra enim m
ea fuisset potentia patiendi, si a nullo pati potuisset.
2. Pr/ETEREA, Tullius in lib. 3. de Tusculanis quaestionibus dicit,
quod passiones animae sunt « quaedam aegritudines ». Sed in anima
Christi non fuit aliqua aegritudo: nam aegritudo animae sequitur peccatum,
ut patet pet illud Psal. 40. [v. 5] : « Sana animam meam, quia peccavi
tibi ». Ergo in Christo non fuerunt animae passiones.
3. Pr/ETEREA, passiones animae videntur idem esse cum fomite peccati;
unde et Apost. Rom. 7. [v. 5] vocat eas « passiones peccatorum ». Sed
in Christo non fuit fomes peccati, ut supra dictum est [art. 2. huj. qd •
Ergo videtur, quod non fuerint eo animae passiones. Et ita anima Christi
non fuit passibilis.
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Maar daartegenover staat, dat in den Psalm (87, 4) m
ris us
naam wordt gezegd: <( Mijn ziel is van het fyiDaad vervu )>
dan niet van zonde, maar van menschelijk lijden, nl- « srn<?r..Cj
zooals de Glossa het daar uitlegt. Dus kon Christus ziel we ij en.
Leerstelling. — Als de ziel in het lichaam is, kan zij op twee
manieren iets ondergaan; ten eerste door lichamelijk lijden, ten
tweede door zg. dierlijk lijden. Door zg. lichaamslijden on ei gaat
zij iets, als het lichaam gekwetst wordt; want omdat de; ziei e
vorm van het lichaam is, is er maar één bestaan van ziel en lichaam,
en wordt dus het lichaam gekwetst door lichamelijk lijden, an moet
ook de ziel op bijkomstige wijze daardoor getroffen worden, n wat
haar bestaan, dat zij met het lichaam deelt, betreft. Om at us
zooals boven gezegd is (14c Kw., le en 2e Art.), Christus lichaam
kon lijden en sterven, moest ook Zijn ziel op deze manier unnen

lijden.
_
. ,
Men zegt echter, dat de ziel een zg. dierlijk lijden on ervm t.
als dat geschiedt door een daad, die eigen is aan de ziel o we meer
voornamelijk van de ziel als van het lichaam. En aj z^gt **^en an
ook, dat de ziel op deze manier iets ondergaat bij
en
gevoelen, zooals in het tweede deel is gezegd (Ia-IIae,
w*’
SED contra est, quod in Psal. 87. [v. 4] dicitur ex persona Christi :
« Repleta est malis anima mea »: non quidem peccatis, sed humams
malis. « idest doloribus » ut Gloss. [interl. Aug.] ibi expomt. bic ergo
anima Christi fuit passibilis.
Respondeo dicendum, quod animam in corpore cbnstitutam dupliciter
•ntingit pati: uno modo passione corporali; alio modo passione animali.
assione quidem corporali patitur per corporis laesionem. Cum enim anima
• forma corporis, consequens est quod unum sit esse animae, et corporis:
ideo corpore perturbato per aliquam corpoream passionem, necesse est
iod anima per accidens perturbetur, scilicet quantum ad esse, quod habet
corpore. Quia igitur corpus Christi fuit passibile, et mortale, ut supra
ibitum est [q. 14. art. 2.], necesse fuit, ut etiam ejus anima hoe modo
issibilis esset. Passione autem animali pati dicitur anima secundum operaonem, quae vel est propria animae, vel principalius est animae, quam corwis; et quamvis etiam secundum intelligere, et sentire dicatur hoe modo
tiima aliquid pati: tarnen, sicut in 2. dictum est [1-2. q. 22. art. 3.
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3* Art.; 41c Kw., 1° Art.) , toch heeten de daden van het zinnelijk
slreefvermogen in meest eigenlijken zin passies der ziel; en dezen
bevonden zich in Christus zooals al het andere, dat tot de menschelijke natuur behoort. Daarom zegt Augustinus in De Stad Gods
(14° B., 9° H.) : « Toen de Heer zich gewaardigde in de gestalte
van een slaaf te /even, benutte Hij hen (de passies) op menschelijke
manier, ïvaar Hij vond, dat zij te pas l^ïvamen. Want in Hem, in
Wien een echt menschelijk lichaam en een echte menschelijke ziel
Tvaren, bestonden geen onechte menschelijke gevoelens ».
Men moet echter weten, dat deze menschelijke hartstochten of
passies in Christus op drie punten afweken van de manier, waarop
zij in ons bestaan. Ten eerste wat hun voorwerp betreft. Bij ons
immers richten zij zich meestal op ongeoorloofde dingen, wat bij
Christus het geval niet was. Ten tweede wat hun uitgangspunt be
treft. Want bij ons komen zij dikwijls vóór het oordeel van het
verstand, maar bij Christus volgde iedere beweging van het
zinnelijk streefvermogen op de beslissing van het verstand. Daarom
zegt Augustinus in De Stad Gods (t. a. pl ), dat (( Christus door
de onfeilbaar overheerschende genade deze passies in Zijn ziel
ontving als Hij wilde, zooals Hij mensch Werd, toen Hij het
wilde ». Ten derde wat hun uitwerking betreft. Bij ons immers

q. 41. art. 1.], propriissime dicuntur passiones animae affectiones appetitus
sensitivi: quae in Christo fuerunt, sicut et caeterea quae ad naturam hominis
pertinent. Unde Augustinus dicit in 14. de Civ. Dei [cap. 9.]: (( Ipse
Dominus in forma servi vitam agere dignatus humanitus adhibuit eas, ubi
adhibendas esse judicavit. Neque enim in quo verum erat hominis corpus,
et verus hominis animus, falsus erat humanus affectus ». Sciendum tarnen
est, quod hujusmodi passiones aliter fuerunt in Christo, quam in nobis,
quantum ad tria. Primo quidem quantum ad objectum. Quia in nobis
plerumque hujusmodi passiones feruntur ad illicita; quod in Christo non
fuit. Secundo quantum ad principium: quia hujusmodi passiones frequenter
in nobis praeveniunt judicium rationis: sed in Christo omnes motus sen
sitivi appetitus oriebantur secundum dispositionem rationis; unde Augustinus
dicit. de Civ. Dei [loc. cit.], quod « hos motus certissimae dispensationis
gratia ita cum voluit, Christus suscepit animo humano, sicut cum voluit,
factus est homo ». Tertio quantum ad effectum: quia in nobis quandoque
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blijven deze bewegingen niet binnen het zinnelijk streefvermogen
beperkt, maar sleepen het verstand met zich mee. Dit nu gebeurde
bij Christus niet, want krachtens zijn beslissing bleven deze bij
het menschelijk vleesch passende bewegingen tot het zinnelijk streef
vermogen beperkt, zoodat het verstand er in het geheel niet door
belemmerd werd om te doen wat gebeuren moest. Daarom zegt
Hieronymus in zijn Commentaar op Matthaeus (4° B., op 26° H.,
37), dat (( de Heer, om aan te toonen, dat werkelijk een mensch
door Hem aangenomen was. Werkelijk bedroefd was, maar om die
passie niet in Zijn ziel te laten overheerschen, « begon Hij bedroefd
te Worden », zooals er gezegd Wordt om aan te duiden, dat het een
"wat men propassie noemt is )). Wij moeten het ons dus zoo denken,
dat een passie volmaakt is, als zij de ziel, dwz. de rede beheerscht;
maar het slechts een propassies, als zij in het zinnelijk streefvermo
gen beg nt, maar zich niet verder uitstrekt.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus’ ziel had
wel aan de passies kunnen weerstaan, zoodat zij in het geheel niet
over Hem gekomen zouden zijn, en dat vooral door Zijn godde
lijke kracht. Maar Hij onderging ze vrijwillig, zoowel de lichame
lijke als de dierlijke.

hujusmodi motus non sistunt in appetitu sensitivo, sed trahunt rationem;
quod in Christo non fuit: quia motus naturaliter humanae cami convenientes, sic ex ejus dispositione in appetitu sensitivo manebant, quod ratio ex
his nullo modo impediebatur facere quae conveniebant. Unde Hieronymus
dicit super Mattb. [sup. illud cap. 26. v. 37: Coepit contristari] quod
« Dominus noster, ut veritalem assumpti probaret hominis, vere quidem
contristatus est: sed ne passio in animo illius dominaretur, per propassionem dicitur quod « coepit contristari »: ut passio perfecta intelligatur, quando
animo, idest rationi dominatur; « propassio » autem, quando est inchoata
in appetitu sensitivo, sed ulterius non se extendit.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod anima Christi pcterat quidem resistere
passionibus, ut non ei supervenirent: praesertim virtute divina; sed propria
voluntate se passionibus subjiciebat tam corporalibus, quam animalibus.
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2. Tullius geeft daar de meening der Stoïcijnen weer, die alle
bewegingen van het zinnelijk streefvermogen passies noemden.
3. De passies der zonde zijn bewegingen van het zinnelijk streef
vermogen, als dezen op iets ongeoorloofds zijn gericht. En die
waren in Christus evenmin als de haard der zonde.
Ve ARTIKEL.
Bestond er in Christus echte zintuiglijk voelbare smart?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus geen ware,
zintuiglijk voelbare smart bestond. — 1. Want Hilanus zegt in
het 10e boek Over de Drievuldigheid: « Waarom zouden wij
meenen, dat Christus, Wien sterven het leven was, bij het sacra
ment van Zijn dood geleden heeft, als Hij aan hen, die voor Hem
sterven, het leven teruggeeft? » En later zegt hij: (( De Eeniggeboren God nam een mensch aan zonder Zijn godheid te verliezen,
en als slagen op Hem vielen of Hem een wonde werd toegebracht
Ad SECUNDUM dicendum, quod Tullius ibi loquitur secundum opinionem
Stoicorum; qui non vocabant passiones quoscumque motus appetitus sensitivi, sed solum inordinatos: tales autem passiones manifestum est in Chnsto
non fuisse.
Ad TERTIUM dicendum, quod « passiones peccatorum )> sunt motus
appetitus sensitivi in illicita tendentes. Quod non fuit in Cbristo: sicut nee
fomes peccati.

ARTICULUS V.
Uirum in Chrislo fuerit (1) dolor sensibilis.
[3. Dist. 15. q. 2. art. 3. q. 1. et Veri. q. 26. art. 8. corp.
et ad 8. et Comp. Theol. cap. 232.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod in Cbristo non fuerit verus
dolor sensibilis. Dicit enim Hilarius in 10. de Trinit.: « Cum pro Cbristo
mori sit vita, quid ipse in mortis sacramento doluisse aestimandus est, qui
pro se morientibus vitam rependit? » ; et infra dicit: « Unigenitus Deus
hominem verum, non deficiens a se Deo, sumpsit; in quem quamvis aut

(i) L- add.: verus dolor.
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of boeien Hem bonden of Hij aan het kruis geslagen verheven
Werd, dan deed dit Wel den storm van het lijden over Hem losbref^en, maar berovende Hem geen smart ». Dus was er geen
echte smart in Christus.
2. Noodzakelijk smart te moeten ondergaan schijnt juist aan
het in zonden ontvangen vleesch eigen te zijn. Nu is Christus
vleesch niet in zonden, maar door den Heiligen Geest in de schoot
der Maagd ontvangen. Dus was Hij niet gedwongen smarten te
verduren.
3. Genieten bij het aanschouwen der goddelijke dingen ver
mindert het gevoel voor smart, zoodat de martelaren m hun lijden
hun smarten gemakkelijker konden verdragen door het beschouwen
der goddelijke liefde. Nu genoot Christus* ziel het hoogste geluk
in het beschouwen van God, Dien Hij in Zijn wezen zag, zooals
vroeger is gezegd. Dus kon Hij geen smart gevoelen.
Maar daartegenover staat, dat bij Isaias (33, 4) wordt gezegd:
(( In ivaarheid. Hij droeg onze smarten en leed onze kwalen ».
Leerstelling. — Zooals blijkt uit wat in het tweede deel (Iaictus incideret, aut vulnus descenderet, aut nodi concurrerent, aut suspensio elevaret; afferrent quidem haec impetum passionis, non tarnen
dolorem passionis inferrent » ; non igitur in Christo fuit verus dolor.
2. Pr/eterea, hoe proprium videtur esse carni in peccato conceptae,
quod necessitati doloris subjaceat. Sed caro Christi non est cum peccato
concepta, sed ex Spiritu Sancto in utero virginali. Non ergo subjacuit
necessitati patiendi dolorem.
3. Pr^ETEREA, delectatio contemplationis divinorum diminuit sensum
doloris, unde et marlyres in passionibus suis tolerabilius (2) sustinuerunt
ex consideratione divini amoris. Sed anima Christi summe delectabatur in
contemplatione Dei, quem per essentiam videbat, ut supra dictum est
[q. 9. art. 2.]. Non ergo poterat senlire aliquem dolorem.

Sed CONTRA est, quod Isa. 53. [v. 4] dicitur: « Vere dolores nostros
ipse tulit ».

Respondeo dicendum, quod, sicut patel ex his quae in 2. dicta sunt

(2) L. add.: dolorem.
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Ilae, 35° Kw., 7e Art.) is gezegd, wordt er voor de echtheid van
een zintuiglijk voelbare smart kwetsing van het lichaam en het
waarnemen ervan door de zintuigen verèischt. Nu kon Christus
lichaam worden gekwetst, zooals het, naar vroeger is behandeld (14e
Kw., 1eArt.), kon lijden en sterven. Evenmin miste Hij het
zintuigelijk waarnemen van die kwetsing, omdat Hij alle natuur
lijke vermogens in alle volmaaktheid bezat. Dus lijdt het geen
twijfel, of er ware smart in Christus was.
— 1. Bij de aangehaalde
en dergelijke woorden wil Hilarius met het bestaan van de ware
smart in Christus’ vleesch uitsluiten, maar alleen de noodzakelijk
heid die te ondergaan. Daarom voegt hij aan het boven aange
haalde toe: (( Er wordt immers niet aangetoond, dat de Heer bij
honger of dorst of toen Hij weende gegeten heeft of bedroefd
was; maar Wat de menschen gewoonlijk óverkomt, nam Hij op
Zich om de echtheid van Zijn lichaam te bewijzen, zoodat naar
onze natuurlijke gewoonten aan de behoefte van het lichaam Werd
voldaan. Bij het gebruiken van spijs of drank schikte Hij zich
niet naar noodzakelijke behoeften van het lichaam, maar alleen
naar de gewoonte ». En deze noodzakelijkheid rekent hij af
Antwoord op de Bedenkingen.

[1-2. q. 35. art. 7.], ad veritatem doloris sensibilis requiritur laesio corporis, et sensus laesionis: corpus autem Christi laedi poterat; quia erat
passibile, et mortale, ut supra habitum est [q. 14. art. 1. et 2.]. Nee
defuit ei sensus laesionis, cum anima Christi perfecte haberet omnes potentias naturales: unde nulli dubium debet esse, quin in Christo fuerit verus
dolor.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod in omnibus illis verbis, et similibus
Hilarius a came Christi non veritatem doloris, sed necessitatem excludere
intendit; unde post praemissa verba subdit: « Neque enim cum sitivit, aut
esurivit, aut flevit, bibisse Dominus, aut manducasse, aut doluisse monstratus est: sed ad demonstrandam corporis veritatem, corporis consuetudo
suscepta est, ita ut naturae nostrae consuetudine consuetudini sit corporis
satisfactum: vel cum potum, et cibum accepit, non necessitati corporis, sed
consuetudini tribuit »: quia non accepit (3) « necessitatem » per com-

(3) L.: et accepit.
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naar de eerste oorzaak van deze gebreken, nl. de zonde, zooals
wij boven zeiden (14° Kw., le en 3C Art.) ; en dus zegt hij, dat
Christus’ vleesch niet gedwongen was deze zwakheden te onder
gaan, omdat er geen zonde in Hem was. Daarom voegt hij eraan
toe: « Hij had Wel een lichaam, maar het was op heel eigen manier
ontslaan, niet te midden der ondeugden, d.e bij het ontvangen van
een mensch een rol spelen, maar dat door het vermogen van Zijn
kracht in de gestalte van ons lichaam bestond )). Wat echter de
naaste oorzaak van deze gebreken, het samengesteld zijn uit tegen
strijdige elementen betreft, moest Christus deze gebreken l jden
zooals is gezegd (14c Kw., 2° Art.).
2. Het in zonden ontvangen vleesch is niet alleen krachtens
een door de beginselen der natuur, maar ook door de dwang der
zondenschuld opgelegde noodzakelijkheid gedwongen smart te
lijden. En deze dwang vond men in Christus niet, maar alleen
de door de natuurbeginselen opgelegde.
3. Zooals tevoren is gezegd (14° Kw., le Art., Antw. op de
2° B.), deed de goddelijke kracht in Christus de zaligheid zoo tot
de z:el beperkt blijven, dat zij niet op het lichaam overvloeide
om daaruit het vermogen om te lijden en te sterven weg te nemen.
Om dezelfde reden bleef het genot der aanschouwing zóó tot den
parationem ad causam primam horum defectuum, quae est peccatum, ul
supra dictum est [q. 14. art. 1. et art. 3.], ut scilicet ea ratione dicatur
caro Christi non subjacuisse necessitati horum defectuum, quia non fuil
in ea peccatum. Unde subdit: « Habuit enim, scilicet Christus, corpus sed
originis suae proprium, neque ex vitiis humanae conceptionis existens, sed
in forma corporis nostri, virtutis suae potestate subsistens ». Quantum tarnen
ad causam propinquam horum defectuum, quae est compositio contrariorum,
caro Christi subjacuït necessitati horum defectuum, ut supra dictum est
[q. 14. art. 2.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod caro in peccato concepta subjacet dolori,
non solum ex necessitate naturalium principiorum, sed etiam ex necessitate
reatus peccati; quae quidem necessitas in Christo non fuit, sed solum
necessitas naturalium principiorum.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut supra dictum est [q. 14. art. 1.
ad 2.], virtute divinitatis Christi dispensative sic beatitudo in anima continebatur, quod non derivabatur ad corpus, ut ejus passibilitas, et mortalitas
tolleretur; et eadem ratione delectatio contemplationis sic retinebatur in
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geest beperkt, dat het niet op de zintuigen overvloeide en daar de
zintuigelijke smart zou onmogelijk maken.
VIe ARTIKEL.
Bestond er in Christus droefheid?

Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus geen droef
heid bestond. — 1. Want bij Isaias (42, 4) wordt van hem gezegd:
<( Hij zal niet bedroefd of neerslachtig zijn ».
2. In het boek der Spreuken (12, 21) staat: <( Wat den recht
vaardige oofy overkomty het zal hem niet bedroefd maften ». Hier
van gaven de Stoïcijnen als reden op, dat niemand bedroefd wordt
tenzij hij verliest wat goed voor hem is en de rechtvaardige niets
voor zich goed acht als de rechtvaardigheid en de deugd, die hij
niet verliezen kan. Want als de rechtvaardige bedroefd zou zijn
om het verlies der goederen, die de fortuin geeft, was hij aan het
noodlot onderworpen. Volgens Jeremias (23, 6) nu was Christus
in hoogste mate rechtvaardig: « Dit is de naam> waarmee zij hem
mente, quod non derivabatur ad vires sensibiles, ut per hoe dolor sensibilis
excluderetur.
ARTICULUS VI.
Utrum in Christo fuerit iristitia.
[3. Dist. 15. q. 2. art. 2. q. 1. corp. et Comp. Theol. cap. 232.].

Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit tristitia:
dicitur enim de Christo Isa. 42. [v. 4] : « Non erit tristis, nee turbulentus ».
2. Pr/ETEREA, Proverb. 12. [v. 21] dicitur: « Non contristabit justum, quidquid ei acciderit » et hujus rationem Stoici assignabant, quia
nullus tristatur, nisi de amissione suorum bonorum: justus autem non reputat
bona sua, nisi justitiam, et virtutem, quas non potest amittere; alioquin
subjiceretur justus fortunae, si pro amissione bonorum fortunae tristaretur:
sed Christus fuit maxime justus, secundum illud Hierem. 23. [v. 6]:
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zullen noemen: Heer, onze rechtvaardige ». Dus was er geen
droefheid in Hem.
3. In het 7* boek Over de Zedeleer zegt de Philosoof, dat iedere
di oefheid « iets krvaads is, dat u)ij moeten ontvluchten ». In
Christus nu was er niets kwaads, dat ontvlucht moet worden. Dus
ook geen droefheid.
4. Droefheid gaat, zooals Augustinus in de Stad Gods (14e B.,
6* en 15° H.) zegt, « over de dingen, die ons tegen onze wil overkomen ». Tegen Zijn wil echter leed Christus niets, want Isaias
(33, 7) zegt: « Hij Tverd geofferd, omdat Hij het zelf wilde ».
Dus bestond er geen droefheid in Hem.
Maar daartegenover staat, dat de Heer bij Matthaeus (26, 38)
zegt: « Mijn ziel is tot den dood toe bedroefd ». En in het 2e boek
Over de Drievuldigheid zegt Ambrosius: « Als mensch ondei'ging
Hij droefheid, omdat Hij mijn droefheid op Zich nam. Met ver
trouwen noem ik Zijn droefheid, als ik zelf Zijn Kruis predik »•
Leerstelling. — Zooals werd gezegd (Vorig Art. Antw. op
de 3° B.), bleef het genot in het beschouwen der godheid krach
tens de beschikking van Gods kracht tot den geest beperkt, zoodat

« Hoe est nomen, quod vocabunt eum, Dominus justus noster ». Ergo in
eo non fuit tristitia.
3. Piueterea, Philos. dicit in 7. Ethic. [cap. 13. n. I. S. Th. lect.
13.], quod omnis tristitia est « malum, et fugiendum )>. Sed nullum
malum fugiendum fuit in Christo. Ergo in Christo non fuit tristitia.
4. Pr/ETEREA, sicut Augustinus dicit 14. de Civ. Dei [cap. 6],
« tristitia est de his, quae nobis nolentibus accidunt ». Sed nihil passus
est Christus contra suam voluntatem: dicitur enim Isa. 53. [v. 7]: « Oblatus est, quia ipse voluit ». Non ergo in Christo fuit tristitia.
Sed CONTRA est, quod dicit Dominus Matth. 26. [v. 38] : « Tristis
est anima mea usque ad mortem » et Ambrosius dicit in 2. de Trinit.
[seu de fide ad Gratian. cap. 7.] : « Ut homo tristitiam habuit: suscepit
enim tristitiam meam: confidenter tristitiam nomino, qui crucem praedico ».
Respondeo dicendum, quod, sicut dictum est [art. praec. ad 3.J,
delectatio divinae contemplationis ita per dispensationem divinae virtutis
retinebatur in mente Christi, quod non derivabatur ad vires sensitivas, ut
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het op de zinnelijke krachten niet overvloeide en zoo de zintuig
lijke smart zou uitsluiten. Gelijk nu de zintuiglijke smart zich be
vindt in het zinnelijk streefvermogen, is dit ook de zetel der droef
heid, maar tusschen beiden is een verschil wat hun oorzaak of
voorwerp betreft. Want voorwerp en oorzaak van smart is een
door de tastzin waargenomen letsel, als wanneer iemand wordt
gewond. Maar oorzaak en voorwerp van droefheid is een inwendig
waargenomen kwaad of schade, of nu het verstand of de verbeel-,
ding het waarnemen, zooals in het tweede deel (Ia-IIae, 35c Kw.»
2r en T Art.) is gezegd, bv. als iemand bedroefd is om het verlies
van de genade of van geld.
Christus’ ziel nti kon iets inwendig als schadelijk kennen, zoowel
als het Hem zelf betrof zooals Zijn lijden en dood, of als het ande
ren betrof, bv. de zonden van Zijn leerlingen of van de Joden, die
Hem ombrachten. Dus kon er evenals echte smart ook echte droef
heid in Hem bestaan, maar anders als bij ons, wat nl. de drie bij
het lijden in het algemeen besproken punten betreft (4C Art.).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Droefheid bij Chris
tus is uit te sluiten, als zij als hartstocht in vollen omvang wordt

per hoe dolor sensibilis excluderetur. Sicut autem dolor sensibilis est in
appetitu sensitivo, ita et tristitia. Sed est differentia secundum motivum,
sive objectum. Nam objectum, et motivum doloris est laesio sensu tactus
percepta: sicut cum aliquis vulneratur. Objectum autem, et motivum tristitiae est nocivum, seu malum interius apprehensum, sive per rationem, sive
per imaginationem, ut in 2.- habitum est [1-2. q. 35. art. 2. et 7.]. Sicut
cum aliquis tristatur de amissione gratiae, vel pecuniae.
Potuit autem anima Christi interius apprehendere aliquid ut novicum:
et quantum ad se; sicut passio, et mors ejus fuit: et quantum ad alios;
sicut peccatum d.iscipulorum, vel etiam Judaeorum occidentium ipsum. Et
ideo sicut in Christo potuit esse verus dolor; ita potuit in eo esse vera
tristitia: alio tarnen modo, quam in nobis, secundum illa tria, quae supra
assignata sunt [art. 4. huj. q.], cum communiter de passionibus animae (1)
Christi loqueremur.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod tristitia removetur a Christo secundum
passionem perfectam: fuit tarnen in eo initiata secundum propassionem;

(i) L.: de Christi passione.
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opgevat, maar zij bestond bij Hem in het beginstadium van harts
tocht als een in oneigenlijken zin, als zg. propassie. Daarom ook
zegt Matthaeus (16, 37) : (( Hij begon bedroefd ie xvorden en
terneergeslagen te zijn ». « Omdat er verschil is tusschen bedroefd
zijn en beginnen bedroefd ie zijn », zooals Hieronymus daarbij zegt.
2. Zooals Augustinus in de Stad Gods (14e B., 8° H.) zegt,
v namen de Stoïcijnen in plaats van de drie soorten gemoedsonrust, (nl. begeerte, vreugde en vrees) drie zg. eupathién (of goede
hartstochten) aan in de ziel van een ivijs mensch, nl. wdlcn in
plaats van begeerte, opgewektheid in plaats van vreugde en omzichtigheid in plaats van vrees. Zij ontkenden echter, dat er in de
ziel van een rvijze iets in plaats van droefheid zou gunnen komen,
omdat deze iets J^Waads, dat ons al overkomt tot oorzaak heeft,
teru)ijl naar hun meening den wijze niets kwaads kan overkomen )).
En dat zeiden zij hierom, dat zij niets als goed beschouwden als
het eerbare, dat de menschen goed maakt en niets als kwaad als
het oneerbare, dat hen slecht maakt.
Al is echter het eerbare het voornaamste goed van den mensch
en het oneerbare het ergste kwaad, omdat beiden tot het verstand
behooren, dat het voornaamste is in den mensch, zijn er toch goede
dingen van minderen rang, die bij het lichaam zelf behooren of tot
de uitwendige dingen, d:e het lichaam benutten kan. En wat deze
unde dicitur Matth. 26. [v. 37] : « Coepit contristari, et moestus esse ».
(Aliud enim est contristari, aliud mcipere contristari), ut Hieronymus
dicit.
Ad SECUNDUM dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in 14. de Civ.
Dei [cap. 8.], « pro tribus perturbationibus » scilicet: cupiditate, laetitia.
et timore, « Stoici tres eupadeias )> idest bonas passiones, « in animo
sapientis posuerunt, scilicet « pro cupiditate voluntatem. pro laetitia gaudium, pro metu cautionem sed pro tristilia negaverunt aliquid posse esse in
animo sapientis; quia tristitia de malo est, quod jam accidit: nullum autem
malum existimant posse accidere sapienti ». Et hoe ideo est, quia non
credebant aliquid esse bonum, nisi honestum, quod homines mali fiunt: quamvis autem honestum sit principale hommis bonum, et inhonestum principale
hominis malum; quia haec pertinent ad ïpsam rationem, quae est principalis
in homine: sunt tarnen quaedam secundaria hommis bona, quae pertinent
ad ïpsum corpus, vel ad extenores res corpon deservientes. Et se30
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dingen betreft, kan er in de ziel van een wijze droefheid zijn in het
zinnelijk streefvermogen, als tegenslagen op deze punten worden
waargenomen; echter niet zoo, dat de droefheid het verstand zou
verwarren. In dezen zin ook moet men het gezegde verstaan, dat
« niets Wat den rechtvaardige overkomt hem bedroeft )), omdat zijn
verstand nl. door geen enkel ongeluk in de war wordt gebracht. Zoo
ook was er in Christus droefheid, nl. als een propassie, maar niet in
volle hevigheid.
3. Iedere droefheid is als iets kwaads een straf, maar niet altijd
is het een schuldig kwaad, doch alleen als zij uit ongeregelde
neiging voortkomt. Daarom zegt Augustinus in de Stad Gods (14'
B-, 9C H.) : ((Als deze gevoelens door de rechte rede beheerschi
opdomen Waar en wanneer het behoort, wie zou ze dan slechte
en schuldige gevoelens durven noemen? »
4. Er is niets op tegen, dat iets op zichzelf beschouwd tegen
den wil is en toch wordt gewild om het doel, waarop het wordt
gericht, zooals een bitter geneesmiddel niet om zichzelf wordt ge
wild, maar omdat het een middel tot gezondheid is. Zoo werden
Christus lijden en dood op zichzelf beschouwd niet begeerd en
veroorzaakten zij droefheid; maar zij werden gewild als gericht
op hun doel, nl. de verlossing van het menschelijk geslacht.
cundum hoe potest in anima sapientis esse tristitia, quantum ad
appetitum sensitivum secundum apprehensionem hujusmodi malorum;
non tarnen ita quod ista tristitia perturbet rationem. Et secundum hoe intelligitur, quod « non contristabit justum, quidquid ei acciderit » quia
scilicet ex nullo accidente ejus ratio perturbatur. Et secundum hoe tristitia
fuit in Christo secundum propassionem, non autem secundumpassionem.
Ad TERTIUM dicendum, quod omnis tristitia est malum poenae: non
autem est semper malum culpae, sed solum quando ex inordinato affectu
procedit. Unde Augustinus dicit 14. de Civit. Dei [cap. 9.]: « Cum
rectam rationem sequuntur istae affectiones, et quando, et ubi oportet
adhibentur, quis eas tune morbidas, seu vitiosas passiones audeat dicere? »
Ad QUARTUM dicendum, quod nihil prohibet, aliquid esse contrarium
voluntati secundum se, quod tarnen est volitum ratione finis, ad quem
ordinatur: sicut medicina amara non est secundum se volita, sed solum
secundum quod ordinatur ad sanitatem. Et hoe modo mors Christi, et ejus I
passio fuit secundum se considerata involuntaria, et tristitiam causans:
licet fuerit voluntaria in ordine ad finem, qui est redemptio humani generis.
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VIT ARTIKEL.
Bestond er vrees in Christus?

Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus geen vrees
bestond. — I. Want in het boek der Spreuken (28, 1) wordt
gezegd: « De rechtvaardige zal als een leeuxv vertrouwen en
zonder vrees zijn ». Christus nu was in hoogste mate rechtvaardig
en dus zonder vrees.
2. In het 10° boek Over de Drievuldigheid zegt Hilarius :
(( Hun, die dit meenen, stel ik de vraag of men zich in kan denken,
dat Hij den dood zou vreczen,die alle vrees voor den dood uit de
Apostelen uitdreef en hen oprvekte de martelaarsglorie te ver
derven ». Aan te nemen, dat er vrees in Christus zou zijn gev/eest,
is dus onredelijk.
3. Alleen voor iets kwaads, dat de mensch niet kan vermijden,
schijnt vrees te bestaan. Nu kon Christus zoowel het kwaad der
straf, dat Hij onderging, als dat der schuld, dat anderen trof, ont
gaan. Dus was er geen vrees in Christus.

ARTICULUS VII.
Uirum in Christi fuerii timor.
[3. Dist. 15. q. 2. art. 2. q. 3. Comp. Theol. cap. 232.].
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit timor;
dicitur enim Proverb. 28. [v. 1 ] : « Justus quasi leo confidens, -absque
terrore erit ». Sed Christus fuit maxime justus. Ergo in Christo non fuit
aliquis timor.
2. Pr^eterea, Hilarius dicit 10. de Trin. [n. 10.]: « Interrogo eos,
qui hoe ita existimant, an ratione subsistat, ut mori timuerit, qui omnem
ab Apostolis mortis timorem expellens, ad gloriam eos sit martyrii exhortatus ». Non ergo in Christo rationabile est fuisse timorem.
3. Pr/eterea, timor non videtur esse nisi de malo, quod non potest
homo vitare. Sed Christus poterat vitare et malum poenae, quod passus
est, et malum culpae, quod aliis accidit. Ergo in Christo non fuit aliquis
timor.
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Maar daartegenover staat, dat bij Marcus (14, 33) wordt ge
zegd: ((Hij begon beangst en benauwd te worden ».

LEERSTELLING. — Zooals droefheid uit kwaad, dat men leeds
ondergaat, komt vrees voort uit het kennen van iets kwaads, dat in
de toekomst dreigt. Nu brengt echter het kennen van een toekomstig
kwaad, dat in alle opzichten zeker is, geen vrees teweeg. Daarom
zegt de Philosoof in het 2° boek Over de welsprekendheid (5e H..
n. 13), dat er geen vrees bestaat, tenzij waar nog hoop op ont
snappen is; want is die er niet meer, dan beschouwt men het kwaad
als reeds tegenwoordig en brengt het eer droefheid dan vrees
teweeg.
Vrees kan men dus op twee manieren beschouwen. Ten eerste
in zoover het zinnelijk streefvermogen van nature voor lichamelijk
letsel terugdeinst, in droefheid als het reeds aanwezig, en met vrees,
als het nog toekomstig is. En zoo was er vrees zoowel als droefheid
in Christus. Het kan ook anders beschouwd worden wat de on
zekerheid der toekomstige gebeurtenissen betreft zooals wij ’s nachts
bang zijn, als wij iets hooien zonder te weten, wat het is. En zoo
was er in Christus geen vrees, zooals Damascenus in het 3e boek
zegt (Over het Ware Geloof, 23e H.) .
Sed CONTRA est, quod dicitur Mare. 14. [v. 33] :
pavere, ét taedere ».

<( Coepit Jesus

RESPONDEO dicendum, quod sicut tristitia causatur ex apprehensione
mali praesentis; ita timor causatur ex apprehensione mali futuri. Apprehensio autem mali futuri, si omnimodam certitudinem habeat, non inducit
timorem. Unde Philos. dicit in 2. Rhetor. [cap. 5. n. 13.] quod timor
non est, nisi ubi est aliqua spes evadendi: nam quando nulla spes est :
evadendi, apprehenditur malum ut praesens: et sic magis causat tristitiam.
quam timorem.
Sic ergo timor potest considerari quantum ad duo. Uno modo quantum \
ad hoe quod appetitus sensitivus naturaliter refugit corporis laesionem, et
per tristitiam, si sit praesens, et per timorem, si sit futura. Et hoe modo
timor fuit in Christo, sicut et tristitia. Alio modo potest considerari secundum incertitudinem futuri eventus: sicut quando nocte timemus ex aliquo
sonitu, quasi ignorantes quid hoe sit. Et quantum ad hoe timor non fuit
in Christo, ut Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 23.].
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Men zegt van den
rechtvaardige, dat hij zonder vrees is, als vrees een hartstocht in
vollen omvang beteekent, die den mensch afhoudt van wat volgens
de rede goed is. Op die manier was er in Christus geen vrees, maar
alleen een zg. propassie. Daarom staat er ook, dat Jesus <( begon
beangst en benauwd te zijn )>, nl. door een propassie, zooals Hieronymus daarbij uitlegt.
2. Op dezelfde manier als bij de droefheid sluit Hilanus vrees
bij Christus uit, nl. wat de noodzakelijkheid om te vreezen betreft.
Maar om te bewijzen dat Hij een echte menschelijke natuur heeft,
nam Hij vrijwillig beiden op Zich.
3. Al kon Christus door goddelijke kracht het komende kwaad
vermijden, dan was het toch moeilijk of niet te vermijden gerekend
naar de zwakheid van het vleesch.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod justus dicitur esse absque terrore,.
secundum quod terror importat perfectam passionem avertentem hominem
ab eo (1) quod est rationis; et sic timor non fuit in Christo, sed solum
secundum propassionem; et ideo dicitur, quod « Jesus coepit taedere, et
pavere » quasi « secundum propassionem » ut Hieronymus exponit [sup.
illud Matth. 26. v. 36: Coepit contristari].
Ad SECUNDUM dicendum, quod Hilarius eo modo a Christo excludit
timorem, quo excludit tristitiam, scilicet quoad necessitatem timendi [cfr.
art. 5. ad I.]. Sed tarnen ad comprobandam veritatem humanae naturae,
voluntarie timorem assumpsit, sicut etiam et tristitiam.
Ad TERTIUM dicendum, quod licet Christus potuerit vitare mala futura
secundum virtutem divinitatis; erant tamem inevitabilia, vel non de facili
vitabilia secundum infirmitatem carnis.

(i) L.: a bono quod est...
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VHP ARTIKEL.

Heeft Christus Zich over iets verwonderd?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus zich over niets
heeft verwonderd. — 1. De Philosoof zegt immers in het P
boek Over de Metaphysiek (2° H., n. 8 en 1 1), dat verwondering
ontstaat doordat iemand een gevolg ziet zonder de oorzaak te
kennen, en zoo is er zonder eenige onwetendheid geen verwonde
ring. Nu was er in Christus zooals wij zeiden (3Ü Art.) geen on
wetendheid. Dus ook geen verwondering.
2. Damascenus zegt in het 2° boek (Over het Ware Geloof,
15e H.), dat (( verwondering een door groote verbeeldingskracht
opgewekte vrees is », en daarom zegt de Philosoof in het 4C boek
Over de Zedeleer (3C H., n. 30), dat (( een grootmoedig mensch
zich niet gauw verwondert ». Omdat Christus dit in hoogste mate
was, verwonderde Hij zich niet.
3. Niemand verwondert zich over wat hijzelf ook kan doen.

ARTICULUS VIII.
Utrum in Chrisio fuerit admiratiö.
[Lib. 4. Contr. g. cap. 33. et Matth. 8.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit admiratio: dicit enim Philos. in 1. Metaph. [cap. 2. n. 8. et 9. S. Th. lect.
3.],'quod admiratiö causatur ex hoe, quod aliquis videt effeetum, et ignorat
causam: et sic admirari non est nisi ignorantis. Sed in Christo non fuit
ignorantia, ut dictum est [art. 3. huj. q.]. Ergo in Christo non fuit
admiratiö.
2. Prteterea, Damascenus dicit in 2. lib. [Orth. Fid. cap. 15.]
quod « admiratiö est timor ex magna imaginatione ». Et ideo Philos. dicit
in 5. Ethicor. [cap. 3. n. 30. S. Th. lect. 10.], quod « magnanimus
non est admirativus ». Sed Christus fuit maxime magnanimus. Ergo in
Christo non fuit admiratiö.
3. Pr^terea, nullus admiratur de eo, quod ipse facere potest. Sed
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Nu kon Christus alle groote dingen zelf doen. Dus schijnt Hij
zich over niets verwonderd te hebben.
Maar daartegenover staat, dat Matthaeus (8, 10) zegt: (( Toen
Jcsus dit (nl. de woorden van den honderdman) hoorde, verwon
derde Hij zich ))-.
Leerstelling. — Eigenlijk komt verwondering voor naar aan
leiding van iets nieuws en ongewoons. Van de kant der godde
lijke kennis nu gerekend, kon niets voor Christus nieuw of onge
woon zijn en evenmin van de kant der menschelijke kennis, waarmee Hij de dingen in het Woord kende of waarmee H.j de
dingen kende door ingestorte kenbeelden. Maar iets kon Hem nieuw
en ongewoon toeschijnen naar Zijn door ondervinding verkregen
kennis, want volgens deze konden Hem dagelijks nieuwe dingen
overkomen. Spreken wij dus van Christus volgens zijn goddelijke
of zaligmakende of ingestorte kennis, dan is er in Hem voor ver
wondering geen plaats, maar wel als wij van Hem spreken wat
Zijn door ondervinding verkregen kennis betreft. En dezen ge
moedstoestand nam Hij aan om ons te onderrichten en te leeren,
dat wij ons moeten verwonderen over datgene, waarover Hij zich

Christus facere poterat quidquid magnum erat in rebus. Ergo. videtur, quod
de nullo admirabatur.
Sed CONTRA est, quod dicitur Matth. 8. [v. 10] : « Audiens Jesus »,
scilicet verba Centurionis, « miratus est ».

RESPONDEO dicendum, quod admiratio proprie est de aliquo novo, et
insolito: in Christo autem non poterat esse aliquid novum, et insolitum
quantum ad scientiam divinam neque etiam quantum ad scientiam humanam, qua cognoscebat res in Verbo vel qua cognoscebat res per species
inditas. Potuit tarnen aliquid esse sibi novum, et insolitum secundum scien
tiam experimentalem, secundum quam sibi poterant quotidie aliqua nova
occurrere. Et ideo si loquamur de ipso quantum ad scientiam divinam,
et scientiam beatam, vel etiam infusam, non fuit in Christo admiratio. Si
autem loquamur de eo quantum ad scientiam experimentalem, sic admira
tio in eo esse potuit. Et assumpsit hunc affectum ad nostram instructionem;
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verwonderde. Daarom zegt ook Augustinus in het 1e boek van zijn
Commentaar op het hoeJi der Schepping tegen de Manichaeèn (8e
H.) : « Dat de Heer zich verwondert, beteefyent, dat wij ons moe
ten verwonderen, daar wij nog behoefte hebben om bewogen te>
Worden. Al die gemoedsbewegingen van Hem zijn geen teellenen,
dat zijn ziel verward was, maar zijn lessen van onzen Leeraar )).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Al was niets aan
Christus onbekend, toch kon zich nog iets nieuws voordoen aan
Zijn door ondervinding verkregen kennis, wat oorzaak van ver
wondering was.
2. Christus verwonderde zich niet over het geloof van den hon
derdman, alsof het voor Hem iets groots, maar omdat het voor
anderen iets groot was.
3. Hij kon alles door goddelijke kracht en zoo was er in Hem
geen plaats voor verwondering, maar alleen zooals gezegd is (in de
Leerstelling) krachtens menschelijke wetenschap door ondervinding.

ut scilicet doceat esse mirandum, quod etiam ipse mirabatur; unde dicit
Augustinus in 1. super Gen. contra Manichaeos [cap. 8.]: « qu°d
mirabatur Dominus, nobis mirandum esse significat, quibus adhuc opus est
sic moveri; omnes ergo tales motus ejus non perturbati animi signa sunt,
sed docentis magistri ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod licet Christus nihil ignoraret; poterat
tarnen aliquid de novo occurrere experimentali ejus scientiae, ex quo admiratio causaretur.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Christus non admirabatur de fide
Centurionis ea ratione, quod esset magna quantum ad ipsum, sed quia erat
magna quantum ad alios.
Ad TERTIUM dicendum, quod ipse poterat facere omnia secundum virtutem divinam, secundum quam in eo admiratio non erat, sed solum secundum
humanam scientiam experimentalem, ut dictum est [in corp. art.].
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IXe ARTIKEL.
Kon er toorn in Christus bestaan?

Bedenkingen. — Men beweert, dat er geen toorn in Christus
was. — 1. Want in den Brief van Jacobus (1, 20) wordt gezegd:
((De toorn van den mensch bewerkt Gods rechtvaardigheid niet )).
Nu behoort al wat er in Christus was tot Gods rechtvaardigheid,
want zooals in den Eersten Korinthiérsbrief (1, 30) staat: (( is Hij
üoor ons van God rechtvaardigheid geworden )). Dus schijnt er
geen toorn in Hem te zijn geweest.
2. Toorn staat tegenover zachtmoedigheid, zooals in het 4C boek
Over de Zedeleer (5e H., n. 1, 2 en 3) wordt gezegd. Omdat
Christus nu in hoogste mate zachtmoedig was, bestond er in Hem
geen toorn.
3. In het 5° boek Over de Zedeleer (45e H.) zegt Gregorius:
« Toorn, die uit een gebrek voortkomt, verblindt; die uit ijver voort
komt, vertroebelt het geestesoog ». Nu was Christus’ geestesoog ver
blind noch vertroebeld en dus was er in Hem noch uit een gebrek
noch uit ijver toorn.
ARTICULUS IX.
Uirum in Christo fuerit ira.
[3. Dist. 15. q. 2. art. 2. q. 2. et Comp. Theol. cap. 232.].
Ad NONUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit ira.
Dicitur enim Jacobi 1. [v. 20] : <( Ira viri justitiam Dei non operatur ».
Sed quidquid fuit in Christo, ad justitiam Dei pertinuit: « ipse enim
factus est nobis justitia a Deo », ut dicitur 1. Cor. 1. [v. 30]. Ergo
videtur, quod in Christo non fuerit ira.
2. Pr/eterea, ira mansuetudini opponitur, ut patet in 4. Ethicor.
[cap. 5. n. 1, 2, 3. S. Th. lect. 13.]. Sed Christus fuit mansuetus. Ergo
in eo non fuit ira.
3. Pr^eterea, Gregorius dicit in 5. Moral. [cap. 45.] quod « ira
per vitium excaecat oculum mentis: ira vero per zelum ipsum turbat ».
Sed in Christo mentis oculus non fuit excaecatus, nee turbatus. Ergo in
Christo nee fuit ira per vitium, nee ira per zelum.
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Maar daartegenover staat, dat bij Johannes (2, 17) wordt ge
zegd, dat het Psalmwoord (Ps. 68, 10) : « De ijver voor Uw huis
heeft mij verteerd )) in Hem is vervuld.

LEERSTELLING.»— Toorn is, zooals in het tweede deel (Ia-IIae,
46e Kw., 3e Art., Antw. op de 3*B.; Ila-IIae, 158° Kw., 2e Art.,
Antw. op de 3e B.) is gezegd, een gevolg van droefheid. Wordt
iemand nl. droefheid berokkend, dan ontstaat in zijn zinnelijk deel
het verlangen om het hem of anderen aangedane onrecht terug te
betalen. Toorn is dus een hartstocht, die uit droefheid en een ver
langen naar wraak is samengesteld. Nu hebben wij gezegd (6®
Art.), dat er in Christus droefheid kon zijn. Soms is het verlangen
naar wraak zondig, bv. als iemand zich wil wreken tegen de rechte
rede in, en zoo kon er in Christus geen toom zijn, omdat men dit
de toorn noemt, die uit een gebrek voortkomt. Maar soms kan dit
verlangen er zonder zonde zijn en zelfs lofwaardig, als iemand bv.
wraak verlangt volgens de orde van het recht. En dit noemt men
toorn uit ijver, want Augustinus zegt in zijn Commentaar op Johan
nes (10e Trakt., bij 2e H., 1 7) : a Iemand wordt door ijver voor.
Gods huis verteerd, als hij al het slechte, dat hij er ziet wil verbete
ren, en fan hij dat niet, het dult en erover zucht ». Zoo’n toom
nu was er in Christus.
Sed CONTRA est, quod Joan. 2. [v. 17] de eo dicitur esse impletum,
quod in Ps. 68. [v. 10] legitur: « Zelus domus tuae comedit me ».
RESPONDEO dicendum, quod, sicut in 2. dictum est [1-2. q. 46.
art. 3. ad 3. et 2-2. q. 158. art. 2. ad 3.], ira est effectus tristitiae.
Ex tristitia enim alicui illata consequitur in eo circa sensitivam partem
appetitus repellendi illatam injuram vel sibi, vel aliis. Et sic ira est passio
composita ex tristitia, et appetitu vindictae. Dictum est aütem [art. 6.
huj. q.], quod in Christo tristitia esse potuit. Appetitus etiam vindictafe
quandoque est cum peccato. Quando scilicet aliquis vindictam quaerit
absque ordine rationis. Et sic ira in Christo esse non potuit: hujusmodi
enim dicitur « ira per vitium ». Qiiandoque vero talis appetitus est sine
peccato, immo est laudabilis; puta cum aliquis appetit vindictam secundum
ordinem justitiae. Et hoe vocatur « ira per zelum » dicit enim Augustinus
super Joan. [tract. 10. aliquant. a med.] quod « zelo domus Dei comeditur, qui omnia perversa quae videt, satagit emendare; si emendare non
potest, tolerat, et gemit ». Et talis ira fuit in Christo.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals Gregorius in
het 5' boek Over de Zedeleer zegt, kan toom op twee manieren in
den mensch bestaan. Soms gaat zij aan het verstandsoverleg vooraf
en sleept dat mee; en dan zegt men in eigenlijken zin, dat de toorn
iets bewerkt, omdat men een werk aan de voornaamste oorzaak toe
schrijft. Zoo ook moeten wij het verstaan, dat « de toorn van den
mensch Gods rechtvaardigheid niet bewerkt »• Maar soms komt
de toorn na het verstandswerk en is als het ware het werktuig ervan.
Is het werk dan rechtvaardig, dan schrijft men het niet aan den
toorn, maar aan het verstand toe.
2. Gaat de toorn buiten de verstandsorde, dan staat zij tegen
over de zachtmoedigheid, maar niet als zij onder leiding van het ,
verstand het juiste midden houdt. Want de zachtmoedigheid weet
bij toorn het juiste midden te bewaren.
3. Bij ons staan volgens de natuurlijke orde verschillende ver
mogens elkaar in den weg, zoodat nl. de heftige werking van het
eene de werking van het andere verzwakt. Daarvandaan komt Het,
dat zelfs door de rede beheerschte toornige gemoedsbewegingen
het geestesoog der beschouwende ziel toch vertroebelen. Bij Christus
echter liet de goddelijke kracht (( ieder vermogen doen rvat eraan
eigen is », zoodat het eene vermogen door het andere niet werd

Ad primum ergo dicendum, quod, sicut Gregorius dicit 5. Moral.
(cap. 30. J, ira dupliciter se habet in homine. Quandoque enim praevenit
rationem, et trahit eam secum ad operandum. Et tune proprie ira dicilur
operari, nam operatio attribuitur principali agenti; et secundum hoe intelligitur, quod « ira viri justitiam Dei non operatur ». Quandoque vero
»ra sequitur rationem, et est quasi instrumentum ipsius. Et tune operatio,
quae est justitiae, non attribuitur irae, sed rationi.
Ad SECUNDUM dicendum, quod ira, quae transgreditur ordinem rationis,
opponitur mansuetudini, non autem ira quae est moderata, et ad medium
reducta per rationem: nam mansuetudo medium tenet in ira.
A.D TERTIUM dicendum, quod in nobis secundum naturalem ordinem

potentiae animae mutuo se impediunt; ita scilicet quod cum unius potentiae
operatio fuerit intensa, alterius operatio debilitetur. Et ex hoe procedit,
quod motus irae, etiamsi sit secundum rationem moderatus, utcumque
impedit oculum animae contemplantis. Sed in Christo per moderationem
divinae virtutis « unicuique potentiae permittebatur agere, quod erat ei
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gehinderd. Zooals dus het genieten van den beschouwenden geest
de droefheid of smart van het lagere deel niet in den weg stond,
belemmerden omgekeerd de hartstochten van het lagere deel de
verstandswerking in geen enkel opzicht.
Xe ARTIKEL.
Was Christus tegelijk pelgrim op weg naar den hemel en bereiker
ervan ?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet tegelijk
pelgrim en bereiker was. — 1. Want een pelgrim moet zich voort
bewegen naar het doel, de zaligheid, en de bereiker moet erin
rusten. Nu kan niemand tegelijk zich naar een doel voortbewegen
en erin rusten. Dus kon Christus niet tegelijk pelgrim op weg naar
den hemel en bereiker ervan zijn.
2. Zich voortbewegen naar de zaligheid en haar bereiken komt
den mensch vooral toe naar de ziel. Daarom zegt Augustinus in
den Brief aan Dioscorus (118e Br., 3e H.), dat « op de lagere

proprium » [Damascenus: De Fide Orth. lib. 3. cap. 19] ita quod una
potentia ex alia non impediebatur. Et ideo sicut delectatio mentis contemplantis non impediebat tristitiam, vel dolorem inferioris partis: ita etiam e
converso passiones inferiores partis in nullo impediebant actum rationis.
ARTICULUS X.
Utrum Christus simul fuerit viator, et comprehensor.
[3. Dist. 15. q. 2. art. 1. q. 3. ad 3. et Veri. q. 10 art. 11. ad 3.
q. 26. art. 10. et q. 29. art. 6. et Comp. Theol. cap. 231.].
Ad DECIMUM sic proceditur. Videtur, quod Christus non fuerit simul
viator, et comprehensor: viatori enim competit moveri ad finem beatitudinis,
comprehensori autem competit in fine quiescere. Sed non potest eidem
simul convenire, quod moveatur ad finem, et quod quiescat in fine. Ergo
non potuit simul esse, quod Christus esset viator, et comprehensor.
2. Pr/eterea, moveri ad beatitudinem, aut eam obtinere, non competit
homini secundum corpus, sed secundum animam, unde Augustinus dicit
in Epistola ad Dioscorum [118. al. 56.] quod « ad inferiorem naturam,
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natuur, nl. het lichaam de zaligheid, die eigen is aan Wie egnjp
en zoo geniet, nie/ overstroomt uit de ziel )>. Al had
ristus nu
een lichaam, dat lijden kon, toch genoot Hij naar Zijn zie en
volle van God. Dus was Christus geen pelgrim, maai ten vo e
iemand, die den hemel had bereikt.
3. De heiligen, wier zielen in den hemel zijn en wier ie
in het graf, genieten wat hun ziel betreft wel van de za ïg e. •» a
zijn hun lichamen aan den dood onderworpen, en toe wor en
zij geen pelgrims genoemd, maar alleen bereikers van en eme .
Om dezelfde reden schijnt het, dat al was Christus lichaam dan
sterfelijk. Hij toch omdat Zijn ziel van God genoot, alleen een
bereiker van den hemel was en geen pelgrim.
Maar daartegenover staat het woord van Jeremias (14, 8) .
<( Gij zult als een balling op aarde zijn en als een reiziger, die Wei
gert te blijven ».

Leerstelling. — Iemand wordt pelgrim genoemd omdat Hij
de zaligheid zoekt te bereiken, en bereiker, omdat ij e za ig e
reeds heeft verkregen, volgens den Eersten Brief aan e onn
ihiërs (9, 24) : « Loopt zoo, dat gij moogt vinnen », en den* 3
quae est corpus, redundat ab anima, non beatitudo quae propria est
fruentis, et intelligentis, sed plenitudo sanitatis, idest incorruptionis vigor ».
Sed Christus, licet haberet corpus passibile, tarnen secundum mentem plene
Deo fruebatur. Non igitur Christus fuit viator, sed purus comprehensor.
3. Pr^eterea, sancti, quorum animae sunt in coelo, et corpora in
sepulchris, fruuntur quidem beatitudinc secundum animam, quamvis eorum
corpora morti subjaceant: tarnen non dicuntur viatores, sed solum comprehensores. Ergo pari ratione licet corpus Christi fuerit mortale; quia
tarnen mens ejus Deo fruebatur, videtur quod fuerit purus comprehensor,
et nullo modo viator.

Sed CONTRA est, quod dicitur Hierem. 14. [v. 8] : « Quare quasi
colonus futurus es in terra, et quasi viator declinans ad manendum? »
RESPONDEO dicendum, quod aliquis dicitur viator ex eo, quod tendit in
beatitudinem: comprehensor autem dicitur ex hoe, quod jam beatitudmem
obtinet, secundum illud 1. Cor. 9. [v. 24] : « Sic currite, ut comprehen-
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Philippensenbrief (3, 12) : « Ik jaag het na om het te bereiken ))•
Nu ligt de volmaakte zaligheid van den mensch zoowel in de ziel
als in het lichaam, zooals in het tweede deel (Ia-IIae, 4L' Kw., 6l
Art.) is gezegd; en wel in de ziel wat het eigenlijke deel betreft,
dat nl. de ziel God ziet en van Hem geniet, en in het lichaam, in
zoover dit « geestelijk zal verrijzen in kracht en glorie en onbe
derflijkheid », zooals in den Eersten Brief aan de Konnthiérs
(13, 42 en vlgd ) wordt gezegd. Christus nu aanschouwde voor
Zijn lijden naar den geest God volledig en bezat dus de zaligheid
voor het deel, dat eigen is aan de ziel. Maar Hij miste haar wat
de andere deelen betreft, omdat zoowel Zijn ziel kon lijden als
zijn lichaam kon lijden en sterven, als blijkt uit wat vroeger is
gezegd (9l Kw., 2° Art.). Dus was Hij tegelijk iemand, die de
zaligheid had bereikt, omdat Hij haar bezat voor zoover zij eigen
is aan de Z’el, en toch ook pelgrim, in zoover Hij naar de zalig
heid streefde voor het deel, dat Hij nog miste.
Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. Het is onmogelijk
onder een en hetzelfde opzicht zich naar een doel toe te begeven
en in het bereikte doel te rusten. Maar er is niets op tegen, dat dit

datis », et Philip. 3. [v. 12]: « Sequor autem, si quo modo compredam ». Hominis autem beatitudo perfecta consistit in anima, et corpore,
ut in 2. habilum est [1-2. q. 4. art. 6.] : in anima quidem, quantum ad
id quod est ei proprium, secundum quod mens videt, et fruitur Deo: in
corpore vero, secundum quod corpus « resurget spirituale, et in virtute,
et in glona. et in incorruptione » ut dicitur 1. Cor. 15. [v. 42 sq-] Christus autem ante passionem secundum mentem plene videbat Deum
[cfr. q. 9. art. 2.] et sic habebat beatitudinera, quantum ad id quod
est proprium animae: sed quantum ad alia deerat ei beatitudo; quia et
anima ejus erat passibilis, et corpus passibile. et mortale, ut ex supradictis
palet [art. 4. huj. q. et q. 14. art. 1. et 2.]. Et ideo simul erat comprehensor, inauantum habebat beatitudinem propriam animae, et simul
viator, inquantum tendebat in beatitudinem secundum id, quod ei de
beatitudine deerat.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod impossibile est moveri ad finem, et
quiëscere in fine secundum idem, sed secundum diversa nihil hoe prohibet:
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onder verschillende opzichten geschiedt, zooals een mensch tege
lijk wetenschap bezit wat de dingen betreft, die Hij reeds kent
en de dingen, die hij nog niet kent, aanleert.
2. Eigenlijk en hoofdzakelijk is de zaligheid in de ziel naai
den geest, maar op de tweede plaats en als werktuigen worden de
dingen, die goed zijn voor het lichaam, tot de zaligheid vereischt;
zoo zegt ook de Philosoof in het 1° boek Over de Zedeleer (8° H.,
n< 15 en 16), dat de uitwendige goederen organisch tot de zalig
heid meewerken.
3. Om twee redenen gaat dezelfde redeneering voor de zielen
der zalige afgestorvenen en voor Christus niet op. Ten eerste omdat
de zielen der zaligen niet kunnen lijden, zooals Christus ziel. Ten
tweede omdat hun lichamen niets doen, waardoor zij naar de
zaligheid streven, zooals Christus door het lichaamslijden naar de
zaligheid streefde, wat de verheerlijking van het lichaam betreft.* i
cut aliquis homo simul est sciens quantum ad ea quae jam novit, et adiscens quantum ad ea quae nondum novit.
Ad SECUNDUM dicendum. quod beatitudo principaliter et proprie consistit
i anima secundum mentem: secundano tarnen, et quasi instrumentaüter
^quiruntur ad beatitudinem corporis bona: sicut etiam Philos. dicit in
• Ethic. [cap. 8. n. 15, 16. S. Th. lect. 13.], quod exteriora bona
organice » deserviunt beatitudini.
Ad TERTIUM dicendum, quod non est eadem ratio de animabus SanctoJm, et de Christo, propter duo: primo quidem, quia animae Sanctorum
on sunt passibiles, sicut fuit anima Christi: secundo, quia corpora non
gunt aliquid, per quod in beatitudinem tendant, sicut Christus secundum
orporis passiones in beatitudinem tendebat, quantum ad gloriam corporis.
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ZESTIENDE KWESTIE
OVER WAT CHRISTUS NAAR ZIJN BESTAAN
EN WORDEN TOEKOMT.
(Twaalf Artikelen.)
Vervolgens moeten wij spreken over wat uit die Vereeniging
volgt. En dan vooreerst over wat Christus op Zichzelf beschouwd
toekomt; en dan over wat Hem krachtens Zijn verhouding tot God
den Vader, ten derde over wat Hem krachtens Zijn verhouding
tot ons eigen is.
Wat het eerste punt betreft zijn er twee dingen te behandelen,
len eerste wat Christus naar worden en bestaan toekomt; en dan
wat Christus uiteraard door de eenheid (in persoon) bezit.
Over het eerste stellen wij ons twaalf vragen :

QUAESTIO XVI
DE CONSEQUENTIBUS UNIONEM, QUANTUM AD EA
QUAE CONVENIUNT CHRISTO SECUNDUM ESSE,
ET FIERI (1), IN DUODECIM ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de his quae consequuntur unionem. Et primo
quantum ad ea quae conveniunt Christo secundum se. Secundo de his quae
conveniunt Christo per comparationem ad Deum Patrem. Tertio de his
quae conveniunt Christo per comparationem ad nos.
Circa primum duplex consideratio occurit: prima quidem de his quae
conveniunt Christo secundum esse, et fieri: secunda de his quae conveniunt
Christo secundum rationem unitatis.
(i) L-: De his quae conveniunt Christo secundum esse et fieri.
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1. Is deze stelling waar: God is mensch?
2. Is deze stelling waar: een mensch is God?
3. Kan men Christus noemen: den mensch, die den Heer toebe
hoort? (1)
4. Kan wat den Menschenzoon toekomt, ook van den Zoon
Gods worden gezegd en omgekeerd?
3. Kan wat den Menschenzoon toekomt, ook van de goddelijke
natuur worden gezegd, en wat Gods Zoon toekomt, van de menschelijke?
6. Is deze stelling waar: Gods Zoon is mensch geworden?
7. Is deze stelling waar: een mensch is God geworden?
8- Is deze stelling waar: Christus is een schepsel?
9. Is deze stelling waar: deze mensch, als dit op Christus slaat,
begon te bestaan of heeft altijd bestaan?
10. Is deze stelling waar: Christus als mensch is een schepsel?
11. Is deze stelling waar: Christus als mensch is God?
12. Is deze stelling waar: Christus als mensch is een hypostase
of persoon?

Circa primum quaeruntur duodecim: 1. Utrum haec sit vera: « Deus
sst homo ». — 2. Utrum haec sit vera: « Homo est Deus ». —
3. Utrum Christus possit dici « homo dominicus ». — 4. Utrum ea quae
-onveniunt Filio hominis, possint praedicari de Filio Dei, et e contrario.
— 5. Utrum ea quae conveniunt Filio hominis, possint praedicari de divina
natura, et de humana ea quae conveniunt Filio Dei. — 6. Utrum haec
sit vera: « Filius Dei factus est homo ». — 7. Utrum haec sit vera:
<( Homo factus est Deus ». —: 8. Utrum haec sit vera: « Christus est
creatura ». — 9. Utrum haec sit vera: « Iste homo » demonstrato Christo,
« incepit esse » vel « fuit semper ». — 10. Utrum haec sit vera: « Chris
tus, secundum quod homo, est creatura ». — 11. Utrum haec sit vera:
« Christus, secundum quod homo, est Deus ». — 12. Utrum haec sit
vera: « Christus, secundum quod homo, est hypostasis, vel persona ».

(ï) Het Latijn heeft hier de onvertaalbare term: homo dominicus. Vert.
31
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Ie ARTIKEL.
Is deze stelling waar: God is mensch?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat deze stelling: God is
mensch, onwaar is. — 1. Want iedere bevestigende bewering over
begrippen, die ver van elkaar liggen, is onwaar. Nu gaat de stelling:
God is mensch, over ver van elkaar af liggende begrippen, omdat
de door subject en praedicaat aangegeven vormen zoo ver mogelijk
van elkaar af staan. Omdat deze stelling nu bevestigend is, schijnt
zij onwaar te zijn.
2. De drie Personen komen meer met elkaar overeen dan de
goddelijke en de menschelijke natuur. Toch wordt in het geheim
van de Drievuldigheid de eene Persoon niet van de andere gezegd;
want wij zeggen niet, dat de Vader de Zoon is of omgekeerd. Dus
schijnt de menschelijke natuur ook niet van God gezegd te kunnen
worden, zoodat men zou kunnen beweren, dat God mensch is.
3. Athanasius zegt (in het Symbolum), dat (( zooals ziel en
lichaam één mensch, zoo ook God en mensch één Christus zijn )>.

ARTICULUS I.
Utrum haec sit vera: Deus est homo.
[3. Dist. 7. q. 1. art. 1.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod haec sit falsa: « Deus est
homo ». Omnis enim propositio affirmativa in materia remota est falsa.
Sed haec propositio: « Deus est homo » est in materia remota; quia
formae significatae per subjectum, et praedicatum sunt maxime distantes.
Cum ergo propositio praedicta sit affirmativa, videtur quod sit falsa.
2. PR7ETEREA, magis conveniunt tres personae divinae ad invicem, quam
humana natura, et divina. Sed in mysterio Trinitatis una persona non
praedicatur de alia: non enim dicimus, quod Pater est Filius, vel e converso. Ergo videtur, quod nee humana natura possit praedicari de Deo,
ut dicatur quod Deus est homo.
3. PrjETEREA, Athanasius dicit [in Symb. Fid.], quod « sicut anima,
et caro unus est homo, ita Deus, et homo unus est Christus ». Sed haec
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Nu is het niet waar, dat de ziel het lichaam is. Dus is ook de stel
ling: God is mensch, onwaar.
4. In het eerste deel (39c Kw., 4C Art.) is gezegd, dat wat van
God niet als iets, wat een verhouding, maar wat een absolute groot
heid u.tdrukt, wordt gezegd, aan de geheele Drievuldigheid en aan
iederen Persoon afzonderlijk toekomt. Nu drukt de term mensch
niet iets relatiefs, maar iets absoluuts uit. V^/erd het dus m waarheid
van God gezegd, dan zou de geheele Drievuldigheid en iedere
Persoon mensch zijn, maar dat is klaarblijkelijk onwaar.
Maar daartegenover staat, dat in den Philippensenbrief (2, 6 en
7) wordt gezegd: « Al bezat Hij Gods gestalte, toch heeft Hij
er Zich van ontdaan door de gestalte van een slaaf aan te nemen,
gelijk le Worden aan de menschen en uiterlijk als een mensch te
Worden bevonden )). En zoo is Hij, die de gestalte van God bezat,
toch een mensch. Wie nu Gods gestalte bezit, is God. Dus is God
mensch.
Leerstelling. — Deze stelling: God is mensch, wordt door
alle christenen toegegeven, maar niet door allen in dezelfde opvat
ting. Want sommigen geven deze stelling niet toe, als de woorden

est falsa: « Anima est corpus ». Ergo etiam haec est falsa: « Deus est
homo ».
4. Pr/ETEREA, sicut in 1. habitum est [q. 39. art. 4.], quod praedicatur de Deo non relative, sed absolute, convenit toti Trinitati, et singulis personis. Sed hoe nomen « homo » non est relativum, sed absolutum.
Si ergo vere praedicaretur de Deo, sequeretur quod tota Tnnitas, et quaelibet persona sit homo. Quod patet esse falsum.
Sed CONTRA est, quod dicitur Philipp. 2. [v. 6 et 7] : « Qui cum
in forma Dei esset, exinanivit semetipsum, formam servi accipiens, in
similitudinem hominum factus, et habitu mventus ut homo ». Et sic ille
qui est in forma Dei, est homo. Sed ille qui est in forma Dei, est Deus.
Ergo Deus est homo.
Respondeo dicendum, quod ista propositio: « Deus est homo » ad
omnibus christianis conceditur, non tarnen ab omnibus secundum eamdem
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hun eigen beteekenis hebben. De Manichaeën immers zeggen, dat
Gods Woord mensch is, doch niet echt, maar alleen in schijn, omdat
zij beweren, dat Gods Zoon een lichaam dat wij ons inbeelden
aannam; zoodat God mensch wordt genoemd in denzelfden zin als
een koperen afgietsel een mensch wordt genoemd, omdat het een
beeld van een mensch is. — Evenmin geven zij, die ontkennen, dat
in Christus ziel en lichaam vereenigd waren, toe, dat God een echte
mensch is, maar dat Hij in beeldspraak, nl. om wille van de deelen,
mensch wordt genoemd. — Beide meeningen echter zijn boven be
streden (2e Kw., 5e Art.; 5° Kw., 1e Art.).
Anderen daarentegen erkennen de echtheid van de kant van den
mensch maar ontkennen de echtheid van Gods kant. Want zij
zeggen, dat Christus de Godmensch, niet van nature God is, maar
alleen deel heeft aan de godheid, nl. door de genade, zooals alle
heilige menschen góden worden genoemd; Christus echter boven
alle anderen om een rijkere genade. En als men in dezen zin zegt:
God is mensch, slaat de term God niet op een waren God, die het
van nature is. Dat is de ketterij van Photinus, die boven is weer
legd (2e Kw., 10° en 110 Art.).
rationem. Quidam enim hanc propositionem concedunt, non secundum propriam acceptionem horum terminorum. Nam Manichaei Verbum Dei dicunt
esse hominem, non quidem verum, sed similitudinarium; inquantum dicunt,
Filium Dei corpus phantasticum assumpsisse; ut sic dicatur Deus homo,
sicut cuprum figuratum dicitur homo, quia habet similitudinem hominis.
Similiter etiam illi qui posuerunt, quod in Christo anima, et corpus non
fuerunt unita, non possunt dicere (1), quod Deus sit verus homo, sed
quod dicatur homo figurative ratione partium. Sed utraque harum opinionum
supra improbata est [q. 2. art. 5. et q. 5. art. 1.].
Alii vero e converso ponunt veritatem ex parte hominis, sed negant
veritatem ex parte Dei. Dicunt enim, Christum, qui est Deus, et homo (2),
esse Deum non naturaliter, sed participative, scilicet per gratiam; sicut
et omnes sancti viri dicuntur Dii [Ps. 81. v. 6; Jo. X. v. 34, 33] :
«xcellentius tarnen Christus prae aliis, propter gratiam abundantiorem. Et
secundum hoe cum dicitur, « Deus est homo » ly « Deus » non supponit
verum, et naturalem Deum. Et haec est haeresis Photini, quae supra itnprobala est [q. 2. art. 10. et 11.].
(1) L.: non posuerunt quod Deus...
(2) L,.: qui est Deus homo.
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Weer anderen geven deze stelling toe, als beide termen in waren
zin worden genomen, omdat zij houden, dat Christus waarlijk God
en waarlijk mensch is; maar zij kunnen de bevestiging zelf niet in
volle beteekenis handhaven. Want zij zeggen, dat mensch van God
wordt gezegd om een band in waardigheid of macht ofwel van lief
de en inwonen. En in dezen zin beweerde Nestorius, dat God
mensch was, zoodat dit niets anders beteekende dan dat God met
de mensch zoo vereenigd was, dat God in dien mensch woonde en
deze met Hem m gevoelens en een deelen in goddelijke macht en
eer was vereenigd. — En zij, die twee hypostasen of dragers in
Christus aannemen, vallen in dezelfde dwaling. Want het is niet te
begrijpen, dat van twee, die in hypostase of drager verschillen,
het eene in eigenlijken zin van het andere zou worden gezegd;
enkel in beeldspraak in zoover zij in een punt vereenigd zijn, is dit
mogelijk, zooals wij kunnen zeggen, dat Petrus Johannes is, omdat
zij een band van eenheid hebben. — Deze meeningen zijn boven
weerlegd (2e Kw., 3° en 6C Art.).
Nemen wij dus volgens het ware katholieke geloof aan, dat de
ware goddelijke natuur met de echte menschelijke niet alleen in
persoon, maar ook in drager of hypostase vereenigd is, dan zeggen

Al»i vero concedunt hanc propositionem cum veritate utriusque termini,
ponentes Christum et verum Deum esse, et verum hominem: sed tarnen
veritatem praedicationis non salvant. Dicunt enim, quod homo praedicatur
de Deo oer quamdam conjunctionem, vel dignitatis, vel auctoritatis, vel
etiam affectionis, aut inhabitationis. Et sic posuit Nestorius, Deum homi
nem esse; ut per hoe nihil aliud significetur, quam quod Deus est homini
conjunctus tali conjunctione, quod homo inhabitetur a Deo, et uniatur ei
secundum affectum, et secundum participationem auctoritatis, et honoris
divini. Et in similem errorem incidunt, quicumque ponunt duas hypostases,
vel duo supposita in Christo. Quia non est possibile intelligi, quod duorum,
quae sunt secundum suppositum, vel hypostasim dislincta, unum proprie
praedicetur de alio: sed solum secundum quamdam figurativam locutionem,
inquantum in aliquo conjunguntur; puta si dicamus: Petrum esse Joannem,
quia habent aliquam conjunctionem ad invicem. Et hae etiam opiniones
supra improbatae sunt [q. 2. art. 3. et 6.].
Unde supponendo secundum veritatem Catholicae fidei, quod vera natura
divina unita est cum vera natura humana, non solum in persona, sed etiam
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wij, dat deze stelling: God is mensch, in eigenlijken zin waar is;
niet alleen omdat de termen in waren zin genomen zijn, omdat
Christus nl. m waren zin God en mensch is; maar ook, omdat de
bevestiging in echten zin geschiedt. Want een term, die een aan
meerderen eigen natuur in het concrete aanduidt, kan op iedereen
slaan, die de gemeenschappelijke natuur bezit, zooals de term mensch
op iederen bijzonderen mensch kan slaan. En zoo kan de term God
krachtens de manier, waarop zij iets aanduidt, op den persoon van
Gods Zoon slaan, zooals in het eerste deel is gezegd (39° Kw., 4'
Art.). Nu kan van iederen drager van een natuur de term, die deze
natuur concreet aangeeft, in waarheid en naar de eigen beteekenis
worden gezegd, zooals de term mensch echt en eigenlijk aan Socrates en Plato wordt toegekend. Daar nu de persoon van Gods
Zoon, waarop de term God doelt, de drager is van de menschelijke
natuur, kan de term mensch in waarheid en in zijn eigenlijken zin
van den term God worden gezegd, in zoover deze slaat op den
Persoon van Gods Zoon.
Antwoord op de Bedenkingen. — I. Als verschillende
vormen met in denzelfden drager kunnen gevonden worden, moet
een stelling, waarvan het subject den eenen en het praedicaat den

in supposito, vel hypostasi, dicimus hanc propositionem esse veram, et
propriam, « Deus est homo »: non solum propter veritatem terminorum
quia scilicet Christus est verus Deus, et verus homo; sed etiam propter
veritatem praedicationis. Nomen enim significans naturam communem in
concreto potest supponere pro quolibet contentorum sub natura communi:
sicut hoe nomen « homo » potest supponere pro quolibet homine singulari.
Et ita hoe nomen « Deus » ex ipso modo suae significationis potest supponere pro persona Filii Dei, et etiam in 1. habitum est [q. 39. art. 4.J.
De quolibet autem supposito alieujus naturae potest vere, et proprie praedicari nomen significans illam naturam in concreto: sicut de Socrate, et
Platone proprie, et vere praedicatur « homo ». Quia ergo persona Filii
Dei, pro qua supponit hoe nomen « Deus » est suppositum naturae
humanae, vere et proprie hoe nomen « homo » potest praedicari de hoe
nomine « Deus » secundum quod supponit pro persona Filii Dei.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod, quando formae diversae non possunt
convenire in unum suppositum, tune oportet quod propositio sit in materia
remota, cujus subjectum significat imam illarum formarum, et praedicatum
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anderen van deze vormen aangeeft, beschouwd worden als te gaan
over begrippen, die ver van elkaar liggen. Kunnen echter twee
vormen wel in denzelfden drager bestaan, dan zijn het geen begrip
pen, die buiten elkaar liggen, maar van nature of toevallig elkaar
oekken, zooals wanneer ik zeg: een blanke is een musicus. Al liggen
nu ook de goddelijke en de menschelijke natuur zoover mogelijk
van elkaar af, toch komen zij door het geheim der Menschwording
in denzelfden drager, in wien geen der beide naturen op bijkomstige
manier, maar om zichzelf bestaat. Daarom gaat deze stelling :
God is mensch, niet over begrippen, die buiten elkaar liggen of toe
vallig elkaar dekken, maar over begrippen, die natuurlijk bij elkaar
hooren. E.n de term mensch wordt van God niet als iets bijkomstigs,
maar om zichzelf gezegd, omdat hij gezegd wordt van zijn hy
postase; wel niet krachtens den vorm, die door de term God wordt
aangeduid, maar krachtens den drager ervan, die ook de hypostase
van de menschelijke natuur is.
2. De Drie Personen komen in natuur overeen, maar verschillen
in drager, en zoo worden Zij niet van elkaar gezegd. Maar in het
geheim der Menschwording worden de naturen, die van elkaar ver
schillen, wel niet van elkaar gezegd, als men hen abstract aanduidt,
omdat de goddelijke natuur de menschelijke niet is; maar omdat

aliam. Sed quando duae formae possunt convenirc in unum suppositum,
non est materia remota, sed naturalis, vel contingens; sicut cum dico:
« Album est musicum ». Natura autem divina, et humana, quamvis sint
maxime distantes, tarnen conveniunt per Incarnationis mysterium in uno
supposito, cui neutra illarum inest per accidens, sed per se. Et ideo haec
propositio: « Deus est homo » non est neque in materia remota, neque in
materia contingenti, sed in materia naturali. Et praedicatur « homo » de
Deo, non per accidens, sed per se, sicut species (3) de sua hypostasi: non
quidem ratione formae significatae per hoe nomen « Deus » sed ratione
suppositi, quod est hypostasis humanae naturae.
Ad SECUNDUM dicendum, quod tres personae divinae conveniunt in
natura: distinguuntur tarnen in supposito: et ideo non praedicantur de
invicem. In mysterio autem Incarnationis naturae quidem, quia distinctae
sunt, de invicem non praedicantur, secundum quod significantur in abstracto

(3) Iv. omit.: species.

zij denzelfden drager hebben, worden zij wel concreet van elkaar
gezegd.
3. Ziel en lichaam worden in abstracto aangeduid, zooals god
heid en menschheid. Wil men ze concreet aangeven, dan spreekt
men van het bezielde en het vleeschelijfce of lichamelijke, zooals
in het andere geval van God en mensch. In beide gevallen wordt
dus het abstracte niet van het abstracte gezegd, maar alleen het
concrete van het concrete.
4. De term mensch wordt van God gezegd om de vereeniging
m persoon, en deze vereeniging brengt een verhouding mee. Daarom
valt zij niet onder de regel, welke geldt voor de termen, die als iets
absoluuts van eeuwigheid van God worden gezegd.
II0 ARTIKEL.
Is deze stelling 1vaar: een mensch is God?
Bedenkingen. — Men beweert, dat deze stelling: een mensch
is Cod, onwaar is. — 1. Want (( God » is een naam, die niet toe-

non enim natura divina est humana: sed quia conveniunt in supposito,
praedicantur de invicem in concreto.
Ad TERTIUM dicendum, quod « anima » et « caro » significantur ut
in abstracto, sicut « divinitas » et « humanitas ». In concreto vero dicuntur « animatum » et « carneum » sive « corporeum »: sicut et ex alia
parte « Deus » et « homo ». Unde utrobique abstractum non praedicatur
de abstracto, sed solum concretum de concreto.
Ad QUARTUM dicendum, quod boe nomen « homo » praedicatur de
Deo ratione unionis in persona: quae quidem unio relationem importat. Et
ideo non sequitur regulam eorum nominum, quae absolute praedicantur de
Deo ab aeterno.
ARTICUJLUS II.
Utrum haec sit vera: homo est Deus.
[Locis sup. art. 1. inductis].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod haec sit falsa: « Homo

est Deus »: « Deus » enim est nomen incommunicabile; sed Sap. 14.
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gekend kan worden aan anderen. Nu worden de afgodendienaars
in het boek der Wijsheid (14, 21) hierom veroordeeld dat « zi)
dien naam God, die aan nieis anders toegekend kan wor en, gaven
aan hout en steenen )). Om dezelfde reden schijnt het us me
passen d:en naam God aan een mensch te geven.
2. Wat van het praedicaat wordt gezegd, wordt ook van net
subject gezegd. Nu is deze stelling waar: God is Va er, o
is de Drievuldigheid. Is dus de stelling: een mensch is Ud, waar,
dan zouden ook de stellingen: een mensch is God de a er o een
mensch is de Drievuldigheid, waar zijn; en dat zijn aar ij e ij
onwaarheden. Dus is ook de eerste stelling een onwaar ei •
3. In de psalmen (Ps. 80, 10) wordt gezegd: <( Geen nieuwe
God zal er onder u zijn )). Nu is deze mensch iets nieuws, orn
Christus niet altijd mensch was. Dus is de stelling, een mensc
God, onwaar.
Maar daartegenover staat, dat in den Romeinenbrief (9, 3)
wordt gezegd: « Van hen stamt Christus naar het vleeschaf, tU]
die God is, boven alles gezegend in eeuwigheid ». Nu is Christus
naar het vleesch mensch. Dus is de stelling: Een mensc is o
waar.
[v. 21] : reprehenduntur idololatrae de hoe, quod « hoe nomen, « Deus »
quod est incommunicabile, lignis, et lapidibus imposuerunt ». Ergo pari
ratione videtur esse inconveniens, quod hoe nomen « Deus » praedicetur
de 2.
homine.
PlUETEREA,

quidquid praedicatur de praedicato, praedicatur de
aubjecto. Sed haec est vera: « Deus est pater » vel: « Deus est Trinitas ».
Si ergo haec sit vera: « Homo est Deus » videtur quod haec etiam sit
vera: « Homo est Pater » vel: « Homo est Trinitas ». Quas quidem
patet esse falsas. Ergo et primam.
3. PlUETEREA,. in Ps. 80. [v. 10] dicitur: « Non ent in te Deus
recens ». Sed homo est quiddam recens: non enim Christus semper fuit
homo. Ergo haec est falsa: « Homo est Deus ».
Sed CONTRA est, quod dicitur Rom. 9. [v. 5] : « Ex quibus est
Christus secundum camem, qui est super omnia Deus benedictus in saecula ». Sed Christus secundum camem est homo. Ergo haec est vera:
<( Homo est Deus ».
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Leerstelling. — Nemen wij de echtheid van beide naturen,
nl. de goddelijke en de menschelijke, en de vereeniging in persoon
en hypostase aan, dan is de stelling: een mensch is God, in eigen
lijken zin even waar als die andere: God is mensch. Want deze
term mensch kan slaan op iedere hypostase van de menschelijke
natuur, en dus ook op den Persoon van den Zoon, dien wij hypostase
der menschelijke natuur noemen. Nu is het duidelijk, dat de naam
God in waarheid en in eigenlijken zin van den persoon van Gods
Zoon wordt gezegd, zooals in het eerste deel (39e Kw., 4C Art.)
bewezen is. Dus volgt, dat de stelling: Een mensch is God, in
eigenlijken zin waar is.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Afgodendienaars
gaven den naam van godheid aan steenen en hout, beschouwd naar
hun eigen natuur, omdat zij meenden, dat er iets goddelijks in hen
was. Maar wij kennen de naam der godheid niet aan een mensch
krachtens de menschelijke natuur toe, maar krachtens den eeuwigen
drager. Die om de vereeniging ook drager is van de menschelijke
natuur, zooals wij zeiden (in de Leerstelling).
2. De naam van Vader wordt van den term God gezegd, in
zoover die term God slaat op den persoon van den Vader. Maar
RESPONDEO dicendum, quod supposita veritate utriusque naturae, divinae
scilicet, et humanae, et unione in persona, et hypostasi, haec est vera, et
propria: « Homo est Deus » sicut et ista: « Deus est homo ». Hoe
enim nomen « homo » potest supponere pro qualibet hypostasi humanae
naturae: et ita potest supponere pro persona Filii Dei, quam dicamus
esse hypostasim humanae naturae. Manifestum est autem, quod de per
sona Filii Dei vere, et proprie praedicatur hoe nomen « Deus » ut in 1.
habitum est [q. 39. art. 4.]. Unde relinquitur, quod haec sit vera, et
propria: « Homo est Deus ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod idololatrae attribuebant nomen deitatis
lapidibus, et lignis, secundum quod in sua natura considerantur: qui putabant in illis aliquid numinis esse. Nos autem non attribuimus nomen Deitatis
Christo homini secundum humanam naturam: sed secundum suppositum
aeternum, quod est etiam per unionem suppositum humanae naturae, ut
dictum est [in corp. art.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod hoe nomen <( Pater » praedicatur de
hoe nomine « Deus » secundum quod hoe nomen « Deus » supponit pro
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zij wordt niet op gelijke wijze van den persoon van en oon
gezegd, omdat de persoon van den Zoon niet die van den a er is.
Daarom is het niet noodig, dat de naam van Vader toege'en
woidt aan den term mensch, waarvan de term God wordt gezeg , m
zoover mensch nl. slaat op den persoon van den Zoon.
3. Al is de menschelijke natuur in Christus iets, wat een egm
heeft gehad, toch heeft de drager van de menschelijke natuur nog
geen begin gehad, maar is eeuwig. En daar de naam van od me
van dien mensch om de menschelijke natuur wordt gezeg , maar
om den drager, volgt er niet uit, dat wij een God aannemen, ie
een begin heeft gehad. — Dit zou volgen, als wij aannamen dat
mensch sloeg op een geschapen drager; en dat moeten zij we oen,
die in Christus twee dragers aannemen.
IIP ARTIKEL.
Kan men Christus noemen: den mensch die den Heer toebehoor

Bedenkingen. — Men beweert, dat men Christus den mensch,

persona Patris. Sic autem non praedicatur de persona Filii: quia persona
Hlii non est persona Patris. Ét per consequens non oportet, quod hoe
nomen « Pater » praedicetur de hoe nomine « homo » de quo praedicatur
Hoe nomen « Deus » inquantum ly « homo » supponit pro persona Filii.
Ad TERTIUM dicendum, quod licet humana natura in Christo sit quiddam recens; tarnen suppositum humanae naturae non est recens, sed aeternum. Et quia hoe nomen « Deus » non praedicatur de homine ratione
humanae naturae, sed ratione suppositi, non sequitur quod ponamus Deum
recentem. Sequeretur autem, si poneremus quod « homo » supponit sup
positum creatum: seeundum quod oportet dicere eos, qui in Christo ponunt
duo supposita [cfr. q. 2. art. 3. et 6.].
ARTICULUS III.
Utrum Christus possit dici homo Dominicus.
[3. Dist. 7. q.

1. art. 2.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod Christus possit dici « homo
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die den Heer toebehoort kan noemen. — 1. Want Augustinus zegt
in het boek Over de 83 Vraagstukken (36e Vr.) : « Denkt er aan,
dat wij al het goed moeten verwachten, dat er in dien den Heer toe
behoorenden mensch Was ». Nu spreekt hij daar over Christus, en
zoo schijnt Christus dus den den Heer toebehoorende mensch te
zijn.
2. Zooals de heerschappij Christus krachtens de goddelijke na
tuur toekomt, behoort de menschelijkheid tot de menschelijke natuur.
Nu noemt men God mensch geworden, zooals uit het 3° boek van
Damascenus (Over het Ware Geloof, 1 !e H.) blijkt, waar hij zegt,
dat (c de zg. humanatio den band met den mensch aangeeft )). Om
dezelfde reden kan men deze aanduiding geven, dat deze mensch
(( dominicus », dwz. den Heer toebehoorend is.
3. Zooals dominicus of den Heer toebehoorend van Heer is af
geleid, is de term goddelijk van God afgeleid. Nu noemt Dionysius
Christus (( allergoddelijkste Jesus ». Dus kan men met evenveel
recht zeggen, dat Christus dominicus of den Heer toebehoorend is.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus in het boek der Retraciaties (1 B., 19 H.) zegt: « Het is mij niet duidelijk, dat men

dominicus ». Dicit enim Augustinus in lib. 83. QQ. [q. 36. cir. med.]:
« Monendum est, ut illa bona expectentur, quae fuerunt in illo homrne
dominico ». Loquitur autem de Christo. Ergo videtur, quod Christus sit
homo dominicus.
2. Pr/£TEREA, sicut dominium convenit Christo ratione divinae naturae;
ita etiam humanitas pertinet ad humanam naturam. Sed Deus dicitur
« humanatus » ut patet per Damascenum in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 11 -J ubi dicit, quod « humanatio eam, quae ad hominem, copulationem demonstTat ». Ergo pari ratione potest dici denominative, quod homo ille sit
dominicus.
3. Pr^ETEREA, sicut « dominicus » denominative dicitur a domino; ita
« divinus » denominative dicitur a Deo. Sed Dionysius [cap. 4. Eed.
Hier.] Christum nominat « divinissimum Jesum ». Ergo pari ratione potest
dici, quod Christus sit homo dominicus.
Sed contra est, quod Augustinus dicit in lib. 1. Retract. [cap. 19.]:
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Jesus Christus met recht den den Heer toebehoorenden mensch kan
noemen, omdat Hij nl. de Heer zelf is )>.

Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (Vorig Art.), wordt,
als men van den mensch Jesus Christus spreekt, de eeuwige drager
bedoeld, nl. de persoon van Gods Zoon, omdat er van beide na
turen maar een drager is. Nu worden de termen God en Heer van
den persoon van Gods Zoon naar het wezen gezegd; en moeten dus
u.’et in afgeleide beteekenis gezegd worden, omdat men dan aan
de echtheid der vereeniging te kort doet. En daar nu dominicus of
den Heer toebehoorend in afgeleide beteekenis van Heer wordt ge
zegd, kan men niet in waren en eigenlijken zin zeggen, dat deze
mensch dominicus of den Heer toebehoorend is, maar eerder, dat
Hij de Heer is.
Zou men echter bij het noemen van den mensch Jesus Christus
een geschapen drager aangeven volgens de meening van hen, die in
Christus twee dragers aannemen, dan zou men dien mensch den
Heer toebehoorend kunnen noemen, in zoover hij aangenomen zou
zijn om te deelen in de God gebrachte eer, zooals de Nestorianen
beweren.
Op dezelfde manier wordt de menschelijke natuur ook niet we
zenlijk goddelijk, maar vergoddelijkt genoemd, omdat zij niet in de
(( Non video, utrum recte dicatur homo dominicus Jesus Christus, cum sit
utique dominus ».

RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. praec. ad 3.]
cum dicitur « homo Christus Jesus » designatur suppositum aeternum,
quod est persona Filii Dei, propter hoe quod est unum suppositum utriusque naturae: de persona autem Filii Dei praedicatur Deus, et Dominus
essentialiter. Et ideo non debet praedicari denominative; quia hoe derogat
veritati unionis. Unde cum « Dominicus » dicatur denominative a Domino,
non potest vere et proprie dici, quod homo ille sit « dominicus » sed
magis quod sit « dominus ».
Si autem per hoe quod dicitur « homo Christus Jesus » designaretur
suppositum aliquod creatum, secundum illos qui ponunt in Christo duo
supposita, posset dici homo ille « dominicus » inquantum assumitur ad
participationem honoris divini, sicut Nestoriani ppsuerunt.
Et hoe etiam modo humana natura non dicitur essentialiter « dea »

478

Kw. 16, A. 3.

goddelijke natuur is veranderd, maar daarmee in een hypostase vereenigd is, als blijkt uit het 3e boek van Damascenus (Over hei
Ware Geloof, 1 le en 1 7C‘ H.).

Antwoord op de Bedenkingen. — I. Augustinus neemt
deze en dergelijke uitdrukkingen terug in het boek der Reiraclaües.
Daarom gaat hij na de geciteerde woorden verder: <( IVaar ik dat
ook gezegd mag hebben, nl. dat Jesus Christus de den Heer toebehoorende mensch is, wilde i/^, dat ik het niet had gezegd. Want
later heb ik ingezien, dat men zoo niet moet spreken, al is het cenigszins ie verdedigen », omdat men zou kunnen zeggen, dat Hij dominicus wordt genoemd om de menschelijke natuur, die door den
naam mensch wordt aangenomen, maar niet om den drager.
2. De eene drager van de goddelijke en menschelijke natuur
was dit van eeuwigheid eerst alleen van de goddelijke natuur, en
daarna we»*d hij door de menschwording in den tijd drager van de
menschelijke. En om deze reden wordt hij vermenschelijkt genoemd,
niet omdat hij een mensch heeft aangenomen, maar omdat hij een
menschelijke natuur heeft aangenomen. Maar omgekeerd is het niet
waar, dat de drager van de menschelijke natuur de goddelijke aan-

sed « deificata » non quidem per conversionem ipsius in divinam naturam,
sed per conjunctionem ad divinam naturam in una hypostasi, ut patet
per Damascenum in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 11. et 17.].

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Augustinus verba illa, et similia
retractat in lib. 1. Retract. Unde post verba praemissa in 1. lib. Retract.
[cfr. Arg. sed contra] subdit: « Ubicumque hoe dixi » scilicet quod
Christus Jesus sit homo dominicus dixisse me nollem. Postea quippe vidi
non esse dicendum: quamvis nonnulla ratione potest defendi »: quia scilicet
posset aliquis dicere, quod dicitur homo dominicus ratione humanae naturae,
quam significat hoe nomen « homo » non autem ratione suppositi.
Ad SECUNDUM dicendum, quod illud unum suppositum, quod est hu
manae, et divinae naturae, primo quidem fuit divinae naturae, scilicet ab
aetemo: postea autem ex tempore per Incarnationem factum est suppositum
humanae naturae. Et hac ratione dicitur « humanatum »: non quia
assumpserit hominem, sed quia assumpsit humanam naturam. Non autem
sic est e converso, quod suppositum humanae naturae assumpserit divinam

Kw. 16, A. 3.

479

genomen heeft. Daarom kan de mensch niet vergoddelijkt o en
Heer toehehoorend worden genoemd.
3. De term goddelijk wordt gewoonlijk ook gezegd van atgene,
waarvan de naam God naar het wezen wordt gezegd, want wij
zeggen, dat het goddelijke wezen God is om de identiteit; en at
het het wezen van God of het goddelijke Wezen is, omdat het dan
op verschillende manieren wordt aangeduid; en wij spre en van
het goddelijke Woord, al is het Woord ook God. E,n evenzoo
spreken wij van den goddelijken persoon zooals wij spieken van
Plato*f persoon om het verschil in de manier van aandui en.
aai
men zpgt niet den Heer toehehoorend van hen, van wie men zegt,
dat zij de heer zijn; want het is geen gewoonte van iemand, die
heer is, te zeggen, dat hij den heer toebehoort. Maai wat oe an
ook een heer toebehoort, noemen wij « dominicus )), zooa s wij
spreken van de wil of de hand of het bezit van den heei. aarom
ook kan de mensch Christus, die de Heer is, niet den eer oe e
hoorend worden genoemd, maar zijn vleesch kan het v eesc van
den Heer en Zijn lijden het lijden van den Heei wor en Oenoem

naturam. Unde non potest dici homo « deificatus » vel « dominicus )).
Ad TERTIUM dicendum, quod hoe nomen « divinum » consuevit praedicari etiam de his, de quibus praedicatur essentialiter hoe nomen « Deus » :
dicimus enim, quod « divina essentia est Deus » ratione identitatis; et
quod « essentia est Dei » sive « divina » propter diversum modum significandi; et « Verbum divinum » cum tarnen Verbum sit Deus. Et similiter
dicimus « personam divinam » sicut et (( personam Platonis »: propter
diversum modum significandi. Sed « dominicus » non dicitur de his, de
quibus « dominus » praedicatur: non enim consuevit dici, quod aliquis
homo, qui est dominus, sit <( dominicus ». Sed illud quod qualitercumque
est domini, « dominicum » dicitur: sicut « dominica voluntas » vel
« dominica manus » vel « dominica passio (1) ». Et ideo ipse homo
Christus, qui est dominus, non potest dici « dominicus »: sed potest caro
ejus dici « caro dominica » et passio ejus potest dici « passio dominica

(i) E: possessie.
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IVC ARTIKEL.

Kan wat aan de menschelijke natuur toefyomt van God Worden
gezegd?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat wat aan de menschelijke
natuur toekomt niet van God kan worden gezegd. — 1. Want
tegenovergestelde dingen kunnen niet van een en denzelfden worden
gezegd. Nu staat wat aan de menschelijke natuur toekomt tegen
over datgene, wat God eigen is, want God is ongeschapen, onver
anderlijk en eeuwig, maar de menschelijke natuur geschapen, tijde
lijk en veranderlijk. Dus kan wat aan de menschelijke natuur eigen
is, niet van God worden gezegd.
2. Men doet aan de God verschuldigde eer te kort, als men God
iets onvolmaakts toeschrijft. Maar wat aan de menschelijke natuur
toekomt, sluit onvolmaaktheden in als sterven, lijden en dergelijken.
Dus schijnt wat aan de menschelijke natuur eigen is in geen enkel
opzicht aan God toegeschreven te kunnen worden.
ARTICULUS IV.
Uirum ea quac conveniunt Filio Hominis%
possint praedicari de Filio Dei, ei e converso (1).
[Supra q. 10. art. 1. ad 3.
3. Dist. 3. q. 1. art. 2. ad 4. Dist. 11. art. 4.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod ea quae sunt humanae
naturae, non possint dici de Deo. Impossibile enim est, opposita de eodem
praedicari: sed ea quae sunt humanae naturae, sunt contraria his quae
sunt propria Dei: Deus enim est increatus, immutabilis, et aetemus; ad
humanam autem naturam pertinet, ut sit creata, temporalis, et mutabilis.
Ergo ea quae sunt humanae naturae, non possunt dici de Deo.
2. PrjETEREA, attribuere Deo ea quae ad defectum pertinent, videtur
derogare divino honori, et ad blasphemiam pertinere. Sed ea quae sunt
humanae naturae, defectum quemdam continent: sicut pati, mori, et alia
hujusmodi. Ergo videtur, quod nullo modo ea quae sunt humanae naturae,
possint dici de Deo.
(0 Utrum ea quae sunt humanae naturae de Deo dici ’ possunt.
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3. Het komt aan de menschelijke natuur toe aangenomen te
worden. Dit echter komt aan God niet toe. Dus kan men. van o
niet zeggen wat aan de menschelijke natuur eigen is.
Daartegenover staat echter, wat Damascenus zegt in het 3 boek
(Over het Ware Geloof, 4e H.), dat « God de idiomata, dwz. de
eigenschappen van het vleesch aannam, als men zegt, dat o /?an
lijden en dat de God van glorie gekruisigd is ».
Leerstelling. — Over dit vraagstuk verschilden Nestorianen
en Katholieken van meening. De eersten nl. wilden e uit ru
kingen die over Christus werden gebruikt, zoo verdeelen, at wa
aan de menschelijke natuur toekomt, niet van God wordt gezeg ,
en wat aan de goddelijke natuur eigen is, niet van en mensc
Daarom zei Nestorius: « Wie lijden aan Gods W°or ^ oe
schrijven, hij zij gebannen )). Zijn er echter uitdrukkingen, e van
beide naturen kunnen worden gebruikt, dan kenden zi) ie aan
beide naturen toe als den naam Christus of den term eer. aar
om gaven zij toe, dat Christus uit de Maagd wer ge oren en

3. Pr^ETEREA, assumi convenit humanae naturae. Non autem hoe convenit Deo. Non ergo ea quae sunt humanae naturae, de Deo dici possunt.

Sed CONTRA est, quod Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap.
4.], quod Deus « suscepit ea, quae sunt camis idiomata » idest proprietates « dum Deus passibilis nominatur, et Deus gloriae crucifixus est ».
Respondeo dicendum, quod circa hanc quaestionem diversitas fuit inter
Nestorianos, et Catholicos. Nestoriani enim voces, quae dicuntur de Christo,
dividere volebant hoe modo, ut ea quae pertinent ad humanam naturam,
non dicerentur de Deo; nee ea quae pertinent ad divinam naturam, dicerentur de homine. Unde Nestorius dixit: « Si quis Dei Verbo tentat
passiones tribuere, anathema sit ». Si qua vero nomina sunt, quae perdnere
possunt ad utramque naturam, de talibus praedicabant ea quae sunt utriusquae naturae: sicut hoe nomen « Christus » vel « Dominus ». Unde
concedebant, Christum esse natum de Virgine, et fuisse ab aetemo; non
32
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eeuwig was, maar zij gaven niet toe dat God uit de Maagd was
geboren of een mensch van eeuwigheid bestond.
De Katholieken echter houden, dat wat van Christus wordt gezegd, hetzij naar de goddelijke, hetzij naar de menschelijke natuur,
zoowel van God als van den mensch kan worden gezegd. Daarom
zegt Cyrillus: <( Als iemand de in de Evangeliën of Apostolische
geschriften gebruikte termen over Christus tusschen twee personen
of substanties, (dwz. hypostasen) wil verdeden, of zij nu door de
gewijde schrijvers van Christus of door Christus over Zichzelf wor
den gezegd, en meent, dat sommigen ervan op den mensch, en
anderen alleen op het Woord moeten worden toegepast, die zij
gebannen ». De reden hiervan is, dat daar er van beide naturen
maar een en dezelfde hypostase is, dezelfde hypostase wordt
bedoeld als men van een van beide naturen spreekt. Zegt men dus
Cod of mensch, dan bedoelt men de hypostase van de godde
lijke en de menschelijke natuur. En daarom kan men van den
mensch zeggen, wat aan de goddelijke natuur eigen is en van
God, wat aan de menschelijke natuur toekomt.
tarnen dicebant (2), vel Deum natum de Virgine, vel hominem ab aeterno
fuisse.
Catholici vero posuerunt, hujusmodi, quae dicuntur de Christo, sive
secundum divinam naturam, sive secundum humanam, dici posse tam de
Deo, quam de homine. Unde Cyrillus dicit [in epist. ad Nestor, de
Excom. can. 4. et hab. in Conc. Ephes. gener. 3. part 1. cap. 26.] :
« Si quis duabus personis, sive substantiis » idest hypostasibus « eas,
quae in Evangelicis, et Apostolicis conscriptionibus sunt, dividit voces,
vel ea quae de Christo a Sanctis dicuntur, vel ab ipso Christo de semetipso;
et aliquas quidem ex his homini applicandas crediderit, aliquas vero soli
Verbo deputaverit, anathema sit ». Et hujus ratio est, quia cum sit eadem
hypostasis utriusque naturae, eadem hypostasis supponitur nomine utriusque
naturae. Sive ergo dicatur « homo » sive « Deus » supponitur hypostasis
divinae, et humanae naturae. Et ideo de homine possunt dici ea quae sunt
divinae naturae, tamquam de hypostasi divinae naturae (3), et de Deo
possunt dici ea quae sunt humanae naturae, tamquam de hypostasi humanae
naturae (4).
(2) L.: concedebant.
(3) L. omit: tamquam de hypostasi divinae naturae.
(4) L. omit: tamquam de hypostasi humanae naturae.
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Men moet echter weten, dat in een bewering, waarin iets van
iets anders wordt gezegd, niet alleen gelet wordt op atgene,
waarvan het gezegd wordt, maar ook op datgene, waarom e
ervan gezegd wordt. Al maken wij dus geen onderscheid m at
gene wat van Christus wordt gezegd, toch zijn zij ondeisc ei en
om de reden, waarom beide groepen uitdrukkingen van em ge
bruikt worden. Want wat aan de goddelijke natuur eigen is, wor
van Christus om de goddelijke natuur gezegd, maar wat aan
menschelijke natuur toekomt, wordt om de menschelij e natuur
aan Hem toegekend. Daarom zegt Augustinus in het 1 oe
vei
de Drievuldigheid (1 lc H.) : <( Wij moeten onderscheid ma^en
lusschen wat wij in de H. Schrift om de gestalte van God'eniiwt
ivij om de gestalte van den slaaf lezen )), en verderop (
*' *
(( Wat om de eene en Wat om de andere reden Wordt geze0 , za
de voorzichtige en ijverige en vrome lezer zelf begrijpen )>.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1- Tegengestelde din
gen kunnen niet om dezelfde reden van een en hetzelfde ding
worden gezegd, maar er is niets tegen, dat het om verse i en e
redenen gebeurt. En zoo worden tegengestelde dingen van
ns us
gezegd, niet om dezelfde reden, maar om de verschillende naturen.

Sciendum tarnen, quod in propositione, in qua aliquid de aliquo praedicatur, non solum attenditur, quod sit ïllud, de quo praedicatur praedicatum, sed etiam secundum quid de illo praedicetur. Quamvis ergo non
distinguantur ea, quae praedicantur de Chnsto; distinguuntur tamen secun
dum id, secundum quod utrurpque praedicatur. Nam ea quae sunt divinae
naturae, praedicantur de Christo secundum divinam naturam: ea autem
quae sunt humanae naturae, praedicantur de eo secundum humanam
naturam. Unde Augustinus dicit in 1. de Trin. [cap. 11.] « Distinguamus,
quid in Scripturis sonet secundum formam Dei, et quid secundum formam
servi et infra: [cap. 13.] <( quid propter quid, et quid secundum quid
dicatur, prudens et diligens, et pius lector intelliget ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod opposita praedicari de eodem secun
dum idem est'impossibile: sed secundum diversa nihil prohibet. Et hoe
modo opposita praedicantur de Christo: non secundum idem, sed secundum
diversas naturas.
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2. Het zou godslasterlijk zijn aan God om de goddelijke natuur
dingen die een gebrek insluiten toe te kennen, omdat dit aan Zijn eer
zou te kort doen; maar het is geen beleediging van God, als deze
dingen van Hem worden gezegd om de natuur, die Hij aannam.
Daarom vinden wij in een redevoering op het Concilie van Ephese:
« God acht datgene, wat aanleiding is tot het heil der menschen,
geen beleediging; rvant niets van al dat vernederende, dat Hij om
ons uitdoos, beleedigt de natuur, die niet onder beleed'gingen kan
lijden; maar al dat lagere maakt Hij Zich eigen om onze natuur
ie redden. Als dus het lage en vernederende Gods natuur niet be
leedigt, maar het heil der menschen bewerkt, hoe beweert gij dan>
dat tvat oorzaak is Van ons heil, voor God een reden tot beleed.g.ng
is? »
3. Aangenomen te worden komt aan de menschelijke natuur niet
krachtens haar drager toe, maar om haar zelf. En daarom komt het
aan God niet toe.

Ad SECUNDUM dicendum, quod si ea quae ad defectum pertinent, Deo
attribueretur secundum divinam naturam, esset blasphemia, quasi pertinens ad diminutionem honoris ipsius: non autem pertinet ad Dei injuriam,
si attribuantur ei secundum naturam assumptam. Unde in quodam sermone
Ephesini Concilii [qui est 2. de Nativ. in eo Conc. quod est gener. 3.
part. 3. cap. 10.] dicitur: « Nihil putat Deus injuriam, quod est occasio
salutis hominibus: Nihil enim abjectorum, quae elegit propter nos, injuriam
facit illi naturae, quae non potest esse subjecta injuriis: propria vero facit
inferiora, ut salvet naturam nostram. Quando ergo quae abjecta, et vilia
sunt, divinam naturam non injuriantur, sed salutem hominibus operantur,
quomodo dicis, ea quae causa nostrae salutis sunt, injuriae occasionem
Deo fuisse? »
Ad TERTIUM dicendum, quod assumi convenit humanae naturae, non
ratione suppositi, sed ratione sui ipsius. Et ideo non convenit Deo.
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tain Wat aan de menschelijke natuur eigen is, van de goddelijke
natuur worden gezegd?

Bedenkingen. — Men beweert, dat wat aan de menschelijke
natuur eigen is, van de goddelijke natuur kan worden gezegd. — 1.
Want wat aan de menschelijke natuur toekomt, wordt van Gods
Zoon en van God gezegd. Nu is God Zijn natuur. Dus kan wat
aan de menschelijke natuur eigen is, van de goddelijke worden ge
zegd.
2. Het vleesch behoort tot de menschelijke natuur. Nu zegt Damascenus in het 3C boek (Over het Ware Geloof, 6C H.) : « Wij
zeggen, dat de natuur van het Woord volgens de zalige Athanasius
en Cyrillus is vleesch geworden ». Evengoed schijnt men dus wat
aan de menschelijke natuur toekomt, van de goddelijke te kunnen
zeggen.
3. Wat aan de goddelijke natuur toekomt, komt in Christus

ARTICULUS V.
Utrum ea quac conveniunt Filio Hominis,
possint praedicari de Divina natura,
et de humana ea quae conveniunt Filio Dei (1).
[3. Dist. 5. q. 1. art. 2. ad 4. q. 2. art. 2. ad 4.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod ea quae sunt humanae
naturae, possint dici de natura divina. Ea enim quae sunt humanae naturae,
praedicantur de Filio Dei, et de Deo. Sed Deus est sua natura. Ergo ea
quae sunt naturae humanae, possunt praedicari de divina natura.
2. Pr/eterea, caro pertinet ad naturam humanam. Sed, sicut dicit
Damasc. in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 6.J, « dicimus, naturam Verbi incarnatam esse, secundum beatos Athanasium, et Cyrillum ». Ergo videtur,
quod pari ratione ea quae sunt humanae naturae, possint dici de divina
natura.
3. Pr/ETEREA, ea quae sunt divinae naturae, conveniunt humanae

(J) L.: Utrum ea quae sunt humanae naturae possint dici de natura divina.
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aan de menschelijke toe, zooals het kennen van de toekomst en
het hebben van de macht óm zalig te maken. Dus schijnt dat wat
aan de menschelijke natuur eigen is om dezelfde reden van de
goddelijke te kunnen worden gezegd.
Maar daartegenover staat, dat Damascenus zegt in het 3° boek
(t. a. pl., 4° H.) : (( Als wij van de godheid spreken, zeggen rvij
van haar de idiomata of eigenschappen, die aan de menschheid
toekomen niet, rvant ivij zeggen niet, dat de godheid kan lijden
of geschapen Worden ». Nu is de godheid de goddelijke natuur.
Wat dus aan de menschelijke natuur eigen is, kan niet van de
goddelijke worden gezegd.

LEERSTELLING. — Wat aan een ding eigen is, kan in waar
heid van niets anders gezegd worden, als van wat hetzelfde als
dat eene ding is, zooals kunnen lachen alleen maar aan diegenen
toekomt, die menschen zijn. Nu zijn bij het geheim der menschwording de goddelijke en de menschelijke natuur niet dezelfde,
maar wel is de hypostase van beide naturen dezelfde. Daarom ook
kan wat aan een natuur toekomt, niet van de andere worden
gezegd, in zoover zij in het abstracte wordt aangegeven. Maar
naturae in Christo: sicut cognoscere futura, et habere salutiferam virtutem.
Ergo videtur, quod pari ratione ea quae sunt humanae naturae, possint
dici de divina natura.

Sed CONTRA est, quod Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap.
4.] « Deitatem quidem dicentes non nominamus de ea, quae humanitatis
idiomata sunt » idest proprietates: « non enim dicimus deitatem passibilem,
vel creabilem ». Deitas autem est divina natura. Ergo ea quae sunt
humanae naturae propria, non possunt dici de divina natura.
RESPONDEO dicendum, quod ea quae sunt propria unius, non possunt
vere de alio praedicari, nisi de eo quod est idem illi: sicut « risibile »
non convenit nisi ei quod est homo. In mysterio autem Incamationis non
est eadem natura divina, et humana: sed eadem est hypostasis utriusque
naturae. Et ideo ea quae sunt unius naturae, non possunt de alia praedicari,
secundum quod in abstracto significatur. Nomina vero concreta supponunt
hypostasim naturae. Et ideo indifferenter praedicari possunt ea, quae ad
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concrete termen slaan op de hypostase der natuur. En aarom
men zonder onderscheid wat aan beide naturen toekomt van con
crete termen zeggen, of nu de term, waarvan zij gezeg wor
beide naturen aanduidt, zooals de term Christus, waarmee (( en
godheid, die zalft en de menschheid, die gezalfd Wor t »• aa^
geduid worden, ofwel alleen de goddelijke natuur, zooa s e naa
Cod of Cods Zoon, ofwel alleen de menschelijke natuur, zooals
de naam Jesus of mensch. Daarom zegt Paus Leo in den un
aan de Palestijnen (124e Br., T H.) : « Het komt er niet op aan
krachtens xvelke substantie men Christus een naam gee , o
Waar de persoon onscheidbaar een blijft, hij, die om e v
geheel en al menschenzoon, en hij, die om deze ƒ e go ei
die van den Vader geheel en al Zoon Gods is, eze
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Waar het God be
treft, zijn persoon en natuur werkelijk hetzelfde en daarom kent
men aan Gods Zoon de goddelijke natuur toe. Maar beide begrippen geven met precies hetzelfde aan. En daarom zegt men
sommige dingen van Gods Zoon, die men niet van de goddelijke
natuur zegt, zooals wij zeggen, dat Gods Zoon is voortgebracht,
terwijl wij dat niet van de goddelijke natuur zeggen, zooals in
het eerste deel (39c Kw., 5° Art.) behandeld is. En evenzoo
utramque naturam pertinent, de nominibus concretis: sive illud nomen, de
quo dicuntur, det intelligere utramque naturam; sicut hoe nomen <( Chris
tus » in quo intelligitur « et divinitas ungens, et humanitas uncta »;
sive solum divinam naturam; sicut hoe nomen « Deus » vel « Filius
Dei », sive solum naturam humanam; sicut hoe nomen « homo » vel
ƒ< Jesus ». Unde Leo Papa dicit in Epist. [124] ad Palaestinos: « Non
interest, ex qua Christus substantia nominetur: cum inseparabiliter manente
unitate personae, idem sit et totus hominis filius propter carnem, et totus
Dei filius propter unam cum Patre Deitatem ».
Ad primum ergo dicendum, quod in divinis realiter est idem persona
cum natura: et ratione hujus identitatis divina natura praedicatur de Fiüo
Dei. Non tarnen est idem modus significandi. Et ideo quaedam dicuntur
de Filio Dei, quae non dicuntur de divina natura: sicut dicimus, quod
Filius Dei est genitus; non tarnen dicimus, quod natura divina sit genita,
ut in 1. habitum est [q. 39. art. 5.]. Et similiter in mysterio Incarnationis
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zeggen wij bij het geheim der menschwording, dat Gods Zoon
geleden heeft, terwijl wij niet zeggen, dat de goddelijke natuur
geleden heeft.
2. De menschwording drukt eerder een vereeniging met het
vleesch dan een eigenschap van het vleesch uit. Nu zijn in Christus
beide naturen met de andere in den persoon vereenigd, en om die
vereeniging noemen wij de goddelijke natuur menschgeiv orden
en de menschelijke natuur vergoddelijkt, zooals boven is gezegd
(2e Kw., le Art., Antw. op de 3e B.).
3. Wat aan de goddelijke natuur eigen is, wordt van de menschelijke natuur gezegd, niet op de manier, waarop het aan de
goddelijke natuur wezenlijk toekomt, maar zooals het door deelhebbing op de menschelijke natuur wordt overgebracht. Datgene,
waaraan de menschelijke natuur dus geen deel kan hebben, zooals
ongeschapen en almachtig zijn, wordt heelemaal niet van de men
schelijke natuur gezegd. De goddelijke natuur echter ontvangt niets
van de menschelijke natuur door eraan deel te hebben, en daarom
kan wat aan de menschelijke natuur eigen is, in het geheel niet van
de goddelijke worden gezegd.

dicimus quod Filius Dei passus est; non autem dicimus, quod divina
natura sit passa.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Incarnatio magis importat unionem ad
carnem, quam carnis proprietatem. Utraque autem natura in Christo est
unita alteri in persona: ratione cujus unionis et divina natura dicitur
« incarnata » et humana natura « deificata » ut supra dictum est [q. 2.
art. 1. ad 3.].
Ad TERTIUM dicendum, quod ea quae sunt divinae naturae, dicuntur de
humana natura, non secundum quod essentialiter competunt divinae naturae,
sed secundum quod participative derivantur ad humanam naturam. Unde
ea quae participan non possunt a natura humana sicut esse increatum, aut
omnipotentem nullo modo de humana natura dicuntur: divina autem natura
nihil participative recipit ab humana natura. Et ideo ea, quae sunt humanae
naturae, nullo modo possunt dici de divina natura.
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Is deze stelling Waar: God is mensch geworden?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de stelling : God is
mensch geworden, onwaar is. — 1. Want omdat mensch een zelf
standigheid aangeeft, beteekent mensch worden, worden zonder
beperking. Nu is de stelling: God is geworden zonder beperking,
onwaar. Dus is de stelling: God is mensch geworden, onwaar.
2. Mensch worden is veranderd worden. Nu kan God geen
onderwerp van verandering zijn volgens het woord van Malachias
(3, 6) : « Ik ben God en Ik verander niet )). Dus is de stelling:
God is mensch geworden, onwaar.
3. Als « mensch » van Christus wordt gezegd, slaat het op
den persoon van Gods Zoon. Nu is deze stelling: God is de persoon
van Gods Zoon geworden, onwaar. Dus is de stelling: God is
mensch geworden, onwaar.

Maar daartegenover staat, dat bij Johannes (1, 14) wordt geARTICULUS VI.
Utrum haec sil vera: Deus factus est homo.
[Infr. q. 33. art. 3. corp. et 3. Dist. 7. q. 2. art. 1. et Rom. 1. Iect. 2.J.
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod haec sit falsa: « Deus factus
est homo ». Cum enim homo significat substantiam, fieri hominem est
fieri simpliciter. Sed haec est falsa: « Deus factus est simpliciter ». Ergo
haec est falsa: « Deus factus est homo ».
2. PfUETEREA, fieri hominem est mutari. Sed Deus non potest esse
subjectum mutationis: secundum illud Malach. 3. [v. 6] : « Ego Dominus, et non mutor ». Ergo videtur quod haec sit falsa: « Deus factus
est homo ».
3. PlVETEREA, « homo )) secundum quod de Christo dicitur, supponit
personam Filii Dei. Sed haec est falsa: « Deus factus est persona Filii
Dei ». Ergo haec est falsa: « Deus factus est homo ».
Sed CONTRA est, quod dicitur Joan. 1.

[v. 14]: « Verbum caro
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zegd: « Het Woord is vleesch geworden ». En zooals Athanasius
in den Brief aan Epictetus (n. 8) zegt, « is wat hij zegt: het Woord
is vleesch geworden, hetzelfde als wanneer hij zou zeggen: mensch
geworden »•

Leerstelling. — Men zegt, dat iets datgene geworden is,
wat men als iets nieuws ervan begint te zeggen. Nu zegt men zoo
als wij vermeldden (lc Art.) in waarheid van God, dat Hij mensch
is, maar niet zoo, dat het van eeuwigheid aan God toekwam mensch
te zijn, maar in den tijd door het aannemen van de menschelijke
natuur. En dus is deze stelling: God is mensch geworden, waar.
Maar door verschillenden wordt zij verschillend opgevat, gelijk
die andere: God is mensch, zooals boven is gezegd (t. a. pl.).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Mensch worden is
worden zonder beperking bij allen, waarin de menschelijke natuur
als iets nieuws begint te bestaan in een drager, die als iets nieuws
wordt geschapen. Nu zegt men hierom, dat God mensch geworden
is, dat de menschelijke natuur begon te bestaan in den drager van
de goddelijke natuur, die te voren van eeuwigheid af bestond.
Daarom is het menschworden van God niet hetzelfde als dat God
wordt zonder beperking.
factum est ». Et, sicut Athanasius dicit in Epist. ad Epictatum [et haec
est cont. haereticos], quod dixit: « Verbum caro factum est » simile est
ac si diceretur, quod « Deus homo factus est ».
RESPONDEO dicendum, quod unumquodque dicitur esse factum iilud,
quod de novo incipit praedicari de ipso: esse autem hominem vere praedicatur de Deo, sicut dictum est [art. 1. huj. q.], ita tarnen quod non
convenit Deo esse hominem ab aeterno, sed ex tempore per assumptionem
humanae naturae. Et ideo haec est vera: « Deus factus est homo ».
Diversimode tarnen intelligitur a diversis; sicut et haec: « Deus est homo ))
ut supra dictum est [art. 1.. huj. q.].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod fieri hominem est fieri simpliciter
m omnibus his, in quibus humana natura incipit esse in supposito de novo
creato. Deus autem dicitur factus homo, eo .quod humana natura incepit
esse in supposito divinae naturae ab aeterno praeexistente. Et ideo Deum
fieri hominem, non est Deum fieri simpliciter.
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2. Worden brengt zooals wij zeiden (in de Leerstelling) njee’
dat iets als iets nieuws van iets anders wordt gezegd.
us*
als iets als iets nieuws van iets anders wordt gezegd tege ij me
een verandering in datgene, waarvan het gezegd wordt, etee en
worden veranderen. En dat komt aan alles toe, wat abso uut vsor
gezegd; want witheid of grootheid kunnen in niets als iets nieuws
komen, zonder dat dit opnieuw veranderd wordt tot wit ei o
grootheid. Maar wat als een verhouding wordt gezegd, an aS
iets nieuws aan iets anders worden toegekend zonder at et ver
andert, zooals iemand zonder te veranderen rec^ ^omt
s aan’
door een beweging van wie links van hem komt. Bij zu e m8ei*
behoeft dus niet ieder worden een veranderen te zijn, om at
kan geschieden door de verandering van iets anders. En zoo zeg
gen wij tot God: « Heer, gij zijl onze toevlucht geworden » ^rs.
89, 1). — Nu komt het door de vereeniging, die een verhouding
is, aan God toe mensch te zijn. Dus zegt men als iets nieuws van
God, dat Hij mensch is, zonder dat Hij verandert, door de ver
andering nl. van de menschelijke natuur, die Hij in ïjn Pers
aanneemt. Zeggen wij nu dat God mensch gewor en is, an
doelen wij geen verandering in God, maar a een van en
der menschelijke natuur.
Ad SECUNDUM dicendum, quod, sicut dictum est [in corp. art.] « fieri »
importat, quod aliquid praedicetur de novo de altero. Unde quandocumque
aliquid de novo praedicatur de altero cura mutatione ejus, de quo dicitur,
tune fieri est mutari. Et hoe contingit (1) in omnibus quae absolute dicuntor: non enim potest albedo, aut nigredo de novo advenire alicui, nisi per
boe quod de novo mutatur ad albedinem, vel nigredinem. Ea vero quae
lelative dicuntur, possunt de novo praedicari de aliquo absque ejus muta
tione: sicut homo de novo fit dexter absque sui mutatione per motum illius,
<jui fit ei sinister. Unde in talibus non oportet, omne quod dicitur fieri,
esse mutatum: quia hoe potest accidere per mutationem alterius. Et per
bunc modum ad Deum dicimus: « Domine refugium factus es nobis »
Ps. 89. [v. 1 ]. Esse autem hominem praedicatur de novo de Deo absque
ejus mutatione per mutationem humanae naturae, quae assumitur in divinam
Personam. Et ideo cum dicitur: « Deus factus est homo » non intelligitur
diqua mutatio ex parte Dei, sed solum ex parte humanae naturae.
(i) L.: convenit omnibus.
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3. « Mensch » slaat op den persoon van Gods Zoon, niet on
bepaald, maar in zoover Deze zelfstandig in de menschelijke na
tuur bestaat. En al is de stelling: God werd de persoon van den
Zoon, onwaar, toch is deze: God is mensch geworden, waar, om
dat Hij vereenigd is met de menschelijke natuur.
VIP ARTIKEL.
. . .Is deze stelling: een mensch is God geworden, waar?

. . •

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de stelling: een mensch
is God geworden, waar is. — 1. Want in den Romeinenbrief (1,
2 en 3) wordt gezegd: « wat Hj tevoren door de Profeten in de
Heilige Schriften beloofd had over Zijn Zoon, die Hem naar het
vleesch uit Davids zaad is geworden ». Nu is Christus als mensch
uit Davids zaad naar het vleesch geworden. Dus is een mensch
Gods Zoon geworden.
2. Augustinus zegt in het le boek Over de Drievuldigheid (13°
H.) : (( Dit aannemen geschiedde op die manier, dat het God tot

Ad TERTIUM dicendum, quod « homo » supponit personam Filii Dei
non nudam, sed prout subsistit in humana natura. Et ideo quamvis haec
sit falsa: « Deus factus est persona Filii Dei » est tarnen haec vera:
« Deus factus est homo » ex eo, quod est unitus humanae naturae.
ARTICULUS VII.
Utrum haec sit vera: homo factus est Deus.
[Loc. sup. art. 6. cit.].

Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur, quod haec sit vera: « Homo
factus est Deus » dicitur enim Rom. 1. [v. 2, 3] : « Quod ante promiserat per Prophetas suos in Scripturis sanctis de Filio suo, qui factus est ei
ex semine David secundum carnem ». Sed Christus, secundum quod homo,
est ex semine David secundum carnem. Ergo homo factus est Filius Dei.
2. Pr^ETEREA, Augustinus dicit in 1. de Trin. [cap. 13.]: « Talis
erat illa susceptio, qua Deum hominem faceret, et hominem Deum ». Sed
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een mensch en een mensch tot God maakte ». En nu is juist om i
aannemen de stelling: God is mensch geworden, waar. Dus is e
andere stelling: een mensch is God geworden, even waar.
3. Gregorius van Nazianze zegt in den Brief aan Cehdonius
(101° Br.) : (( God is vermenschelijkU en de mensch vergod
delijkt of hoe men dat anders noemen wil ))• Nu noemt men o
hierom vermenschelijkt, dat Hij mensch geworden is. u^.n^IÏ\
men den mensch met hetzelfde recht vergoddelijkt, om at i] o
geworden is. En daarom is de stelling: een mensch is Go geWor
den, waar.
4. Als wij zeggen, dat God mensch geworden is, dan is met
God, maar de menschelijke natuur, die door de term mensc aan
gegeven wordt, onderwerp van dit maken of vereenigen. u sc
echter datgene, waaraan het maken toegeschreven wordt, onder
werp van het maken te zijn. Dus is de stelling een mensc is o
geworden, meer waar dan de andere: God is mensc geWoi en.
Maar daartegenover staat, dat Damascenus in het 3 boek zegt
(Over het Ware Geloof, T H.) : « Wij noemen den mensch met
vergoddelijkt, maar wel God vermenschelijkt »• Nu is o wor
ratione illius susceptionis haec est vera: « Deus factus est homo )). Ergo
similiter haec est vera: « Homo factus est Deus ».
3. Pr/ETEREA, Gregorius Nazianzenus dicit in Epist. 1. (101) ad
Cledonium: « Deus quidem humanatus est, homo autem deificatus, vel
quomodolibet aliter nominaverit ». Sed Deus ea ratione dicitur humanatus,
qua (1) est homo factus; ergo homo ea ratione dicitur deificatus, qua (2)
est factus Deus; et ita haec est vera: « Homo factus est Deus ».
4. Pr^eterea, cum dicitur: « Deus factus est homo » subjectum
factionis, vel mutationis (3) non est Deus, sed humana natura, quam significat hoe nomen « homo ». Sed illud videtur esse subjectum factionis, cui
factio attribuitur. Ergo haec magis est vera: « Homo factus est Deus »
quam ista: « Deus factus est homo ».
Sed contra est, quod Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 2.] :
<( Non hominem deificatum dicimus, sed Deum humanatum )). Idem autem
(i) et (2) L.: quia.
(3) L.: ünitionis.

.
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hetzelfde als vergoddelijkt worden. Dus is de stelling een mensen
is God geworden, onwaar.
Leerstelling. — De stelling: een mensch is God geworden,
kan op drie manieren worden opgevat. Ten eerste zoo, dat het deel
woord geworden het onderwerp of het gezegde een absolute bepaling geeft. En in dien zin is de stelling onwaar. Want noch de
mensch, waarvan het gezegd wordt, noch God is geworden, zooals
later zal worden gezegd (8e en 9e Art.). En in dezelfde beteekenis
genomen is de stelling: God is mensch geworden, ook onwaar.
Maar wij bespreken de stellingen hier niet in die beteekenis.
Ten tweede kan men haar zoo opvatten, dat het Worden de
samenvoeging nader bepaalt, zoodat de beteekenis van : een
mensch is God geworden, zou zijn: het is geschied, dat een mensch
God is. En in die zin zijn beide stellingen: een mensch is God
geworden, en: God is mensch geworden, waar. Maar dat is de
eigenlijke beteekenis van deze stellingen niet; tenzij wij bedoelen,
dat de term mensch niet een bepaalden persoon, maar mensch
in het algemeen bedoelt. Want al is deze mensch geen God ge
worden, omdat de drager, nl. de persoon van Gods Zoon, altijd

est fieri Deum, quod deificari. Ergo haec est falsa: « Homo factus est
Deus ».
RESPONDEO dicendum, quod ista propositio: « Homo factus est Deus »
tripliciter potest intelligi. Uno modo ita, quod hoe participium, « factus »
determinet absolute vel subjectum, vel praedicatum; et in hoe sensu est
falsa: quia neque homo ille, de quo Deus praedicatur, est factus, neque
Deus est factus, ut infra dicetur [art. 8. et 9. seq.]. Et sub eodem sensu
haec est falsa: « Deus factus est homo ». Sed sub hoe sensu non quaeritur
hic de istis propositionibus.
Alio modo potest intelligi, ut ly « factus » determinet compositionem:
ut sit sensus: « Homo factus est Deus » idest « factum est, ut homo
sit Deus ». Et sub hoe sensu utraque est vera, et « Homo factus est
Deus » et « Deus factus est homo ». Sed hic non est proprius sensus
harum locutionum: nisi forte intelligatur, secundum quod ly « homo »
non habet personalem suppositionem, sed simplicem. Licet enim hic homo
non sit factus Deus; quia hoe suppositum, scilicet persona Filii Dei, ab
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God was, toch is in het algemeen genomen niet altijd een mensch
God geweest.
Ten derde ligt de eigenlijke beteekenis hierin, dat het deelwoord
geworden een worden van den mensch in verhouding tot God aan
geeft, waarbij God de term van het gemaakt worden is. En nemen
wij zooals boven aangetoond is (2e Kw., 2e en 3C Art.) aan, dat
er in Christus dezelfde persoon en drager en hypostase van God
en mensch is, dan is de stelling in dezen zin onwaar. Want zeggen
wij, dat een mensch God geworden is, dan slaat mensch op een
persoon, want van den mensch is het niet om zijn menschelijke
natuur waar, dat hij God is, maar om zijn drager. Nu is de drager
van de menschelijke natuur, die in waarheid God is, hetzelfde als
de hypostase of persoon van Gods Zoon, die altijd God was. Daar
om kan men niet zeggen, dat die mensch begon God te zijn, of God
Wordt, of God geworden is.
Zou er echter een andere persoon of hypostase van God en
mensch zijn, zoodat God zijn van den mensch en omgekeerd zou
worden gezegd om een vereeniging der dragers in persoonlijke
waardigheid of gevoelens of inwoning, zooals de Nestorianen zeg
gen, dan zou men met evenveel recht kunnen zeggen: een mensch

aetemo fuit Deus: tarnen homo, communiter loquendo, non semper fuit
Deus.
Tertio modo proprie intelligitur, secundum quod hoe participium, « fac
tus )) ponit fieri circa hominem in respectu ad Deum, sicut ad terminum
factionis. Et in hoe sensu, supposito quod in Christo sit eadem persona,
et hypostasis, et suppositum Dei, et hominis, ut supra ostensum est [q. 2.
att. 3.], ista propositio est falsa. Quia cum dicitur: « Homo factus est
Deus » ly « homo » habet personalem suppositionem: non enim esse Deum
Verificatur de homine ratione humanae naturae, sed ratione suppositi sui.
Suppositum autem illud humanae naturae, de quo verificatur esse Deum,
est idem quod hypostasis, seu persona Filii Dei, quae semper fuit Deus.
^ude non potest dici, quod iste homo « incepit esse Deus » vel quod
(( fiat Deus » aut quod « factus sit Deus ».
Si vero esset alia persona, vel hypostasis Dei, et hominis, ita quod esse
Deum praedicaretur de homine, et e converso, per quamdam conjunctionem
suPpositorum ,vel dignitatis personalis, vel affectionis, vel inhabitationis,
ut Nestoriani dixerunt: tune pari ratione posset dici, quod « homo factus
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is God geworden, nl. met God vereenigd als: God is mensch ge
worden,, nl. mei een mensch vereenigd.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. In die tekst van den
Apostel moet men het voegwoord die, dat op den persoon van den
persoon van den Zoon slaat, niet met het gezegde in verbinding
brengen alsof iemand, die naar het vleesch uit Davids zaad het
bestaan had, Gods Zoon geworden was; en de gemaakte moeilijk
heid komt juist uit het zoo begrijpen van dezen tekst voort. Maar
men moet het laten slaan op het onderwerp, zoodat de beteekenis
wordt: <( Gods Zoon is Hem geworden, (nl. tot meerdere eer van
den Vader, zooals de Glossa uitlegt) toen Hij naar het vleesch
uit Davids zaad het bestaan had », alsof er stond: « Gods Zoom
die het vleesch uit Davids zaad heeft, tot eer van God )).
2. De tekst van Augustinus moet men zoo opvatten, dat het
door de aanneming bij de menschwording gebeurde, dat een mensch
God en God mensch was. In dezen zin zijn immers beide uit
drukkingen waar, zooals is gezegd.
3. Het zelfde antwoord geldt voor de derde moeilijkheid, want
vergoddelijkt ivorden is hetzelfde als God Worden.
est Deus » idest « conjunctus Deo » sicut et quod « Deus factus -est
homo » idest « conjunctus homini ».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod in verbis illis Apostoli hoe relativum,
« qui » quod refert personam Filii Dei, non debet intelligi ex parte praedicati, quasi aliquis existens ex semine David secundum camem sit factus
Filius Dei; in quo sensu objecto procedebat: sed debet intelligi ex parte
subjecti: ut sit sensus, quod « Filius Dei factus est » (4), scilicet homo,
« ad honorem Patris » ut Gloss. [interl.] exponit, « existens ex semine
David secundum camem »: ac si diceret: « Filius Dei factus est habens
camem ex semine David ad honorem Dei ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod illud verbum Augustini est intelligendum
in illo sensu, secundum quod ex illa susceptione Incamationis factum est,
ut homo esset Deus, et Deus esset homo. In quo sensu ambae locutiones
sunt verae, ut dictum est [in corp. art.].
Et similiter dicendum est AD TERTIUM; nam « deificari » idem est,
quod « fieri Deurn ».

(4) ï<.: factus est ei, scilicet ad honorem Patris ».
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4. De als onderwerp gebruikte term verhoudt zich als materie,
nl. als slaand op den drager, terwijl de in het gezegde gebruikte
zich als vorm verhoudt, omdat zij op de aangegeven natuur slaat.
Zeggen wij dus: een mensch is God geworden, dan wordt het
worden zelf niet aan de menschelijke natuur toegekend, maar aan
den drager ervan; die nu is de eeuwige God, waaraan het met
toekomt God te worden. Zeggen wij echter: God is mensch ge
worden, dan beschouwt men de menschelijke natuur als term van
het worden zelf. Daarom is deze stelling: God is mensch gewor
den, in eigenlijken zin genomen waar, maar de stelling: een mensch
is God geworden, niet. Zou zoo Socrates, die eerst mensch was,
later blank geworden zijn, dan zou het gezegde: deze mensch,
slaande op Socrates, is vandaag blank geworden, waar zijn, maar
deze andere: dit blanke ding is vandaag mensch geworden, niet.
Zou men echter op de plaats van het onderwerp een term zetten,
die de menschelijke natuur in het abstracte aangeeft, dan zou zij
zoo als onderwerp van het worden aangegeven kunnen worden,
zooals men bv. zou kunnen zeggen: de menschelijke natuur is die
van Gods Zoon geworden.

Ad QUARTUM dicendum, quod terminus in subjecto positus tenetur
roaterialiter, idest pro supposito: positus vero in praedicato tenetur formaliter, idest pro natura significata. Et ideo cum dicitur: « Homo factus
est Deus » ipsum fieri non attribuitur humanae naturae, sed supposito
humanae naturae: quod est ab aeterno Deus, et ideo non convenit ei. fieri
Deum. Cum autem dicitur: « Deus factus est homo » factio intelligitur
terminari ad ipsam humanam naturam. Et ideo, proprie loquendo, haec
ést vera: « Deus factus est homo »: sed haec est falsa: « Homo factus
est Deus ». Sicut si Socrates, cum prius fuerit homo, postea factus est
albus: demonstrato Socrate, haec est vera: « Hic homo hodie factus est
albus »; haec tarnen est falsa: « Hoe album hodie. factum est homo ».
Si tarnen ex parte subjecti poneretur aliquod nomen significans naturam
humanam in abstracto, posset hoe modo. significari ut subjectum factionis:
puta si dicatur, quod « natura humana facta est Fjlii Dei ».
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VIIIC ARTIKEL.
Is deze stelling: Christus is een schepsel, rvaar?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de stelling: Christus is
een schepsel, waar is. — 1. Want Paus Leo zegt: <( Iets nieuiOs
en ongehoords geschiedde: God, die is en die was, Wordt een
schepsel ». Nu kan datgene, wat Gods Zoon door de menschwording geworden is, van Christus worden gezegd. Dus is ook deze
stelling: Christus is een schepsel, waar.
2. De eigenschappen van ieder der beide naturen kunnen ge
zegd worden van den gemeenschappelijken drager ervan, onder
welke term deze ook wordt aangegeven, zooals boven is gezegd.
Nu is het een eigenschap der menschelijke natuur, dat zij een
schepsel is, zooals het een eigenschap is der goddelijke, schepper
te zijn. Dus kunnen beide d ngen van Christus worden gezegd: dat
Hij een schepsel is, en dat Hij de ongeschapen schepper is.
3. De ziel is een voornamer deel van den mensch dan het li'

ARTICULUS VIII.
Utrum haec sil vera: Christus est creaiura.
[3. Dist. 4. q. 2. art. 2. ad 4. et Dist. 1 1. q. 1. art. 2.
el Dist. 21. q. 1. art. 3. ad 2. et lib. 4. Contr. g. cap. 48. et Veri. q. 29.
art. 1. ad 1. et Comp. Theol. cap. 216. et 1. Cor. 13. lect. 2.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur, quod haec sit vera: « Christus
est creatura ». Dicit enim Leo Papa [quid simile hab. serm. 3. Pentecost.] : « Nova, et inaudita conventio: Deus, qui est, et erat, fit creatura ».
Sed illud potest praedicari de Christo, quod filius Dei factus est per
Incamationem. Ergo haec est vera: « Christus est creatura ».
2. Pr/ETEREA, proprietates utriusque naturae possunt praedicari de hypostasi communi utriusque naturae, quocumque nomine significetur, ut supra
dictum est [art. 5. huj. q.]. Sed proprietas humanae naturae est esse
creaturam: sicut et proprietas divinae naturae est esse creatorem. Ergo
utrumque potest dici de Christo: scilicet quod sit creatura, et quod sit
increatus, et creator.
3. PR7ETEREA, principalior pars hominis est anima, quam corpus. Sed
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chaam. Nu wordt Christus om Zijn lichaam, dat Hij van de Maagd
kreeg, zonder meer geboren uit de Maagd genoemd. Dus moet
men even goed om de ziel, die door God geschapen is, zonder
meer zeggen, dat Christus een schepsel is.
Maar daartegenover staat, dat Ambrosius in het boek Over de
Drievuldigheid zegt: « Is Christus dan door een ivoord gemaakt?
Is Hij dan door een bevel geschapen? )), alsof hij wilde zeggen:
neen. Daarom gaat hij ook voort « Hoe I^an er echter in God iets
geschapens zijn? Want God heeft een eenvoudige, geen samengestelde natuur ». Dus moet men de stelling: Christus is een schep
sel, niet toegeven.
Leerstelling. — Zooals Hieronymus zegt, « ontstaat een
ketterij door het onnauwkeurig gebruik van termen ». Daarom
moeten wij met de ketters zelfs niet in het gebruik van termen
overeen komen, opdat wij hun dwalingen niet schijnen te bescher
men. Nu noemden de kettersche Arianen Christus een schepsel
en minder dan de Vader, met alleen om de menschelijke natuur,
maar ook om den goddelijken persoon. Daarom ook moet men
met zonder meer zeggen, dat Christus een schepsel of minder dan

Christus ratione corporis, quod de Virgine traxit, dicitur esse simpliciter
natus de Virgine. Ergo ratione animae, quae creata est a Deo, debet
simpliciter dici, quod Christus sit creatura.
Sed contra est, quod Ambrosius dicit in lib. 1. de Trinit. [seu de
Fide ad Gratian. cap. 16.] « Numquid dicto factus est Christus? numquid mandato creatus est Christus? » quasi dicat: « Non » unde subdit:
Quomodo autem creatura in Deo esse potest? etenim Deus naturae simplicis est, non conjunctae ». Ergo haec non est concedenda: « Christus
est creatura ».

Respondeo dicendum, quod, sicut Hieronymus dicit: « ex verbis inordinate prolatis incurritur haeresis ». Unde cum haereticis nee nomina
debemus habere communia, ne eorum errori favere videamur. Ariani autem
haeretici Christum dixerunt esse creaturam, et minorem Patre, non solum
ratione humanae naturae, sed etiam ratione divinae personae. Et ideo non
est absolute dicendum, quod Christus sit « creatura » vel « minor Patre »:
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de Vader is, maar alleen met een nadere bepaling, nl. naar Zijn
menschelijke natuur. De uitdrukkingen echter, waarvan men zelfs
niet kan vermoeden, dat zij bij den goddelijken persoon krachtens
dezen zelf passen, kan men zonder beperking krachtens de menschelijke natuur van Christus zeggen, zooals wij zonder meer van
Hem zeggen, dat Hij leed, stierf en begraven Werd. Ook bij
menschelijke en lichamelijke dingen kennen wij de zaken, waarvan
het niet zeker is of zij aan het geheel of aan een deel toekomen,
als zij zich in een deel bevinden, hen met zonder meer, dwz. zonder
nadere bepaling aan het geheel toe; want wij zeggen niet, dat een
Ethiopiër wit is, maar dat hij Wat zijn tanden betreft wit is. Wel
zeggen wij zonder nadere bepaling, dat hij gekroesd is, omdat hij
dat alleen wat de haren betreft kan zijn.
Antwoord op »e Bedenkingen. — 1. Soms gebruiken de
Heilige Leeraars kortheidshalve den term schepsel van Christus en
laten de bepaling weg. Maar die moet men in hun geschriften erbij
denken.
2. Alle eigenschappen van de goddelijke zoowel als van de
menschelijke natuur kan men in zekeren zin van Christus zeggen.
sed cum determinatione, scilicet « secundum humanam naturam ». Ea vero,
de quibus suspicari non potest, quod divinae personae conveniant secundum
seipsam, possunt simpliciter dici de Christo ratione humanae naturae: sicut
simpliciter dicimus, Christum esse « passum, mortuum, et sepultum ))Sicut etiam in rebus corporalibus, et liumanis, ea quae in dubitationem
venire possunt an conveniant toti, vel parti, si insunt alicui parti, non
attribuimus toti simpliciter, idest sine determinatione: non enim dicimus,
quod « Aethiops est albus » sed quod « est albus secundum dentes ».
Dicimus autem absque determinatione, quod « est crispus »: quia hoe non
potest ei convenire nisi secundum capillos.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod aliquando sancti Doctores causa brevitatis, determinatione omissa, nomine « creaturae » utuntur circa Christum. Est tarnen in eorum dictis subintelligenda (1) determinatio, inquantum

homo.
Ad SECUNDUM dicendum, quod omnes proprietates humanae naturae,
sicut et divinae, possunt aequaliter dici de Christo. Unde et Damascenus
(i) L. omit.: determinatio « in quantum homo ».
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Daarom zegt Damascenus in het 3e boek (Over het Ware Geloof,
4' H.) : « Christus, die God en mensch Wordt genoemd, kan
en niet geschapen xvorden, Wel en niet verdeeld ivorden )). Maar
dingen waarvan het onzeker is, tot welke natuur zij behooren, moet
men zonder bepaling niet zeggen. Daarom voegt hijzelf er elders
bij (4e B., 5C H.) : « Dezelfde eene hypostase, nl. die van Christus,
is door de godheid ongeschapen en door de menschheid geschapen )).
Omgekeerd zou men zonder nadere bepaling niet moeten zeggen,
dat Christus geen lichaam heeft of niet kan lijden, om de dwaling
der Manichaeën te vermijden, die zeiden, dat Christus geen echt
lichaam had en niet echt geleden heeft; maar men moet bepalend
zeggen, dat Christus naar Zijn godheid geen lichaam heeft en niet
lijden kan.
3. Er kan niet getwijfeld worden, of het geboren zijn uit de
Maagd misschien aan den persoon van Gods Zoon toekomt, zooals het met het geschapen zijn wel kan. Daarom gaat dezelfde redeneering niet in beide gevallen op.

dicil in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 4.] quod « Chrisstus, qui Deus est, et
Homo, dicitur « creabilis est et increabilis et partibilis et impartibilis ».
Sed tarnen illa quae dubitationem habent circa alterutram naturam, non
sunt dicenda absque determinatione. Unde ipse postea alibi [lib. 4. Orth.
Fid. cap. 5.] subdit: « Ipsa una hypostasis » salicet Christi, « et increata est divinitate, et creata est humanitate ». Sicut et e converso non
esset dicendum sine determinatione: « Christus est incorporeus, vel impassibilis », ad evitandum errorem Manichaei, qui posuit Christum verum
corpus non habuisse, nee vere passum esse: sed dicendum est cum determinatione, quod « Christus secundum deitatem est incorporeus, et impassibilis ».
Ad TERTIUM dicendum, quod de nativitate ex Virgine nulla dubitatio
potest esse, quod conveniat personae Filii Dei, sicut potest esse de creatione.
Et ideo non est similis ratio utrobique.
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IX“ ARTIKEL.

Of deze mensch (als Christus ïvordt bedoeld), begon te bestaan?
Bedenkingen. — Men beweert, dat het waar is, dat deze
mensch, als dit op Christus slaat, begon te bestaan. — 1. Want
Augustinus zegt in zijn Commentaar op Johannes (105° Trakt. op
17, 5) : « Voordat de Wereld er 1pas, bestonden noch wij, noch
de middelaar zelf tusschen God en de menschen, de mensch Jesus
Christus ». Maar wat er niet altijd is geweest, begon te bestaan.
Dus begon deze mensch, als dat op Christus slaat, te bestaan.
2. Christus begon mensch te zijn. Nu is mensch zijn in eigen
lijken zin zijn. Dus begon die mensch zonder meer te zijn.
3. « Mensch » omvat den drager van de menschelijke natuur.
Nu was Christus niet altijd drager van de menschelijke natuur.
Dus begon die mensch te zijn.

Maar daartegenover staat, dat in den Hebreeënbrief (13, 8)
wordt gezegd: « Jesus Christus is dezelfde gisteren en heden en
in eeuwigheid )).
ARTICULUS IX.
Uirum haec sit vera: isle homo, demonstrato Christo, incepit esse (!)•
[3. Dist. 12. q .1. art. unie.].
Ad NONUM sic proceditur. Videtur, quod ille homo, demonstrato Christo,
incepit esse. Dicit enim August, super illud Joan. [cap. 17. v. 5. tract.
105.] : « Priusquam mundus esset, nee nos eramus, nee ipse mediator
Dei et hominum homo Jesus Christus ». Sed illud quod non semper hiit,
incepit esse. Ergo ille homo, demonstrato Christo, incepit esse.
2. Pr/ETEREA, Christus incepit esse homo. Sed esse hominem est esse
simpliciter. Ergo ille homo incepit esse simpliciter.
3. PRiETEREA, homo importat suppositum humanae naturae. Sed Chris
tus non semper fuit suppositum humanae naturae. Ergo ille homo incepit
esse.
Sed CONTRA est, quod dicitur Hebr. uit. [v. 8] : « Jesus Christus
•hen, et hodie, ipse et in saecula ».

(i) L.: Utrum ille homo, demonstrato Christo, inceperit esse.
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Leerstelling. — Men moet niet zonder nadere bepaling zeg
gen, dat deze mensch, slaand op Christus, begon te bestaan; en
dat om twee redenen. Ten eerste, omdat die uitdrukking zonder
meer onwaar is volgens de leer van het katholieke geloof, omdat
wij volgens haar één drager en één hypostase en één persoon aan
nemen. Daarom immers moeten wij, als wij doelend op Christus
van dien mensch spreken, den eeuwigen drager bedoelen; en met
diens eeuwigheid strijdt het beginnen te bestaan. Daarom is het
onwaar, dat deze mensch begon te bestaan. — Daarmee strijdt
niet, dat het aan de menschelijke natuur, die door den term mensch
aangeduid wordt, toekomt te beginnen te bestaan, want de als
onderwerp gebruikte term duidt niet als slaande op den vorm de
natuur, maar veeleer als slaande op de materie den drager aan,
zooals boven is gezegd (7° Art., Antw. op de 4e B.) .
Ten tweede zou men, ook al was het gezegde waar, het niet
zonder nadere bepaling moeten gebruiken om de ketterij van Arius
te vermijden, die den persoon van Gods Zoon het beginnen te
bestaan toeschreef, evenals het een schepsel, en minder dan de
Vader te zijn; zoodat hij zei, dat er een tijd is geweest, waarin Hij

niet bestond.
Respondeo dicendum, quod non est dicendum, quod « ille homo »
demonstrato Christo, « inceperit esse » si nihil addatur. Et hoe duplici
ratione. Primo quidem, quia haec locutio est simpliciter falsa secundum
sententiam catholicae fidei, qua ponimus in Christo unum suppositum, et
unam hypostasim, sicut et unam personam. Secundum hoe enim oportet
quod, in hoe quod dicitur: « iste homo » demonstrato Christo, designetur
suppositum aetemum: cujus aeternitati repugnat incipere esse. Unde haec
est falsa. « Hic homo incepit esse ». Nee obstat, quod incipere esse
convenit humanae naturae, quae significatur per hoe nomen « homo »:
quia terminus in subjecto positus non tenetur formaliter pro natura, sed
magis materialiter pro supposito, ut supra dictum est [art. 7. huj. q. ad 4.J.
Secundo, quia etiamsi esset vera, non tarnen esset ea utendum absque
determinatione, ad evitandum haeresim Arii: quia (2) sicut personae Filii
Dei attribuit, quod esset creatura, et quod esset minor Patre: ita attribuit
ei, quod esse inceperit, dicens, quod « erat, quando non erat ».

(2) L. : qui.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze gezagvolle
tekst moet men met een beperking opvatten, zoodat wij zeggen, dat
de mensch Christus naar Zijn menschheid niet bestond, voordat de
wereld er was.
2. Uit den term beginnen kan men geen bewijs van het lagere
naar het hoogere opbouwen, want de redeneering: dit ding begon
T»it te zijn, dus begon het gefleurd te zijn, gaat niet op. En dat
is hierom, dat beginnen nu wel en eerst iets niet zijn insluit; maar
de redeneering: dit n>as eerst niet wit, dus ivas het niet gefleurd,
gaat niet op. Nu staat zijn zonder meer boven mensch zijn; dus
de redeneering: Christus begon mensch te zijn, dus begon Hij
zonder meer te zijn, gaat niet op.
3. Al geeft de term mensch van Christus gebruikt de menschelijke natuur aan, die begon te bestaan, toch slaat zij op den eeuwi
gen drager, die niet begon te bestaan. Want als zij als onderwerp
wordt gebruikt, dan slaat zij op den drager, maar is zij gezegde,
dan slaat zij op de natuur; en daarom is deze stelling: de mensch
Christus begon te bestaan, onwaar, maar deze: Christus begon als
mensch te bestaan, waar.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod auctoritas illa est intelligenda cum
determinatione; ut scilicet (3) dicamus, quod homo Jesus Christus non
fuit antequam mundus esset, « secundum humanitatem ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod cum hoe verbo incipit non sequitur
argumentum ab inferiori ad superius: non enim sequitur: « hoe incipit
esse album », « ergo incipit esse coloratum ». Et hoe ideo, quia « incipere »
importat nunc esse, et non prius: non autem sequitur: « hoe non erat prius
album; ergo non erat prius coloratum ». Esse autem simpliciter est superius
ad esse hominem; unde non sequitur: « Christus inceplt esse homo: ergo
incepit esse ».
Ad TERTIUM dicendum, quod hoe nomen « homo » secundum quod
accipitur pro Christo, licet significet humanam naturam, quae incepit esse;
tarnen supponit suppositum aeternum, quod esse non incepit. Et ideo quia
secundum quod ponitur in subjecto, tenetur pro supposito, secundum autem
quod ponitur in praedicato, refertur ad naturam, ideo haec est falsa:
« Homo Christus esse incepit » sed haec est vera, « Christus incepit esse
Homo ».

(3) E.: si.
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Xe ARTIKEL.

Is deze stelling: Christus als mensch is een schepsel of begon
te bestaan, waar?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de stelling: Christus
als mensch is een schepsel of begon te bestaan, onwaar is.
1.
Want in Christus is niets geschapens behalve de menschelijke na
tuur. Nu is de stelling: Christus als mensch is de menschelijke
natuur, onwaar. Dus is ook deze stelling: Christus als mensch is
een schepsel, onwaar.
2. Het gezegde wordt meer toegerekend aan den term, waar
op door herhaling den-nadruk wordt gelegd dan aan het onder
werp zelf; want als wij zeggen: het lichaam in zoover het gekleurd
is is zichtbaar, dan volgt daaruit, dat het gekleurde zichtbaar is.
Nu mag men zooals gezegd is (8e Art.) de stelling : de mensch
Christus is een schepsel, niet zonder meer toegeven. Dus evenmin
deze: Christus als mensch is een schepsel.

ARTICULUS X.
Uirum haec sii vera: Christus, secundum quod homo, est creatura (I)

[3. Dist. 4. q. 1. art. 2. q. 2. ad 3. et Dist. 11. art. 3.J.
Ad DEC1MUM sic proceditur. Videtur, quod haec sit falsa: « Christus,
secundum quod homo, est creatura vel « incepit esse ». Nihil enim in
est falsa: « Christus,
Christo est creatum, nisi humana natura Sed haec
Ergo haec etiam est falsa:
secundum quod homo, est humana natura
« Christus, secundum quod homo, est creatura
in reduplica2. Pr/eterea, praedicatum magis praedicatur de termino
sicut si J,~'
dicam: « corpus
tione posito, quam de ipso subjecto propositionis: r-"*’
coloratum sit
secundum quod coloratum, est visibile », sequitur quod
.
.
visibile. Sed haec non est absolute, sicut dictum est [art.t. 8/,.
8.], concedenda:
« Homo Christus est creatura ». Ergo neque haec: Christus, secundum
j —
quod homo, est creatura ».
(i) L. add.: vel incepit esse.
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3. Wat van een mensch als mensch wordt gezegd, wordt zonder
beperking en krachtens zichzelf gezegd; want krachtens zichzelf
en krachtens datgene Wat iets is, is hetzelfde, zooals in het 5e boek
Over de Metaphysiek wordt gezegd. Nu is de stelling: Christus
is krachtens zichzelf en zonder beperking een schepsel, onwaar. Dus
ook deze: Christus als mensch is een schepsel, onwaar.
Maar daartegenover staat, dat alles wat bestaat ofwel schep
per ofwel een schepsel is. Nu is de stelling: Christus als mensch
is schepper, onwaar. Dus is deze stelling: Christus als mensch is
een schepsel, waar.

LEERSTELLING. — Spreken wij van Christus als mensch geno
men, dan kan den term mensch met nadruk 'herhaald worden ofwel
als slaande op den drager, ofwel op de natuur. Wordt zij om den
drager herhaald, dan is, omdat de drager van de menschelijke
natuur in Christus eeuwig en ongeschapen is, de stelling: Christus
als mensch is een schepsel, onwaar. Maar wordt de term herhaald
om de menschelijke natuur, dan is de stelling waar, omdat het Hem
om of krachtens de menschelijke natuur toekomt schepsel te zijn,
zooals boven is gezegd (8e Art.).
3. Pr/ETEREA, quidquid praedicatur de quocumque homine, secundum
quod homo, praedicatur de eo per se, et simpliciter: idem enim est « per
se » et « secundum quod ipsum » ut dicitur 5. Metaph. [S. Th. lect. 19] :
sed haec est falsa: « Christus est per se, et simpliciter creatura ». Ergo
etiam haec est falsa: « Christus, secundum quod homo, est creatura »•
Sed CONTRA, omne quod est, vel est creator, vel creatura. Sed haec
est falsa: « Christus, secundum quod homo, est creator ». Ergo haec est
vera: « Christus, secundum quod homo, est creatura ».

R.ESPONDEO dicendum, quod cum dicitur: « Christus, secundum quod
homo » hoe nomen « homo », potest resumi in reduplicatione, vel ratione
suppositi, vel ratione naturae. Si quidem resumatur ratione suppositi, cum
suppositum humanae naturae in Christo sit aeternum, et increatum, haec
ent falsa: « Christus, secundum quod homo, est creatura ». Si vero
resumatur ratione humanae naturae, sic est vera: quia ratione humanae
naturae, sive secundum humanam naturam, convenit sibi esse creaturam,
ut supra dictum est [art. 8. huj. q.]. Sciendum tarnen, quod nomen sic
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Maar nu moet men weten, dat een zoo herhaalde term meer
eigenlijk op de natuur slaat als op edn drager, want zij wordt als
een gezegde herhaald, dat iets formaliter bepaalt; want het is
precies hetzelfde te zeggen Christus als mensch, of Christus in zoo
ver Hij mensch is. En daarom moeten wij de stelling: Christus als
mensch is een schepsel, eerder bevestigen dan ontkennen. Zou er
echter iets worden bij gevoegd, waardoor de nadruk meer op den
drager viel, dan moest men eerder ontkennen dan bevestigen, bv. als
men zegt: Christus als deze bepaalde mensch is een schepsel.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Al is Christus de
menschelijke natuur niet, toch is Hij in het bezit van de menschelijke natuur. Nu kan de term schepsel niet alleen gezegd worden
van abstracte, maar ook van concrete dingen, want wij zeggen,
dat de menschheid een schepsel, en dat de mensch er een is.
2. Wordt de term mensch als onderwerp geplaatst, dan slaat
zij meer op den drager, maar wordt zij voor den nadruk herhaald,
dan doelt zij, zooals gezegd is (in de Leerstelling), meer op de
menschelijke natuur. En waar de natuur geschapen, maar de drager

resumptum in reduplicatione magis proprie tenetur pro natura, quam pro
suppositio: resumitur enim in vi praedicati, quod tenetur formaliter: idem
enim est dictu: « Christus, secundum quod homo », ac si diceretur:
« Christus, secundum quod est homo ». Et ideo haec est magis concedenda, quam neganda: « Christus, secundum quod homo, est creatura ».
Si tarnen adderetur aliquid, per quod traheretur (2) ad suppositum, esset
proposilio magis neganda, quam concedenda: puta si diceretur: « Christus,
secundum quod hic homo, est creatura ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod licet Christus non sit humana natura,
est tarnen habens humanam naturam: nomen autem « creaturae » natum
est praedicari non solum de abstractis, sed etiam de concretis. Dicimus
enim, quod « humanitas est creatura » et quod « homo est creatura ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod ly « homo » secundum quod ponitur in
subjecto, magis respicit suppositum: secundum autem quod ponitur in redu
plicatione, magis respicit naturam, ut dictum est [in corp. art.]. Et quia

(2) L-: pertraheretur.
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ongeschapen is, kan men, al mag de stelling: Deze mensch is een
schepsel, niet zonder meer worden toegegeven, toch de stelling:
Christus als mensch is een schepsel, toegeven.
3. Aan ieder mensch, die alleen van de menschelijke natuur de
drager is, komt het alleen toe het bestaan te hebben naar de menschelijke natuur. En daarom gaat het van al die menschen op, dat,
als hij als mensch een schepsel is, hij zonder beperking een schepsel
is. Maar Christus is niet alleen drager van de menschelijke, maar
ook van de goddelijke natuur, en naar deze laatste heeft Hij een
ongeschapen bestaan. Daarom volgt uit het feit, dat Hij als mensch
een schepsel is, niet dat Hij zonder beperking een schepsel is.
XIC ARTIKEL.
Is Christus als mensch genomen God?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus genomen als
mensch God is. — 1. Want Christus is God door de genade der
natura est creata, suppositum vero increatum, ideo licet non concedatur
ista simpliciter: « Homo Christus est creatura » (3) conceditur tarnen
ista: « Christus, secundum quod homo, est creatura ».
Ad TERTIUM dicendum, quod cuilibet homini, qui est suppositum solius
naturae humanae, competit quod non habeat esse, nisi secundum humanam
naturam; et ideo de quolibet tali supposito sequitur, si secundum quod
homo est creatura, quod sit creatura simpliciter. Sed Christus non solum
est suppositum humanae naturae, sed etiam divinae, secundum quam habet
esse increatum. Et ideo non sequitur, si secundum quod homo est creatura,
quod sit simpliciter creatura.

ARTICULUS XI.
Utrum haec sit vera: Christus, secundum quod homo, est Deus (1).

[3. Dist. 10. q. 1. art. 1. q. 1.].
Ad UNDECIMUM sic proceditur. Videtur, quod « Christus, secundum
quod homo,

sit Deus ». Christus enim est Deus per gratiam unionis. Sed

(3) L.: iste homo est creatura.
(1) L. omit: haec sit vera.
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vereeniging. Nu heeft Christus de genade der vereeniging als
mensch. Dus is hij als mensch genomen God.
2. Zonden vergeven is eigen aan God; naar Isaias (43, 25) :
<( Ik zelf ben het, die uw zonden om mijnentwil wegneem ». Nu
heeft Christus als mensch de macht om de zonden te vergeven naar
Matthaeus (9, 6) : « Opdat gij moogt weten, dat de menschenzoon op aarde macht heeft om de zonden te vergeven », enz. Dus
is Christus als mensch genomen God.
3. Christus is niet de mensch in het algemeen, maar die bepaalde
mensch. Nu is Christus in zoover Hij die bepaalde mensch is God,
omdat bij dien mensch de eeuwige drager wordt aangeduid, die
van nature God is. Dus is Christus als mensch genomen God.
Maar daartegenover staat, dat wat Christus als mensch toekomt,
aan iederen mensch toekomt. Is dus Christus als mensch God, dan
is iedere mensch God, en dat is klaarblijkelijk onwaar.
Leerstelling. — Wordt deze term mensch door verdubbe
ling herhaald, dan kan men haar op twee manieren opvatten. Ten

Christus, secundum quod homo, habet gratiam unionis. Ergo Christus,
secundum quod homo, est Deus.
2. PR^ETEREA, dimittere peccata est proprium Dei, secundum illud Isa.
43. [v. 25] : « Ego sum ipse, qui deleo iniquitates tuas propter me ».
Sed Christus, secundum quod homo, dimittit peccata, secundum illud
Matth. 9. [v. 6] : « Ut autem sciatis, quia filius hominis habet potestatem
in terra dimittendi peccata » etc. Ergo Christus, secundum quod homo,
est Deus.
3. Pr^eterea, Christus non est homo communis, sed est homo iste particularis. Sed Christus, secundum quod est iste homo, est Deus; quia in
<( isto homine » designatur suppositum aeternum, quod naturaliter est Deus.
Ergo Christus, secundum quod homo, est Deus.
Sed CONTRA, illud quod convenit Christo, secundum quod homo, convenit cuilibet homini. Si ergo Christus, secundum quod homo, est Deus.
sequitur quod omnis homo sit Deus. Quod patet esse falsum.
Respondeo dicendum, quod iste terminus « homo » in reduplicatione
positus potest dupliciter accipi. Uno modo quantum ad naturam. Et sic
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eerste als op de natuur slaand. En dan is het niet waar, dat Hij
als mensch genomen God is; want om het verschil in natuur is de
menschelijke van de goddelijke onderscheiden. — Maar de term
kan ook anders worden genomen als slaand op den drager. En
omdat de drager van de menschelijke natuur in Christus de Persoon
van Gods Zoon is, waaraan het om zichzelf toekomt God te zijn,
is het waar dat Christus als mensch God is.
Omdat een door verdubbeling herhaalde term echter meer eigenlijk op de natuur als op den drager slaat, zooals boven is gezegd
(vorig Art.), moet de stelling: Christus als mensch genomen is
God, eer ontkend dan bevestigd worden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Aan een ding is het
niet krachtens hetzelfde eigen naar iets toe bewogen te worden
en dat te zijn; want bewogen worden komt eraan toe om de stof
of den drager, maar actueel te zijn om den vorm. En daarom
komt het aan Christus niet krachtens hetzelfde beginsel toe erop
aangelegd te worden, dat Hij door de genade der vereenigmg
God is, en God te zijn; maar het eerste komt Hem toe om de
menschelijke natuur en het tweede om de goddelijke. Daarom

non est verum, quod Christus, « secundum quod homo » sit Deus: quia
humana natura est distincta a divina secundum differentiam naturae. Alio
modo potest accipi ratione suppositi: et sic cum suppositum naturae humanae
in Christo sit persona Filii Dei, cui per se convenit esse Deum, verum est,
quod « Christus, secundum quod homo, sit Deus ». Quia tarnen terminus
in reduplicatione positus magis proprie tenetur pro natura, quam pro supposito, ut supra dictum est [art. praec. in corp. et ad 2.]. Ideo magis est
ista neganda: « Christus, secundum quod homo, est Deus » quam sit
affirmanda.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod non secundum idem convenit alicui
moven ad aliquid, et esse illud. Nam moveri convenit alicui ratione maleriae,
vel subejcti: esse autem in actu ratione formae. Et similiter non secundum
idem convenit Christo ordinari ad hoe, quod sit Deus per graliam unionis,
et esse Deum: sed primum convenit sibi secundum humanam naturam:
secundum vero secundum divinam. Et ideo haec est vera: « Christus,
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is de stelling: Christus heeft als mensch de genade der ver eeniging,
waar; maar die andere: Christus is als mensch God, niet.
2. « De menschenzoon heeft op aarde macht om zonden te
vergeven », maar niet door kracht van de menschelijke, maar van
de goddelijke natuur. In de goddelijke natuur ligt het vermogen
om met gezag de zonden te vergeven, maar in de menschelijke
natuur alleen om dit als dienaar en werktuig te doen. Daarom
zegt Chrysostomus in zijn uitleg op Matthaeus: <( Hij zegt met
nadruk « heeft macht op aarde » om aan te geven, dat Hij dei
macht der goddelijke natuur met de menschelijke door ondeelbare
vereeniging heeft verbonden. Want al werd Hij mensch, toch bleef
Hij Gods Woord ».
3. Spreekt men van dezen mensch, dan betrekt het aanwijzend
voornaamwoord den term mensch op den drager. En daarom is de
stelling: Christus is in zoover Hij deze mensch is God, meer waai
dan: Christus als mensch is God.

secundum quod homo, habet gratiam unionis », non tarnen ista: « Christus,
secundum quod homo, est Deus ».
Ad secundum dicendum, quod « filius hominis habet in terra potestatem dimittendi peccala » non virtute humanae naturae, sed virtute naturae
divinae: in qua quidem natura consistit potestas dimittendi peccata per
auctoritatem: in humana autem natura consistit instrumentaliter, et per
ministerium. Unde Chrysost. super Matth. [cat. aurea. In Mare. cap. 2.
v* 10] hoe exponens dicit: « Signanter dixit: « In terra dimittendi pec
cata » ut ostenderet quod humanae naturae potestatem divinitatis univit
indivisibili unione: quia etsi factus est homo, tarnen Dei verbum permansit ».
Ad TERTIUM dicendum, quod cum dicitur « iste homo » pronomen
demonstrativum hoe nomen « homo » trahit ad suppositum. Et ideo magis
est haec vera: « Christus, secundum quod iste homo, est Deus » quam
ista: « Christus, secundum quod homo, est Deus ».
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XIIe ARTIKEL.

Is Christus als mensch genomen een hypostase of drager?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus als mensch ge
nomen een hypostase of drager is. — 1. Want wat aan iederen
mensch toekomt, heeft ook Christus als mensch, want Hij is aan
de andere menschen gelijk zooals in den Brief aan de Philippensen (2, 7) wordt gezegd: « aan de menschen gelijk geworden )).
Nu is ieder mensch een persoon. Dus is Christus als mensch een
persoon.
2. Christus is als mensch een zelfstandigheid van redelijke na
tuur. Maar geen algemeene zelfstandigheid, dus een, die een een
ling is. Nu is een persoon niets anders als een zelfstandigheid van
redelijke natuur, die een eenling is, zooals Boëtius in het boek
Over de Twee naturen (4C H.) zegt. Dus is Christus als mensch
een persoon.

ARTICULUS XII.
Utrum haec sit vera: Christus, secundum quod homo,
est hyposlasis, vel persona (1).

[3. Dist. 10. q. 1. art. 2. et Rom. 1. lect. 3.].
Ad DUODECIMUM sic proceditur. Videtur, quod « Christus, secundum
quod homo, sit persona » (2). Illud enim quod convenit cuilibet homim,
convenit Christo, secundum quod est homo: est enim aliis hominibus similis,
secundum illud Philip. 2. [v. 7] : «In similitudinem hominum factus »•
Sed omnis homo est persona. Ergo Christus, secundum quod homo, est
persona.
2. PlUETEREA,. Christus, secundum quod homo, est substantia rationalis
naturae: non autem substantia universalis, ergo substantia individua. Sed
nihil aliud est persona, quam « rationalis naturae individua substantia »
ut Boetius dicit in lib. de Duabus Naturis. Ergo Christus, secundum quod
homo, est persona.
t": ^trum Christus secundum quod homo...
(2) L. add.: hypostasis vel.
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3. Christus is als mensch een ding van menschelijken aard en
een drager en hypostase van dezelfden aard. Nu is iedere drager
en hypostase en ding van menschelijken aard een persoon. Dus ook
Christus als mensch is een persoon.
Maar daartegenover staat, dat Christus als mensch geen eeu
wige persoon is. Is Hij dus als mensch een persoon, dan zou
volgen, dat er in Christus twee personen zijn, een eeuwige en een
in den tijd. Dat is, zooals boven gezegd is (2e Kw., 6"" Art.; 4‘
Kw., 2C Art.), onjuist.
Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (10e en 1 le Art.)

kan de term mensch bij verdubbeling slaan op den drager or op
de natuur. Als men dus m de stelling: Christus als mensch is een
persoon, den term op den drager laat slaan, dan is het duidelijk,
dat Christus als mensch een persoon is; want de drager der menschelijke natuur is niets anders als de persoon van Gods Zoon.
Maar laat men den term slaan op de natuur, dan kan het op
twee manieren worden opgevat. Ten eerste kan men het laten
beteekenen, dat het aan de menschelijke natuur toekomt in een
3. Pr/eterea, Christus, secundum quod homo, est res humanae naturae,
et suppositum, et hypostasis ejusdem naturae. Sed omnis hypostasis, et
supposilum, et res humanae naturae est persona. Ergo Christus, secundum
quod homo, est persona.
Sed CONTRA, Christus, secundum quod homo, non
i ergo Christus, secundum quod homo, sit persona,
'hristo sint duae personae, una temporalis, et alia
rroneum, ut supra diclum est [q. 2. art. 6. et q. 4.'

est persona aeterna.
sequeretur quod in
aeterna. Quod est
art. 2.].

Respondeo dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. 10. et 11.
huj. q.], iste terminus « homo » in reduplicatione positus potest accipi
vel ratione suppositi, vel ratione naturae. Cum ergo dicitur: <( Christus,
secundum quod homo, est persona » si accipiatur ratione suppositi, manifestum est, quod Christus, secundum quod homo, est persona: quia sup
positum humanae naturae nihil est aliud, quam persona Filii Dei. Si
autem accipiatur ratione naturae, sic potest intelligi dupliciter. Uno modo,
ut intelligatur qpod naturae humanae competat esse in aliqua persona. Et
34
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persoon te zijn; en zoo is het ook waar, want alles wat in de
menschelijke natuur zelfstandig bestaat is een persoon. — Maar
het zou ook kunnen beteekenen, dat aan de menschelijke natuur
in Christus een eigen persoonlijkheid toekwam, die door de be
ginselen der menschelijke natuur werd voortgebracht. En zoo is
Christus als mensch geen persoon, omdat de menschelijke natuur
niet op zichzelf los van de goddelijke natuur bestaat, wat voor
het wezen van een persoon noodig is.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Aan ieder mensch
komt het toe persoon te zijn, in zoover alles wat in de menschelijke
natuur zelfstandig bestaat een persoon is. Maar aan den mensch
Christus is het eigen, dat de persoon die in Zijn natuur zelfstandig
bestaat, niet door de beginselen der menschelijke natuur voortge
bracht maar eeuwig is. En zoo is Hij op een manier als mensch
wel een persoon en op een andere manier niet, zooals wij zeiden
(in de Leerstelling).
2. De zelfstandigheid, die een eenling is, die in de omschrij
ving van den persoon is opgenomen, moet een volledige zelfstan
digheid zijn, die gescheiden van anderen op zichzelf bestaat.
Anders kon de hand van een mensch een persoon worden genoemd,

hoe etiam modo verum est: omne enim quod subsistit in humana natura, est
persona. Alio modo potest intelligi, ut naturae humanae in Christo propna
personalitas debeatur, causata ex principiis humanae naturae. Et sic Chris
tus, secundum quod homo, non est persona: quia humana natura non est
per se seorsum subsistens (3) a divina natura; quod requirit ratio personae.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod omni homini convenit esse personam,
secundum quod omne subsistens in humana natura est persona. Sed hoe est
proprium homini Christo, quod persona subsistens in humana natura ejus
non sit causata ex principiis humanae naturae, sed sit aeterna. Et ideo uno
modo est persona, secundum quod homo, alio modo non, sicut dictum est
[m corp. art.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod « substantia individua » quae ponitur
in definitione personae, importat substantiam completam per se subsistentem
separatim ab aliis. Alioquin manus hominis posset dici persona, cum sit

(3) L.: existens.
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omdat zij zelfstandigheid en een eenling is, maar zij is een eenling
en zelfstandigheid, die in iets anders bestaat en daarom geen Per
soon. En de menschelijke natuur in Christus om deze e ie en
evenmin, al kan zij een eenling of enkelvoudig iets worden êen°e111 '
3. Zooals persoon iets volledigs en zelfstandig in e re e ^
natuur bestaands aangeeft, zoo beteekenen drager, hypos ase en
natuurding onder de zelfstandigheden iets op zichzel es aan s.
Zooals nu de menschelijke natuur niet op zichze
ei^
persoon van den Zoon bestaat, is zij ook niet door zie ze y
postase of drager of natuurding. En daarom moet men in enze en
zin als de stelling: Christus als mensch genomen is een persoon, a
andere stellingen evenzeer ontkennen.
substantia quaedam individua: quia tarnen est substantia individua, sicut
in alio existens, non potest dici persona. Et eadem ratione nee humana
natura in Christo, quae tarnen potest dici individuum, vel singulare quoddam.
Ad TERTIUM dicendum, quod sicut « persona » significat quid completum, et per se subsistens in natura rationali: ita « h^postasis », « suppositum » et « res naturae » in genere substantiae significant quiddam per
se subsistens. Unde sicut humana natura non est per se persona (4) seorsim
a persona Filii Dei; ita etiam non est per se hypostasis, vel suppositum,
vel res naturae. Et ideo in sensu in quo negatur ista: « Christus, secundum
quod homo, est persona » ; oportet etiam negari omnes alias.4

(4) L. omit.: persona.
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ZEVENTIENDE KWESTIE
OVER DE EENHEID VAN CHRISTUS
WAT HET ZIJN BETREFT.
(Twee Artikelen.)
Vervolgens moeten wij over wat tot de eenheid van Christus in
het algemeen genomen behoort spreken. Want op de daarvoor
aangewezen plaatsen moet gesproken worden over de eenheid of
veelvoudigheid van Christus in bijzondere punten, zooals boven
reeds is uitgemaakt, dat er niet maar een wetenschap in Hem is;
en later zal worden bewezen, dat er in Hem niet maar een geboorte
aangewezen kan worden.
Ten eerste moeten wij dus spreken over de eenheid van Christus
m het zijn, vervolgens over die in het willen en ten derde over die
in het werken.
Over het eerste^punt stellen wij ons twee vragen:
1. Is Christus een of twee zijnden?
2. Is er in Christus maar een zijn?

QUAESTIO XVII.
DE PERTINENTIBUS AD UNITATEM IN CHRISTO
QUANTUM AD ESSE (1), IN DUOS ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de his quae pertinent ad unitatem in Christo
in communi. Nam de his quae pertinent ad unitatem, vel pluralitatem in
speciali, suis locis determinandum est: sicut supra determinatum est [q. 9.J.
quod in Christo non est una tantum scientia; et infra determinabitur [q. 35.J,
quod in Christo non est una tantum nativitas. Considerandum est ergo
primo de unitate Christi quantum ad esse: secundo quantum ad veile
[q. 6.] tertio quantum ad operari [q. 11.].
Circa primum quaeruntur duo: 1. Utrum Christus sit unum, vel duo. —
2. Utrum in Christo sit tantum unum esse.

(i) L.: De unitate Christi quantum ad esse.
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Ic ARTIKEL.
Is Christus een of trvee zijnden?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet een, maar
twee zijnden is. — 1. Want Augustinus zegt in het lc boek Over
de Drievuldigheid (7C H.) : <( Omdat de gestalte van God de gesialte van een mensch aanneemt, zijn beiden God om den God% die
aanneemt en beiden mensch om den mensch, die aangenomen is ».
Nu kan men niet van (( beiden » spreken als er geen twee zijnden

zijn. Dus is Christus twee zijnden.
2. Waar men van het eene en het andere spreekt, zijn er twee
zijnden. Nu is Christus een bepaald zijnde en ook iets anders, om
dat Augustinus in het Enchiridion (35e H.) zegt: <( Toen Hij de
gestalte Gods bezat, nam Hij de gestalte van een mensch aan; een
is beiden, maar het eene om het Woord en het andere om den
mensch ». Dus is Christus twee zijnden.
3. Christus is niet enkel en alleen mensch, want als Hij. een
mensch zonder meer was, zou Hij geen God zijn. Dus is Hij iets

ARTICULUS I.
Utrum Christus sit unum, vel duo.
[3. Dist. 6. q. 2. art. 1. et lib. 4. Contr. g. cap. 38.
et un. art. 2. ad 2. et 7. et art. 3.]

Ad PRimum sic proceditur. Videtur, quod Christus non sit unum, sed
duo. Dicit enim August, in 1. de Trinit. [cap. 7.]: « Quia forma Dei
accepit formam servi, utrumque Deus propter accipientem Deum, utrumque
autem homo propter acceptum hominem ». Sed « utrumque » dici non
potest, nisi ubi sunt duo. Ergo Christus est duo.
2. Pr^eterea, ubicumque est « aliud, et aliud », ibi sunt duo: sed
Christus est aliud, et aliud. Dicit enim August, in Ench. [cap. 35. in
med.] : « Cum in forma Dei esset, formam servi accepit, utrumque unus,
sed aliud propter verbum, aliud propter hominem ». Ergo Christus est
duo.
3. Pr/eterea, Christus non est tantum homo: quia sic purus homo
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anders als een mensch. Dus is er in Christus het eene en het andere.
Dus is Hij twee zijnden.
4. Christus is iets, wat de Vader ook is en iets, wat de Vader
niet is. Dus is Christus het eene en het andere, en dus twee zijnden.
5. Zooals er in het geheim der Drievuldigheid drie personen in
een natuur zijn, zijn er in het geheim der Menschwording twee
naturen in een persoon. Om de eenheid in natuur zijn de Vader en
de Zoon ondanks het verschil in persoon een volgens Johannes (10,
30) : « ƒ£ en de Vader zijn een ». Dus is Christus ondanks de een
heid in persoon om de tweevoudigheid der naturen twee zijnden.
6. De Philosoof zegt in het 3e boek Over de Physica (3° H-,
n. 1), dat een en twee ook in oneigenlijken zijn worden gebruikt.
Nu heeft Christus een tweevoudigheid in natuur en is dus twee
zijnden.
7. Zooals een bijkomstige vorm iets doet anders zijn, zoo
maakt een zelfstandigheidsvorm het tot een ander ding, zooals
Porphyrius zegt. Nu zijn er in Christus twee zelfstandigheidsnaturen, nl. de goddelijke en de menschelijke. Dus is Christus het
eene en het andere ding en dus twee zijnden.
esset (1). Ergo est aliquid aliud, quam homo; et ita in Christo est « aliud,
et aliud ». Ergo Christus est duo.
4. PïUETEREA, Christus est aliquid quod est Pater, et est aliquid quod
non est Pater. Ergo Christus est « aliquid, et aliquid ». Ergo Christus
est duo.
5. Pr/ETEREA, sicut in mysterio Trinitatis sunt tres personae in una
natura: ita in mysterio Incarnationis sunt duae naturae in una persona.
Sed propter unitatem naturae, non obstante distinclione personae, Pater,
et Filius sunt unum, secundum illud Joan. 10. [v. 30] : « Ego, et Pater
unus sumus ». Ergo, non obstante unitate personae, propter dualitatem
naturarum Christus est duo.
6. Pr/ETEREA, Philos. dicit in 3. Phys. [S. Th. lect. 4.] quod
« unum » et « duo » denominative dicuntur. Sed Christus habet dualita
tem naturarum. Ergo Christus est duo.
7. PrvETEREA, sicut forma accidentalis facit « alterum » ita forma
substantialis « aliud » ut Porphyrius dicit [in Praedic. cap. de Differ.J.
Sed in Christo sunt duae naturae substantiales, humana scilicet, et divina.
Ergo Christus est « aliud, et aliud ». Ergo Christus est duo.
(i) L.: quia si purus homo esset non esset Deus.
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Maar daartegenover staat, dat Boëtius in het boek Over de
Twee Naturen (4° H.) zegt: « Alles wat is, is in zoover het is,
iets eens ». Nu belijden wij, dat Christus is. Dus is Hij iets eens.
LEERSTELLING. — Duidt men de natuur op zichzelf beschouwd
in het abstracte aan, dan kan men behalve bij God, in Wien Dat
gene Wat is en Datgene waardoor Het is niet verschillen, zooals
in het eerste deel (29° Kw., 4C Art., Antw. op de le B ) is gezegd,
de natuur niet zeggen van den drager of persoon. Waar er nu in
Christus twee naturen zijn, nl. de goddelijke en de menschelijke,
kan men een ervan, nl. de goddelijke zoowel abstract als concreet
van Hem zeggen, want wij zeggen, dat de Zoon Gods, die in den
naam Christus wordt aangeduid, de goddelijke natuur en God is.
De menschelijke natuur op zichzelf beschouwd echter kan niet
abstract van Christus worden gezegd, maar alleen concreet, wan
neer zij nl. in den drager wordt aangeduid. Want men kan niet
zeggen, dat Christus de menschelijke natuur is, omdat de mensche
lijke natuur niet geschikt is om van haar drager te worden gezegd;
maar men kan wel zeggen, dat Christus mensch is, zooals men zegt,
dat Hij God is. Nu geeft de term God dengene, die de goddelijke.
Sed CONTRA est, quod Boetius dicit in lib. de Duabus Naturis [implic.
et lib. de Unit. et Uno] : « Omne quod est, inquantum est, unum est ».
Sed Christum esse confitemur. Ergo Christus est unum.
Respondeo dicendum, quod natura secundum se considerata, prout in
abstracto significatur, non vere potest praedicari de supposito, seu persona,
nisi in Deo, in quo non differt, « quod est » et « quo est » ut in prima
Parte habitum est [q. 29. art. 4. ad 1. q. 40. art. 1. q. 50. art, 2. ad 3.
q- 75. art. 5. ad 4.]. In Christo autem cum sint duae naturae, divina
scilicet et humana, altera earum, scilicet divina, potest de eo praedicari
et in abstracto, et in concreto. Dicimus enim, quod « Filius Dei », qui
supponitur in hoe nomine « Christus » et « est divina natura et est Deus ».
Sed humana natura non potest praedicari de Christo secundum se in
abstracto, sed solum in concreto; prout scilicet significatur in supposito.
Non enim vere potest dici, quod <( Christus sit humana natura », quia
natura humana non est nata praedicari de suo supposito; dicitur autem
quod « Christus est homo » sicut et quod « Christus est Deus ».
« Deus » autem significat « habentem deitatem », et <( homo » significat
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en die van mensch dengene, die de menschelijke natuur bezit aan.
Maar hij, die de menschelijke natuur bezit, wordt door den term
mensch anders aangeduid als door den term Jesus of Petrus. De
naam mensch immers geeft den bezitter der menschelijke natuur
onbepaald aan, zooals de term God Dien der godheid. Maar de
termen Jesus en Petrus geven hem, die de menschelijke natuur
heeft, zeer bepaald aan, nl. met de bepaalde eigenschappen van een
eenling, zooals de term Zoon Gods den bezitter der goddelijke
natuur met de bepaalde persoonlijke eigenschap aangeeft.
Het getal twee nu wordt bij Christus wat de naturen betreft
gebruikt. Zouden dus beide naturen in het abstracte van Christus
worden gezegd, dan zou daaruit volgen, dat Christus twee zijnden
was. Omdat zij echter van Christus niet worden gezegd tenzij
wanneer zij worden aangegeven zooals zij in den drager zijn, moet
men van Christus zeggen, dat Hij een of twee is al naar gelang de
drager. Nu hebben sommigen in Christus twee dragers, maar een
persoon aangenomen, omdat dit laatste naar hun meening een dra
ger was, die den hoogsten graad van volmaaktheid had. Omdat
zij nu twee dragers aannemen, zeiden zij, dat Christus twee onzijdig
genomen was; maar omdat zij een persoon aannamen, noemden
zij Hem een mannelijk genomen; omdat het onzijdige iets onge-

•« habentem humanitatem ». Aliter tarnen habens humanitatem significatur
per hoe nomen « homo » et aliter per hoe nomen « Jesus » vel « Petrus )).
Nam hoe nomen « homo » importat habentem humanitatem indistincte;
sicut et hoe nomen « Deus » indistincte importat habentem deitatem. Hoe
autem nomen « Petrus » vel « Jesus » importat distincte habentem
humanitatem, scilicet sub determinatis individualibus proprietatibus; sicut
et hoe nomen « Filius Dei » importat habentem deitatem sub determinata
proprietate personali. Numerus autem dualitatis in Christo ponitur circa
ipsas naturas. Et ideo si ambae naturae in abstracto praedicarentur de
Christo, nisi prout significantur in supposito, oportet secundum rationem
suppositi praedicari de Christo « unum » vel « duo ». Quidam autem
[cfr. q. 2. art. 6.] posuerunt in Christo duo supposita, sed unam personam; quae quidem videtur se habere secundum eorum opinionem tamquam
suppositum completum ultima completione. Et ideo quia ponebant in Christo
duo supposita, dicebant Christum esse « duo » neutraliter. Sed quia
ponebant unam personam, dicebant Christum « unum » masculine.
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vormds en onvolmaakts aangeeft, maar het mannelijk geslacht iet
gevormds en volmaakts. — De Nestorianen daarentegen, ie in
Christus met alleen twee dragers, maar ook twee personen aa^
nemen, noemden Hem niet alleen in het onzijdige, maar oo
mannelijk genomen trvee zijnden. Omdat wij echter, zooa.s ui
het voorafgaande blijkt, in Christus maar een persoon en oo
maar een drager aannemen, volgt eruit, dat wij
ris us nie
alleen mannelijk, maar ook onzijdig genomen, een znn e noe
men.
Antwoord op de Bedenkingen.
j • Dit gezegde van
Augustinus moet men niet zoo verstaan, dat dit hei en in vei an
staat met het gezegde, alsof hij zeide, dat (( Christus ei en was »
maar het behoort bij het onderwerp. En dan woidt e teim et
gebruikt niet voor twee dragers, maar voor twee termen,
concreet een natuur aanduiden. Want ik kan zeggen, a
’
nl. God en mensch, God zijn om den God, die aanneem , en ei
,
nl. God en mensch, mensch zijn om den mensch, die aangename

W°2l Als men zegt, dat Christus het eene en het andere is. dan

Nam neutrum genus designat quiddam mforme, et imperfectum, genus
autem masculinum designat quiddam formatum, et perfectum. Nestoriani
autem ponentes in Christo duas personas dicebant, Christum non solum
esse « duo » neutraliter, sed etiam « duos » masculine. Quia vero nos
ponimus in Christo unam personam, et unum suppositum, ut ex supra
dictis patet [q. 2. art. 2. et 3.], sequitur quod dicamus, quod non solum
« Christus est unus » masculine, sed etiam quod « est unum » neutraliter.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod verbum illud Augustini non est sic
intelligendum, quod ly « utrumque » teneatur ex’ parte praedicati; quasi
dicat, quod « Christus sit utrumque ». Sed tenetur ex parte subjecti; et
tune ly « utrumque » pomtur non quasi pro duobus suppositis, sed pro
duobus nominibus significantibus duas naturas in concreto. Possum enim
dicere, quod « utrumque scihcet Deus, et homo, « est Deus propter
accipientem Deum » et « utrumque » scilicet Deus, et homo, « est homo
acceptum hominem
propter
Ad SECUNDUM
dicendum,». quod cum dicitur: « Christus est aliud, et
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moet men deze uitdrukking zoo uitleggen, dat zij beteekent: is
iemand, die de eene en de andere natuur bezit. Zoo legt Augustinus in het boek Tegen Felicianus (1 le H.) het uit, waar hij als hij
zegt: (( In den middelaar tusschen God en de menschen is het
Zoon Gods en het andere Menschenzoon )), daarop laat volgen:
((Ili sprak van « het eene » om het verschil in zelfstandigheid, niet
van (( den eene » om een persoonsverschil ». En Gregorius van Nazianze zegt in den Brief aan Chelidonius (101° Br.) : <( Moeten
wij het kort zeggen, dan zijn de elementen, ïvaaruit onze Verlosser
bestaat, iets anders, omdat het onzichtbare nl. niet hetzelfde is als
hel zichbare, en dat Wat buiten den tijd ligt als datgene Wat door
den tijd ivordt bepaald. Maar geen verschillende personen, dat
zij verre. Want beiden zijn een ».
3. De bewering: Christus is enkel mensch, is onwaar, omdat
zij niet een anderen drager, maar een andere natuur ontkent, daar
als gezegde gebruikte termen formeel genomen moeten worden.
Werd er echter ietsbijgevoegd, waardoor het op den drager ging
slaan, dan zou het een goede uitdrukking zijn, bv.: Christus is
alleen datgene, wat een mensch is. Daaruit zou niet volgen, dat
Hij iets anders als een mensch rvas, omdat de term iets anders,
die een andere zelfstandigheid aanduidt, eigenlijk slaat op den
drager, evenals alle verhoudingstermen, die een verhouding tusschen

aliud » locutio est exponenda, ut sit sensus: « Habens aliam, et aliam
naturam ». Et hoe modo exponit Augustinus in lib. contra Felicianura
[cap. 11.]. Ubi cum dixisset: « In mediatore Dei, et hominum aliud Dei
filius, aliud hominis filius »; subdit: « Aliud, inquam, pro discretione
substantiae, non aliud pro unitate personae ». Unde Gregorius Nazianzenus in Epist. 1. ad Chelidonium dicit: « Si oportet compendiose dicere, aliud
quidem, et aliud ea, ex quibus Salvator est: siquidem non idem est invisibile visibili, et quod absque tempore, ei quod sub tempore: non autem
alius, et alius: absit; haec enim ambo unum ».
Ad TERTIUM dicendum, quod haec est falsa: « Christus est tantum
homo ». Quia non excludit aliud suppositum, sed aliam naturam: eo quod
termini in praedicato positi formaliter tenentur. Si vero adderetur aliquid,
per quod traheretur ad suppositum, esset vera locutio: puta: « Christus est
tantum id quod est homo », non tarnen sequitur, quod sit « aliquid aliud
quam homo » quia ly « aliud » cum sit relativum diversitatis substantiae,
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personen aangeven. Er zou dus uit volgen: (( Dus heeft Mij een
andere natuur ».
4. Als gezegd wordt, dat « Christus iets is, dat de Vader is »,
dan slaat dit iets op de goddelijke natuur, die ook abstract van den
Vader en den Zoon wordt gezegd. Zegt men echter: Christus is
iets, dat de Vader niet is, dan slaat dit iets op de menschelijke
natuur, niet abstract, maar concreet aangegeven; en niet naar een
bepaalden, maar naar een onbepaalden drager, in zoover deze de
natuur draagt, maar zonder de eigenschappen, die er een eenling van
maken. Daarom volgt er niet uit, dat Christus het eene en het ander
is of dat Hij tu)ee zijnden is; omdat de drager van de menschelijke
natuur in Christus, die de persoon van Gods Zoon is, geen veel
voudigheid geeft te zamen met de goddelijke natuur, die van den
Vader en den Zoon wordt gezegd.
5. In het geheim der Drievuldigheid wordt de goddelijke na
tuur abstract van de drie personen gezegd, en daarom kan men
zonder voorbehoud zeggen, dat de drie personen een zijn. Maai
bij het geheim der Menschwording worden de twee naturen niet
abstract van Christus gezegd, en daarom kan men niet zonder
voorbehoud zeggen, dat Christus twee is.
proprie refertur ad suppositum, sicut et omnia relativa facientia personalem
relationem: sequitur autem « ergo habet aliam naturam ».
Ad QUARTUM dicendum, quod cum dicitur: <( Christus est aliquid,
quod est Pater » ly « aliquid » tenetur pro natura divina, quae etiam in
abstracto praedicatur de Patre, et Filio. Sed cum dicitur: « Christus est
aliquid, quod non est Pater » ly « aliquid » tenetur non pro ipsa natura
humana, secundum quod significatur in abstracto, sed secundum quod
sigmficatur in concreto; non quidem secundum suppositum distinctum, sec
secundum suppositum indistinctum; prout scilicet substat naturae, non
autem proprietatibus individuantibus. Et ideo non sequitur, quod Christus
sit « aliud, et ahud » vel quod sit « duo » ; quia suppositum humanae
naturae in Christo, quod est persona Filii Dei, non ponit in numerum,
cum natura divina, quae praedicatur de Patre et Filio.
Ad QUINTUM dicendum, quod in mysterio divinae Trinitatis natura
divina praedicatur etiam in abstracto de tribus personis: et ideo simpliciler
potest dici, quod « tres personae sint unum ». Sed in mysterio Incarnationis
non praedicantur ambae naturae in abstracto de Christo; et ideo non
potest simpliciter dici, quod « Christus sit duo ».
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6. Men spreekt van twee als van iemand, die twee dingen heeft,
niet in een ander, maar in hem zelf, waarvan twee dingen worden
gezegd. Nu wordt iets gezegd van den drager, die in den naam
Christus wordt aangeduid. Al heeft Christus dus een dubbele na
tuur, toch kan men niet zeggen, dat Hij twee is, omdat Hij geen
dubbele drager is.
7. Iets dat anders is beteekent een verschil in een bijkomstig
heid en daarom is een verschil in een bijkomstigheid voldoende
om iets zonder voorbehoud anders te laten noemen. Maar iets an
ders geeft een verschil in zelfstandigheid aan, en zelfstandigheid
geeft niet alleen de natuur, maar ook den drager aan, zooals
in het 5° boek Over de Meiaphysiek wordt gezegd. Daarom is een
verschil in natuur niet voldoende om iets zonder voorbehoud iets
anders te noemen, als het verschil in drager er niet is. Verschil m
natuur maakt iets onder zeker opzicht anders, nl. in natuur, als er
geen verschil in drager is.

Ad SEXTUM dicendum, quod « duo » dicitur, quasi habens dualitatem,
non quidem in aliquo alio, sed in ipso de quo duo praedicatur. Fit autem
praedicatio de supposilo, quod importatur per hoe nomen « Christus )).
Quamvis igitur Christus habeat dualitatem naturarum; quia tarnen non
habet dualitatem suppositorum, non potest dici Christus esse duo.
Ad SEPTIMUM dicendum, quod « alterum » importat diversitatem accidentis: et ideo diversitas accidentis sufficit ad hoe quod aliquicl simpliciter
dicatur « alterum ». Sed « aliud » importat diversitatem substantiae:
substantia autem dicitur non solum natura, sed etiam suppositum, ut dicitur
in 5. Met. [S. Th. lect. 10.]. Et ideo diversitas naturae non sufficit
ad hoe, quod aliquid simpliciter dicatur aliud ,nisi adsit diversitas secundum
suppositum. Sed diversitas naturae facit aliud secundum quid, scilicet
secundum naturam, si non adsit diversitas suppositi.
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IP ARTIKEL.
Is er in Christus maar een zijn?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er in Christus niet slechts

een, maar een dubbel zijn gevonden wordt. — 1. Want Damascenus zegt in het 3° boek (Over het Ware Geloof, 13e H.), dat wat
de natuur volgt, in Christus dubbel is. Nu volgt het zijn de natuur,
omdat het zijn van den vorm komt. Dus is er in Christus een dubbel
zijn.
2. Het zijn van Gods Zoon is de goddelijke natuur zelf en
eeuwig. Het zijn echter van den mensch Christus is de goddelijke
natuur niet, en is in den tijd. Dus is er in Christus niet maar een
zijn.
3. Al zijn er drie personen m de Drievuldigheid, toch is er maai
een zijn om de eenheid in natuur. Nu zijn er in Christus twee natu
ren, al is er maar een persoon. Dus is er in Hem niet maar een,
doch een dubbel zijn.

ARTICULUS II.
Utrum irt Christo sit tantum unum esse.
[3. Dist. 4. q. 1. art. 2. q. I. et Dist. 6. q. 2. art. 2.
et Dist. 14. art. 1. q. 1. et Quodl. 9. q. 2. art. 2.
et Comp. Theol. cap. 212.].
Ad SECUNDLTM sic proceditur. Videtur, quod
unum esse, sed duo. Dicit enim Damascenus in
13.j, quod ea quae consequuntur naturam in
esse consequitur naturam: esse enim est a forma.

in Christo non sit tantum
3. lib. [Orth. Fid. cap.
Christo duplicantur. Sed
Ergo in Christo sunt duo

esse.

2. Pr/ETEREA, esse Filii Dei est ipsa natura divina, et est aetemum.
Esse autem hominis Christi non est divina natura, sed est esse temporale.

Ergo in Christo non est tantum unum esse.
3. Pr/ETEREA, in Trinitate quamvis sint tres personae, est tarnen unum
esse propter unitatem naturae. Sed in Christo sunt duae naturae, quamvis
sit una persona. Ergo in Christo non est tantum unum esse, sed duo.

526

Kw. 17, A. 2.

4. In Christus geeft de ziel een zijn aan het lichaam, omdat zij
zijn vorm is. Het goddelijke zijn geeft zij niet, omdat het ongescha
pen is. Dus is er in Hem behalve het goddelijke nog een ander
zijn, en is er niet maar een zijn in Hem.
Maar daartegenover staat, dat alles, in zoover het een zijnde
wordt genoemd, ook een wordt genoemd, omdat zijnde en een
omkeerbaar zijn. Als er dus in Christus twee zijns waren, en met
maar een, zouden Christus twee en niet een zijnde zijn.
LEERSTELLING. — Omdat er in Christus twee naturen en een
hypostase zijn, moet wat bij de naturen hoort in Christus dubbel
en wat bij den persoon behoort in Hem maar enkel zijn. Nu be
hoort het zijn tot de natuur en tot de hypostase, nl. tot de hypostase
als tot datgene, wat het zijn heeft en tot de natuur als tot datgene,
waardoor iets het zijn heeft; omdat de natuur als een vorm wordt
aangeduid, die een zijnde wordt genoemd, omdat er door haar iets
is, zooals. door de witheid iets wit en door de menschheid iets
een mensch is. Nu moet men er rekening mee houden, dat als er
een vorm of natuur is, die niet tot het persoonlijke zijn van de
zelfstandig bestaande hypostase behoort, dit zijn niet zonder voor-4
4. Pr/ETEREa, in Christo anima dat aliquod esse corpori, cum sit
forma ejus: sed non dat sibi esse divinum, cum sit increatum. Ergo in
Christo est aliud esse praeter esse divinum. Et sic in Christo non est
tantum unum esse.

^ED CONTRA, unumquodque secundum hoe dicitur ens, secundum quod
dicitur unum: quia unum, et ens convertuntur. Si ergo in Christo essent
duo esse, et non tantum unum, Christo esset duo, et non unum.
Respondeo dicendum, quod, quia in Christo sunt duae naturae, et una
hypostatis, necesse est, quod ea quae ad naluram pertinent in Christo, sint
duo; quae autem pertinent ad hypostasim in Christo, sint unum tantum.
Esse autem pertinet et ad naturam, et ad hypostasim: ad hypostasim
quidem, sicut ad id quod habet esse: ad naturam autem, sicut ad id
quo alïquid habet esse. Natura enim significatur per modum formae, quae
dicitur ens ex eo, quod ea aliquid est; sicut albedine est aliquid album, et
humanitate est aliquis homo. Est autem considerandum, quod si est aliqua
forma, vel natura, quae non pertineat ad esse personale hypostasis subsis-
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behoud het zijn van dien persoon wordt genoemd, maar m ze er
opzicht, zooals het wit zijn een zijn van Socrates is, niet in zoover
hij Socrates, maar in zoover hij wit is. En er is niets tegen, dat zu e
d:ngen in het meervoud voorkomen in een hypostase of persoon,
want het zijn, waardoor Socrates wit is, is een ander dan dat waar
door hij musicaal is. Maar het zijn, dat om zichzelf tot de hypostase
of persoon zelf behoort, kan in een hypostase of persoon niet meer
voudig zijn, omdat er van een ding niet meer dan een zijn moge ij
is.
Kwam dus de menschelijke natuur aan Gods Zoon niet hyposta
tisch of persoonlijk, maar als een bijkomstigheid toe, ge ij' som
migen beweerden, dan zou men een dubbel zijn in Hem moeten
aannemen, een in zoover Hij God is en een ander in zoover ij
mensch is. Evenzoo neemt men in Socrates een zijn aan, waai oor
hij wit en een ander, waardoor hij mensch is aan; want wit zijn
behoort niet tot het persoonlijke zijn van Socrates. Maar in et
bezit van een hoofd of een lichaam of een ziel zijn, at a es
behoort tot den eenen persoon van Socrates, en daarom ontstaat uit
al die dingen in Socrates maar een zijn. En zou Socrates, na at
zijn persoon gevormd was, handen of voeten of oogen erbij rijgen,
zooals bij den blindgeborene is geschied, dan zou hij er daardoor
tentis, illud esse non dicitur esse illius personae simpliciter, sed secundum
quid: sicut esse album est esse Socratis, non inquantum est Socrates, sed
inquantum est albus;et hujusmodi esse nihil prohibet multiplicari in una
hypostasi, vel persona: aliud enim est esse, quo Socrates est albus, et quo
Socrates est musicus. Sed illud esse, quod pertinet ad ipsam hypostasim,
vel personam, secundum se, impossibile est in una hypostasi, vel persona
multiplicari: quia impossibile est, quod unius rei non sit unum esse.
Si igitur humana natura adveniret Filio Dei non hypostatice, vel personaliter, sed accidentaliter, sicut quidam posuerunt [q. 2. art. 6.], oporteret ponere in Christo duo esse, unum quidem, secundum quod est Deus;
aliud autem, secundum quod est homo: sicut in Socrate pomtur aliud esse,
secundum quod est albus, et aliud, secundum quod est homo: quia esse
album non pertinet ad ipsum esse personale Socratis. Esse autem capitatum,
et esse corporeum, et esse animatum, totum pertinet ad unam personam
Socratis; et ideo ex omnibus his non fit nisi unum esse in Socrate; et si
contingeret, quod post constitutionem personae Socratis adveniret Socrati
manus, vel pedes, vel oculi, sicut accidit in caeco nato, ex his non ac-
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geen ander zijn bijkrijgen, maar alleen een verhouding tot acrgelijke dingen, omdat er nl. niet alleen zou gezegd worden, dat hij
er was wat de dingen die hij eerst had, maar ook wat de dingen
die er naderhand bijkwamen betreft.
Daar dus zooals boven gezegd is (2* Kw., 6e Art.) de menschelijke natuur hypostatisch of in persoon met Gods Zoon vereenigd
is en niet bijkomstig, volgt er uit dat Hij er naar de menschelijke
natuur geen nieuw persoonlijk zijn bij kreeg, maar alleen een
nieuwe verhouding van het reeds bestaande persoonlijke zijn tot
de menschelijke natuur, zoodat men nl. van dien Persoon met al'een
zegt, dat zij naar de goddelijke, maar ook naar de menschelijke
natuur is.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het zijn volgt de
natuur niet als datgene, wat het zijn heeft, maar waardoor iets het
zijn heeft; het volgt echter den persoon of hypostase als datgene,
wat het zijn heeft. En daarom behoudt het krachtens de eenheid
der hypostase meer de eenheid dan een tweevoudigheid krachtens
de dubbele natuur.
2. Het eeuwige zijn van Gods Zoon, dat de goddelijke natuur
is, wordt het zijn van den mensch, in zoover de menschelijke

cresceret Socrati aliud esse, sed solum relatio quaedam ad hujusmodi: quia
scilicet diceretur esse non solum secundum ea quae prius habebat, sed
etiam secundum ea quae sibi postmodum advenerunt.
Sic igitur cum humana natura conjungatur Filio Dei hypostatice, vel
personaliter, ut supra dictum est [q. 2. art. 6.], et non accidentaliter,
consequens est quod secundum humanam naturam non adveniat sibi novum
esse personale, sed solum nova habitudo esse personalis praeexistentis ad
naturam humanam; ut scilicet persona illa jam dicatur subsistere non solum
secundum divinam naturam, sed etiam secundum humanam.
Ad primum ergo dicendum, quod esse consequitur naturam, non sicut
habentem esse, sed sicut qua aliquid est: personam autem, sive hypostasim
consequitur, sicut habentem esse; et ideo magis retinet unitatem secundum
unitatem hypostasis, quam habeat dualitatem secundum dualitatem naturae.
Ad SECUNDUM dicendum, quod illud esse aeternum Filii Dei, quod
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natuur door Gods Zoon in de eenheid van persoon opgenomen
wordt.
3. Omdat, zooals in het eerste deel (50° Kw., 2C Art., Antw. op
de 3° B ; 75° Kw., 5° Art., Antw. op de 4C B.) is gezegd, de
goddelijke persoon hetzelfde is als de natuur, is het persoonlijke
zijn bij de goddelijke personen niets anders als het zijn der natuur;
en daarom hebben de drie personen maar een zijn. Was er in hen
verschil tusschen zijn van persoon en natuur, dan hadden Zij een
drievoudig zijn.
4. Christus’ ziel geeft aan het lichaam het zijn in zoover zij het
actueel bezield maakt; en dat betèekent er de vervolmaking van
natuur en soort aan geven. Beschouwen wij echter het door de
ziel vervolmaakte lichaam zonder de hypostase, d:e hen beiden be
zit, dan duiden wij dit uit lichaam en ziel samengestelde geheel,
als wij het den naam menschheid geven, niet aan als datgene wat
is, maar als datgene waardoor iets is. Daarom komt het zijn zelf
toe aan de zelfstandig bestaande persoon, in zoover deze een ver
houding tot die natuur heeft; en de oorzaak van deze verhouding
is de ziel, m zoover zij door het lichaam te informeeren de menschelijke natuur vervolmaakt.

est divina natura, fit esse hominis, inquantum humana natura assumitur
a Filio Dei in unitatem personae.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut in 1. dictum est [q. 50. art. 2.
ad 3. q. 75. art. 5. ad 4.], quia persona divina est idem cum natura, in
personis divinis non est aliud esse personae praeter esse naturae: et ideo
tres personae non habent nisi unum esse; haberent autem triplex esse, si in
eis esset aliud esse personae, et aliud esse naturae.
Ad QUARTUM dicendum, quod anima in Christo dat esse corpori, in
quantum facit ipsum actu animatum; quod est dare ei complementum
naturae, et speciei. Sed si intelligatur corpus perfectum per animam absque
hypostasi habente utrumque, hoe totum compositum ex anima, et corpore,
prout significatur nomine « humanitatis » non significatur ut quod est,
sed ut quo aliquid est. Et ideo ipsum esse est personae subsistentis, secundum quod habet habitudinem ad talem naturam: cujus habitudinis causa
est anima, inquantum perficit humanam naturam informando corpus.
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ACHTTIENDE KWESTIE
OVER CHRISTUS’ EENHEID WAT DEN WIL
BETREFT
(Zes Artikelen.)
Vervolgens moeten wij spreken over de eenheid wat den wil
betreft. En hierover stellen wij ons zes vragen:
1. Was er in Christus een goddelijke en een daarvan onder
scheiden menschelijke wil?
2. Is er in Christus* menschelijke natuur een zinnelijke wil en
een daarvan onderscheiden redelijke?
3. Waren er in Christus, gerekend van den kant van het ver
stand, meerdere willen?
4. Bestond er vrije wilsbeschikking in Christus?
5. Was Christus* menschelijke wil in wat hij wilde geheel en
al gelijkvormig aan den goddelijken?
6. Bestond er in Christus tegenstrijdigheid tusschen de willen?

QUAESTIO XVIII.
DE PERTINENTIBUS AD UNITATEM IN CHRISTO
QUANTUM AD VOLUNTATEM (1),
IN SEX ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum esst de unitate quantum ad voluntatem.
Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Utrum in Christo sit alia voluntas
divina, et alia humana. — 2. Utrum in humana natura Christi sit alia
voluntas sensualitatis, et alia rationis. — 3. Utrum ex parte rationis fuerint
in Christo plures voluntates. — 4. Utrum in Christo fuerit liberum arbitrium. — 5. Utrum voluntas humana Christi fuerit omnino conformis
divinae voluntati in volito. — 6. Utrum in Christo fuerit aliqua contrarietas voluntatum.

Ci) L.: De unitate Christi quantum ad voluntatem.
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Ic ARTIKEL.
Waren er in Christus twee willen, een goddelijke
en een menschelijke ?

Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus geen
twee willen, een goddelijke en een menschelijke, waren.
1*
Want in iedereen die iets wil, is de wil het eerste beginsel, dat
beweegt en gebiedt. Nu was het eerste wat in Christus bewoog
en gebood de goddelijke wil, want al het menschelijke in Hem
werd volgens den goddelijken wil bewogen. Dus schijnt er m
Christus maar een wil te zijn geweest, nl. de goddelijke.
2. Een werktuig wordt niet door een eigen wil bewogen, maar
door dien van wat het beweegt. Nu was de menschelijke natuur
in- Christus het Werktuig van Zijn godheid. Dus werd die men
schelijke natuur niet door een eigen, maar door den goddelijken

wil bewogen.
3. Alleen wat tot de natuur behoort, was in Christus dubbel

ARTICULUS I.
Ulrum in Christo sint duae volunlates (1).
[3. Dist. 17. art. I. q. I. et lib. 4. Contr. g. cap. 36.
et Comp. Theol. cap. 212. et Joan. 6. lect. 4.].

Ad primum sic proceditur. Videtur, quod in Christo non sint duae
voluntates, una divina, et alia humana. Voluntas enim est primum movens,
et imperans in unoquoque volente. Sed in Christo primum movens, et imperans fuit voluntas divina: quia omnia humana in Christo movebantur
secundum voluntatem divinam. Ergo videtur, quod in Christo non fuerit
nisi una voluntas, scilicet divina.

2. PRyETEREA, instrumentum non movetur propria voluntate, sed voluntate moventis. Sed natura humana fuit in Christo sicut « instrumentum
divinitatis » ejus. Ergo natura humana in Christo non movebatur propria
voluntate, sed divina.

.

1

3. Pr^eterea, illud solum multiplicatur in Christo, quod pertinet ad

(i) L. add.: tina, divina et alia humana.
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aanwezig. De wil schijnt echter niet tot de natuur te behooren,
want wat van de natuur komt, gebeurt uit noodzakelijkheid, maar
wat uit den wil voortspruit, is niet iets noodzakelijks. Dus was er
maar een wil in Christus.
4. Damascenus zegt in het 3° boek (Over het Ware Geloof,
I4e H.), dat (( een bepaald soort van wil niet van de natuur is,
maar van ons, (nl. ons persoonlijk) verstand ». Nu is ieder willen
van een bepaald soort, want niets behoort in een klasse thuis, u)at
niet onder een daartoe behoorende soort valt. Dus behoort elk
willen tot den persoon. Nu was en is er in Christus maar een per
soon. Dus is er in Christus maar een wil.
Maar daartegenover staat, dat de Heer bij Lucas (22, 42)
zegt: « Vader, indien het Uw wil is, neem dezen kelk van Mij
tveg. Neen, niet mijn 1vil geschiede, maar de uwe ». Ambrosius
nu haalt dit in het boek Aan Keizer Gratianus (Over het Geloof,
aan Gratianusy 2e B., 7C H.) aan en zegt: « Zooals Hij mijn
rvil aannam, nam Hij mijn droefheid op Zich ». En in den Com
mentaar op Lucas zegt hij: « Wat Hij zijn eigen wil noemde,
bracht Hij tot de menschheid terug, maar dien van den Vader
tot de godheid. Want de wil van den mensch is in den tijd, maar
die van de godheid is eeuwig ».* 4
naturam. Voluntas autem non videtur ad naturam pertinere; quia ea quae
sunt naturaiïa, sunt ex necessitate: quod autem est voluntarium, non est
necessarium. Ergo voluntas est una tantum in Christo.
4. PïUETEREA, Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 14.] quod
« aliqualiter veile non est naturae, sed nostrae intelligentiae », scilicet
personalis. Sed omnis voluntas est aliqualis voluntas: quia « nihil est in
genere, quod non sit in aliqua ejus specie ». Ergo omnis voluntas ad personam pertinet. Sed in Christo fuit, et est una tantum persona. Ergo in
Christo est una tantum voluntas.

Sed contra est, quod Dominus dicit Luc. 22. [v. 42] : « Pater, si
vis, transfer calicem istum a me: verumtamen non mea voluntas, sed tua
fiat ». Quod inducens Ambrosius ad Gratianum Imperatorem [lib. 2. de
Fide cap. 7.] dicit: « Sicut susceperat voluntatem meam, suscepit tristitiam meam » ; et super Luc. [cap. 22. sup. illud: Verumtamen non mea
voluntas] dicit: « Voluntatem suam ad hominem retulit, Patris ad divinitatem, voluntas enim hominis est temporalis, voluntas divinitatis aeterna »•
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Leerstelling. — Sommigen namen in Christus maar een wi
aan, maar zij schijnen op verschillende manieren tot die s*e
gekomen te zijn. Want Apollinaris nam in Christus geen re e ij e
ziel aan, maar beweerde, dat het Woord de plaats der zie o
wel die van het verstand innam. En daar « de wil in hef
zit », zooals de Philosoof in het 3e boek Over de Ziel (V Hn. 3) zegt, volgde hieruit, dat er in Christus geen menschelijke
wil was; en zoo was er in Hem maar een wil. — Evenzoo waren
Eutyches en al degenen, die een samengestelde natuur m
u*
aannamen, gedwongen maar een wil in Hem aan te nemen, o
Nestorius, die hield, dat de vereeniging tusschen God en mensc
in wil en gevoelens plaats greep, nam een wil in Christus aan.
Later echter beweerden Macarius de Patriarch van
tioc ie
en Cyrus van Alexandrië en Sergius van Constantinopel en som
migen van hun aanhangers, dat er een wil in Chiistus was, a
namen zij twee in hypostase vereenigde naturen in Christus aan,
zij meenden nl. dat Christus’ menschelijke natuur nooit door een
eigen beweging werd bewogen, maar alleen omdat zij oo. e
godheid bewogen werd, zooals uit den synodalen brie van aus
Agatho blijkt. — En in de zesde te Constantinopel gehouden

Respondeo ciicendum, quod quidam posuerunt in Christo esse unam <
olam voluntatem: sed ad hoe ponendum diversimode moti esse videntur.
Apollinaris enim non posuit animam intellectualem in Christo, sed quod
/erbum esset loco animae, vel etiam loco mtellectus; unde cum « voluntas
it in ratione » ut Philos. dicit in 3. de Anima [S. Th. lect. 14.], seque>atur quod in Christo non esset voluntas humana: et ita in eo non esset
lisi una voluntas. Et similiter Eutyches, et omnes qui posuerunt unam
iaturam compositam in Christo, cogebantur ponere unam voluntatem in
!°- Nestorius etiam, quia posuit unionem Dei, et hominis esse factam
olum secundum affectum, et voluntatem, posuit unam voluntatem in Christo.
Postmodum vero Macarius Antiochenus Patriarcha, et Cyrus AlexanIrinus, et Sergius Constantinopolitanus, et quidam eorum sequaces posuerunt
n Christo unam voluntatem, quamvis ponerent duas naturas in Christo
ecundum hypostasim unitas: quia opinabantur, quod humana natura in
whristo nunquam movebatur proprio motu, sed solum secundum quod erat
nota a divinitate, ut patet ex epistola Synodica Agathonis Papae [hab.
n Conc. Const. 3. gener. 6. Act. 4.]. Et ideo in sexta Synodo apud
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Kerkvergadering is vastgesteld, dat men bij Christus van hel be
staan van twee willen spreken moest want daar leest men dit:
(( Volgens hetgeen vroeger de Profeten en daarna Hij zelf ons
leerden en de Geloofsbelijdenis der Heilige Vaders ons overlever
de, leeren wij, dat er in Hem van nature twee willen en tweë
Werkzaamheden zijn ».
En zoo moest men spreken. Want, zooals boven werd aange
toond, is het duidelijk, dat Gods Zoon een volmaakte menschelijke natuur aannam. Nu behoort de wil lot de volmaaktheid der
menschelijke natuur zooals boven (4C Kw., 2° Art., 2° B., 5'“ Kw.
en 9* Kw., lc Art.) werd aangetoond, omdat hij evenals het
verstand een natuurlijk vermogen ervan is, zooals blijkt uit wat in
het eerste deel (75° Kw., 2e Art., Antw. op 2° B., 80c Kw.,
2° Art.) daarover is gezegd. Daarom is het noodzakelijk te
zeggen, dat Gods Zoon in de menschelijke natuur een menschelijken wil aannam. Nu verloor Gods Zoon door het aannemen
der menschelijke natuur niets van wat tot de goddelijke natuur
behoort, waaraan het toekomt een wil te hebben, zooals in het
eerste deel (19° Kw., le Art.) is behandeld. Daarom moet men
zeggen, dat er twee willen in Christus zijn, nl. een goddelijke en
een menschelijke.

Constantinopolim celebrata [mox cit. act. 18. quae graece est 17. in
symb. Const. 150. PP.], determinatum est, oportere dici quod in Christo
sint duae voluntates, ubi sic legitur: « Juxta quod olim Prophetae de
Christo, et ipse nos erudivit, et sanctorum Patrum nobis tradiait symbolum,
duas naturales voluntates in eo, et duas naturales operationes praedicamus ».
Et hoe necessarium fuit dici. Manifestum est enim, quod Filius Dei
assumpsit humanam naturam perfectam, sicut supra ostensum est [q. 4.
art. 2. q. 9. art. 1.]. Ad perfectionem autem humanae raturae pertinet
voluntas, quae est naturalis ejus potentia, sicut et intellectus, ut patet ex
his, quae in 1. dicta sunt [q. 79. art. 1. ad 2. et 80. art. 2.]. Unde
necesse est dicere, quod Filius Dei humanam voluntatem assumpserit in
humana natura: per assumptionem autem humanae naturae nullam diminutionem passus est Filius Dei in his quae pertinent ad divinam naturam,
cui competit voluntatem habere, ut in 1. habitum est [q. 19. art. I.J.
Unde necesse est dicere, quod in Christo sint duae voluntates, una seiheet
divina, et alia humana.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1 • Alles wat er m
Christus’ menschelijke natuur was, werd door de beslissing van
den goddelijken wil bewogen; maar hieruit volgt niet, at e
eigen wilsbeweging der menschelijke natuur niet in Christus aan
wezig was. Want de godvruchtige wil van andere heiligen e
weegt zich ook volgens den goddelijken wil, « die in en zoo
vel het willen als het uitvoeren bewerkt », zooals in den ne
aan de Philippensen (2, 13) wordt gezegd. Want al kan de wi
door geen schepsel van binnen uit bewogen worden, toe w°r
hij innerlijk door God bewogen, zooals in het eerste dee
Kw, 4e Art., 106° Kw, 2e Art, 11 le Kw, 2e Art.) is Uiteen
gezet. En zoo volgde ook Christus naar Zijn menschelijken wil
den goddelijken, naar het Psalmwoord (Ps. 39, ) ■ (<
a 1
Uw wil, mijn God zou volbrengen, wilde ik W- daarom zegt
Augustinus in het boek Tegen Maximinus (2 B,2
•) • «
*
de Zoon tot den Vader zegt: « Niet wat ik rvd, maar Wat L,i]
wilt », Wat heeft het dan voor nut uw woorden eraan toe te voe
gen en te zeggen: « Waarlijk toonde Hij dat Zijn wi aan 1 ^
Vader onderworpen was )>, alsof wij ontkenden, dat e Wi va
een mensch aan Gods wil onderworpen moest zijn. »
2. Aan een werktuig is het eigen door de voornaamste werkoorzaak bewogen te worden, maar op verschillen e wijzen naar

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod quidquid fuit in humana natura
CHristi, movebatur nutu voluntatis divinae: non tarnen sequitur, quod in
Christo non fuerit motus voluntatis proprius naturae humanae. Quia etiam
aliorum Sanctorum piae voluntates moventur secundum voluntatem Dei,
« qui operatur in eis veile, et perficere » ut dicitur Philip. 2. [v. 13].
Licet enim voluntas non possit interius moven ab aliqua creatura; interius
tarnen movetur a Deo, ut in 1. dictum est [q. 105. art. 4.]. Et sic etiam
Christus secundum voluntatem humanam sequebatur voluntatem divinam,
secundum illud Ps. 39. [v. 9] : « Ut facerem voluntatem tuam, Deus
meus volui ». Unde Augustinus dicit contra Maximinum [lib. 2. cap.
20.]. « Ubi dixit Filius Patri: « Non quod ego volo, sed quod tu vis »
quid te adjuvat, quod tua verba subjungis, et dio's: Ostendit vere suam
voluntatem subjectam suo genitori: quasi nos negemus, hominis voluntatem
voluntali Dei debere esse subjectam? »
Ad SECUNDUM dicendum, quod proprium est instrumenti, quod moveatur

a principali agente. Diversimode tarnen secundum proprietatem naturae
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de eigenaardigheden van zijn natuur. Want een onbezield werk
tuig als een zaag of een bijl wordt door den werkman enkel
door een lichamelijke beweging bewogen, maar een bezield
werktuig met een zintuigelijke ziel wordt door het zintuigelijke
streefvermogen bewogen zooals een paard door zijn belijder. Is
echter een werktuig door een redelijke ziel bezield, dan wordt
het door zijn wil bewogen als een slaaf door het bevel van zijn
heer om iets te doen; want die slaaf is als een « bezield werk
tuig », zooals de Philosoof in het 1° boek Oüer de Politiek (2° HL,
n. 4) zegt. De menschelijke natuur in Christus was dus zoo het
werktuig der godheid, dat zij door haar eigen wil bewogen werd.
3. Het wilsvermogen zelf is iets natuurlijks en volgt noodzake
lijk uit de natuur. Maar de daad of werking van het vermogen, die
ook wil wordt genoemd, komt soms van nature en noodzakelijk,
bv. met betrekking tot het volledige geluk, maar soms komt zij uit
de vrije wilsbeslissing voort, en is dan noodzakelijk noch natuurlijk,
zooals blijkt uit wat in het tweede deel (Ia-IIae, 10° Kw., lc en 2*
Art.) is gezegd. En toch is het verstand zelf, waaruit die beweging
voortkomt, natuurlijk. Daarom ook moet men behalve den goddelijken wil in Christus een menschelijken aannemen, niet alleen in

ipsius: nam instrumentum, sicut securis, aut serra, movetur ab arlifice per
solum motum corporalem: instrumentum vero animatum anima sensibili
movetur per appetitum sensitivum; sicut equus a sessore: instrumentum vero
animatum anima rationali movetur per voluntatem ejus; sicut per imperium
domini movetur servus ad aliquid agendum, qui quidem servus est sicut
« instrumentum animatum » ut Philos. dicit in 1. Polit. [cap. 2. n. 4.
S. Th. Iect. 2. et lib. 8. Ethic. cap. 11.]. Sic ergo humana natura in
Christo fuit instrumentum divinitatis, ut moveretur per propriam voluntatem.
Ad TERTIUM dicendum, quod ipsa potentia voluntatis est naturalis, et
consequitur naturam ex necessitate. Sec! molus, vel actus hujus potentiae,
qui etiam voluntas dicitur, quandoque autem ex libero arbitrio rationis
proveniens, et non necessarius, neque naturalis, sicut patet ex his quae in
prima (2) parte dicta sunt [1-2. q. 10. art. 1. et 2. cfr. Part. 1. q. 82.
art. 2.] ; et tarnen etiam ipsa ratio, quae est principium hujus motus, est
naturalis. Et ideo praeter voluntatem divinam oportet in Christo ponere
(i) L-: in secunda parte.
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zoover deze een natuurlijk vermogen of een natuurlijke eweging
is, maar ook in zoover hij een beweging is van het verstan
4. Spreekt men van een zeker soort willen, dan gee t men een
bepaalde manier van willen aan. Die bepaalde manier etie t zie
op het ding zelf, waarvan zij een manier is. Omdat e wi nu
de natuur behoort, behoort ook dat zekere soort willen tot e na uu
niet in zoover deze in het algemeen wordt genomen, maar m zoover
zij in deze hypostase is. Dus bezat ook Christus mensc e ij e wi
een bepaalde manier van werken, omdat zij in de go e ij
.
postase was, zoodat zij zich nl. altijd bewoog naar e es ïssm
van den goddelijken wil.
IIe ARTIKEL.
Was er in Christus behalve den redelijken wil ook een zinnelijke?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus behalve den
redelijken wd geen zinnelijke was. — 1. Want de Philosoof zegt in
bet 3C boek Over de Ziel (9e H., n. 3), dat « de u)il in het verstand

▼oluntatem humanam, non solum prout est potentia naturalis, aut prout
est motus naturalis, sed etiam prout est motus rationalis.
Ad QUARTUM dicendum, quod per hoe quod dicitur « aliqualiter veile »
designatur determinatus modus volendi. Determinatus autem modus ponitur
circa ipsam rem, cujus est modus. Unde cum voluntas perlineat ad naturam,
ipsum etiam quod est aliqualiter veile, pertinet ad naturam, non secundum
quod est absolute considerata, sed secundum quod est in tali hypostasi.
Unde etiam voluntas humana Christi habuit quemdam determinatum modum
ex eo, cuiod fuit in hvnostasi divina, ut scilicet moveretur semper secundum
nutum divinae voluntatis.
ARTICULUS II.
Ulrum in Christo fuerit aliqua voluntas sensualitatis
praeier ralionis volunlalcm.
[3. Dist. 17. art. I. q. 2.].
Ad SECUNDUM sic prpceditur. Videtur quod in Christo non fuerit aliqua
voluntas sensualitatis praeter rationis voluntatem: dicit enim Philos. in 3.
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is; maar in het zinnelijk streefvermogen is het begeerende en het
tegenstrevende vermogen ». Nu beteekent de zinnelijkheid het zinne
lijke streefvermogen. Dus was er in Christus geen wil der zinnelijk
heid.
2. Volgens Augustinus in het 12° boek Over de Drievuldigheid
(!2e en 13° H), wordt de zinnelijkheid door de slang verbeeld. Nu
was er in Christus niets, dat met de slang verband houdt; want zon
der vergif geleek Hij op het vergiftige dier, zooals Augustinus zegt
bij de tekst van Joannes (3, 14) : « Zooals Moses in de woestijn
de slang omhoog hief ». Dus was er in Christus geen zinnelijke wil.
3. De wil volgt uit de natuur, zooals is gezegd (vorig Art., Antw.
op 3° B.). Nu was er in Christus buiten de goddelijke maar een
natuur. Dus was er in Hem maar één menschelijke wil.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus in het 2° boek Aan
Keizer Cratianus (7e H ) zegt: « Mijn wil is het, die Hij den zijne
noemde, Want als mensch nam Hij mijn droefheid op Zich )), en
hieruit moeten wij begrijpen, dat de droefheid tot de menschelijke
natuur in Christus behoort. Nu behoort de droefheid tot de zinne
lijkheid, zooals in het tweede deel (Ia-IIae, 23c Kw., le Art., 23°
de An. [S. Tli. lect. 14], quod « voluntas in ratione est »: in sensitivo
autem appetitu est irascibilis, et concupiscibilis. Sed « sensualitas » significat appetitum sensitivum. Ergo non fuit in Christo voluntas sensualitatis.
2. PrjETEREA, secundum Augustinum 12. de Trinit. [cap. 13.], sen
sualitas significatur per serpentem. Sed nihil serpentinum fuit in Christo:
habuit enim similitudinem animalis venenosi sine veneno, ut Augustinus
dicit [lib. 1. de Peccator. Meritis, et Remis. cap. 32.] super illud
Joan. 3. [v. 14] : « Sicut exaltavit Moyses serpentem in deserto ». Ergo
in Christo non fuit voluntas sensualitatis.
3. PR/ETEREA, voluntas sequitur naturam, ut dictum est [art. praec.].
Sed in Christo non fuit nisi una natura praeter divinam. Ergo in Christo
non fuit nisi una voluntas humana.
Sed CONTRA est, quod Ambrosius dicit in 2. ad Gratianum Imperat.
[sc. de Fide cap. 7.] : « Mea est voluntas, quam suam dicit: quia ut
homo, suscepit tristitiam meam »: ex quo datur intelligi, quod tristitia
pertineat ad humanam voluntatem in Christo; sed, tnstitia pertinet ad sensualitatem, ut in 2. habitum est [1-2. q. 23. art. 1. et q. 25. art. l.J.
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Kw., 1* Art.) is uiteengezet. Dus schijnt er in Christus behalve
den redelijken wil nog een zinnelijke te zijn geweest.
Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (4° Kw., 2' Art.. 2
B., 5° Kw., 9° Art., 9* Kw., 1° Art.) nam Gods Zoon de menschelijke natuur aan met alles wat tot haar volmaaktheid be oort. u
ligt in de menschelijke natuur ook de dierlijke opges oten, zooa s
het geslacht in de soort. Daarom moest Gods Zoon met e^men
schelijke natuur ook datgene aannemen, wat tot de vo maa e
van de dierlijke natuur behoort. Daaronder valt oo
e*^inne *
streefvermogen, dat de zinnelijkheid wordt genoemd, n
men zeggen, dat het zinnelijke streefvermogen of e zmne i]
in Christus was.
.
....
Men moet echter weten, dat de zinnelijkheid of het z^n^e ^
streefvermogen, in zoover het erop aangelegd is om aan e
stand te gehoorzamen, (( door deelhebbing re e ïj/f >> wor
noemd, zooals de Philosoof In het P boek Over deZedeleer 5
H., n. 15 en vlgd.) bewijst. En omdat de ivil m et vers an
.
zooals werd gezegd (Antw. op de I' B.). kan men om dezel
reden zeggen, dat de zinnelijkheid, door deelhebbing een Wil is.

Ergo videtur quod in Christo sit voluntas sensualitatis praeter voluntatem
rationis.

Respondeo dicendum, quod, sicut praedictum est [q. 4. art. 2. arg.
*•], Filius Dei humanam naluram assumpsit cum omnibus, quae pertinent
‘d perfectionem ipsius naturae. In humana autem natura includitur etiam
latura animalis; sicut in specie includitur genus. Unde oportet, quod Filius
}ei assumpserit cum humana natura etiam ea, quae pertinent ad perfecionem naturae animalis. Inter quae est appetitus sensitivus, qui sensualitas
licitur. Et ideo oportet dicere, quod in Christo fuit sensualis appetitus,
ive sensualitas.
Sciendum est etiam, quod sensualitas, sive sensualis appetitus, inquantum
ist natus obedire rationi, dicitur « rationale per participationem » ut patet
>er Philos. 1. Eth. [cap. uit. S. Th. lect. 20.], et quia « voluntas est
■n ratione » ut dictum .est [in arg. 1.], pari ïatione potest dici, quod
»ensualitas sit « voluntas per participationem ».
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze redeneering
gaat uit van den wil, die naar zijn wezen zoo wordt genoemd, en
die is in het verstandelijke deel alleen. Maar wat door deelhebbing
redelijk wordt genoemd, kan in het zinnelijke gedeelte zijn, m
zoover dit aan het verstand gehoorzaamt.
2. De zinnelijkheid wordt niet wat de door Christus aangeno
men natuur der zinnelijkheid betreft door de slang verbeeld, maar
wat het bederf van de zondehaard, die in Christus niet was, betreft.
3. Waar een ding is om hei andere, schijnt er maar een ding le
zijn, zooals het oppervlak, dat door de kleur zichtbaar is, samen
met de kleur een zichtbaar d’ng uitmaakt. Evenzoo neemt men,
waar de zinnelijkheid alleen een wil wordt genoemd, omdat zij
deel heeft in den redelijken wil, maar één menschelijken wil in
Christus aan, zooals er maar een menschelijke natuur in Hem is.

IIP ARTIKEL.
Waren er in Christus van den kant van het verstand twee tvillen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er van den kant van het
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod ratio illa procedit de voluntate essentialiter dicta, quae non est nisi in parte intellectiva. Sed voluntas participative
dicta potest esse in parte sensitiva, inquantum obedit rationi.
Ad SECUNDUM dicendum, quod sensualitas significatur per serpentem,
non quantum ad naturam sensualitatis, quam Christus assumpsit, sed quam
tum ad corruptionem fomitis, quae in Christo non fuit.
Ad TERTIUM dicendum, quod « ubi est unum propter alterum, ibi unum
tantum esse videtur »: sicut superficies, quae est visibilis per colorem, est
unum visibile cum colore. Et simililer quia sensualitas non dicitur voluntas,
nisi quia participat voluntatem rationis, sicut est una natura humana in
Christo, ita etiam ponitur una voluntas humana in Christo.
ARTICULUS III.
Utrum in Christo fuerint duae vohmlaics quantum ad rationem.
[3. Dist. 17. art. 1. q. 3.].

Ad

TERTIUM

sic proceditur. Videtur, quod in Christo fuerint duae
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verstand in Christus twee willen waren. — 1. AVant Damascenus
zegt in het 2U boek (Over hel Ware Geloof, 22c H.), dat de mensch
een dubbelen wil heeft, een van nature, die thelesis, en een door het
verstand, die boulesis wordt genoemd. Nu had Christus alles m de
menschehjke natuur, wat tot de volmaaktheid daarvan behoort. Dus
'varen beide genoemde willen in Christus.
2- Het begeervermogen wordt in den mensch onderscheiden naar
het verschil in kennend vermogen, en daarom is er in den mensch
kiachtens het onderscheid tusschen zintuigen en verstand een ver
schillend zintuiglijk en redelijk begeervermogen. Maar evenzoo
neemt men wat het menschelijk verstand betreft een verschil tus
schen rede en inzicht aan; en beide waren in Christus. Dus was
er in Hem ook een dubbele wil, een bij de rede en een bij het
inz cht passend.
3. Sommigen nemen in Christus een wil van naastenliefde aan.
Die nu kan er alleen zijn krachtens de rede. Dus zijn er in Christus
van den kant van het verstand meerdere willen.
Maar daartegenover staat, dat er in iedere orde een eerste be
weger is. Nu is de wil m de orde der menschehjke daden de eerste
beweger. Dus is er in iederen mensch maar een wil in eigenlijken
voluntates quantum ad rationem. Dicit enim Damasc. in 2. libr. ^ [Orth.
Fid. cap. 22.], quod duplex est hominis voluntas; scilicet naturalis. ouae
vocatur « £:At1'7k; et voluntas rationalis, quae vocatur « PouXvjTt? ». Sed
Christus in humana natura habuit quidquid ad perfectionem humanac
naturae pertinet. Ergo utraque praedictarum voluntatum fuit in Christo.
2. Pr/eterea, vis appetitiva diversificatur in homilie secundum diveisitatem virtutis apprehensivae; et ideo secundum differentiam sensus, et
intellectus diversificatur in homine appetitus sensitivus, et intellectivus.
Sed similiter quantum ad apprehensionem hominis ponitur differentia rationis,
et intellectus, quorum utrumque fuit in Christo. Ergo fuit in eo duplex
voluntas, una intellectualis, et alia rationalis.
3. Pr/ETEREA, a quibusdam ponitur in Christo « voluntas pietatis »
quae non potest poni nisi ex parte rationis. Ergo in Christo ex parte rationis
sunt plures voluntates.
Sed contra est, quod in quolibel ordine est unum primum movens.
Sed voluntas est primum movens in genere humanorum actuum. Ergo m
uno homine non est nisi una voluntas proprie dicta, quae est voluntas
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zm, en dat is de redelijke wil. Nu is Christus één mensch en dus
is er in Hem maar één menschel ij ke wil.
Leerstelling. — Zooals werd gezegd (1L‘ Art., Antw. op de
3e B.), verstaat men onder wil soms het vermogen en soms de
daad. Neemt men den wil nu als de daad, dan moet men in
Christus van den kant van het verstand twee willen, dwz.
twee soorten van wilsdaden aannemen. Want zooals in het
tweede deel (Ia-IIae, 8e Kw., 2C en 3e Art.) is gezegd, richt de
wil zich zoowel op het doel als op datgene, wat tot het doel leidt;
en op die twee dingen richt hij zich op een verschillende wijze. Op
het doel immers richt hij zich zonder beperking of voorwaarde als
op iets, dat in zichzelf goed is; maar op datgene, wat tot een doel
leidt, richt hij zich als het ware al vergelijkende, in zoover het een
goedheid bezit krachtens een verhouding tot iets anders. En daarom
is de wilsdaad, in zoover deze zich richt op iets, dat om zichzelf
wordt gewild als de gezondheid, en die door Damascenus de
thelesis, dwz. de eenvoudige wilsdaad en door de Magisters de
daad van den wil als natuurding wordt genoemd, van een ander
soort dan de wilsdaad, in zoover deze zich richt op iets, dat alleen
om zijn verhouding tot iets anders wordt gewild als het innemen
van een geneesmiddel; deze wilsdaad noemt Damascenus de bou~
lesis of overlegde wilsdaad, maar de Magisters de daad van den
rationis. Christus autem est unus homo. Ergo in Christo est una tantum
voluntas humana.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. 1. huj. q.‘ad 3.J.
voluntas quandoque accipitur pro potentia, et quandoque pro actu: si
ergo voluntas accipiatur pro actu, sic oportet in Christo ex parte rationis
ponere duas voluntates, idest duas species actuum voluntatis. Voluntas
enim, ut in 2. dictum est [1-2. q. 8. art. 2. et 3.], et est finis, et est
eorum quae sunt ad finem; et alio modo fertur in utrumque. Nam in
finem fertur simpliciter, et absolute, sicut in id quod est secundum se
bonum: in id autem quod est. ad finem, fertur cum quadam comparatione,
secundum quod habet bonitatem ex ordine ad aliud; et ideo alterius
rationis est actus voluntatis, secundum quod fertur in aliquid quod est
secundum se volitum, ut sanitas; quod a Damasceno vocatur «3eXr|<ris,,
idest « simplex voluntas » èt a Magistris vocatur « voluntas ut natura »;
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nnl als een verstandelijk ding. Dit verschil tusschen e a en
echter geen verschil in het vermogen, omdat ieder der twee
zich onder hetzelfde opzicht op het voorwerp richt, n • e
Men moet dus zeggen, dat er in Christus, als wij over et ^erm,
van den wil spreken, maar een menschelijke wil is, ie JaC
zijn wezen en niet om deelhebbing zoo wordt genoem »
spreken wij over den wil als over een daad, dan on ersc ei
in Christus den wil als natuurding, d:e thelesis, en en wi
lijk ding, die boulesis wordt genoemd.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Bij deze willen ma t
men het onderscheid niet in het vermogen, maar legt het zooa s ge
zegd is (in de Leerstelling), alleen in de soort van daden.
2. Rede en inzicht zijn, zooals in het eerste deel (
w’’
Art.) is gezegd, evenmin verschillende vermogens.
.. .
,
3. De wil der naastenliefde schijnt niets anders te zijn dan de
wil, die als een natuurding wordt beschouwd, in zoover eze n
het ongeluk van een ander onvoorwaardelijk beschouw a

et alterius rationis est actus voluntatis, secundum quod fertur in aliquid,
quod est volitum solum ex ordine ad alterum; sicut est sumptio medicinae:
quem quidem voluntatis actum Damascenus [loc. cit.] vocat « jjOuX'/jcrt? »
idest « consiliativam voluntatem », a Magistris autem vocatur « voluntas
ut ratio ». Haec autem diversitas actus non diversificat potentiam, quia
uterque actus attendit (1) ad unam communem rationem objecti, quod
est bonum. Et ideo dicendum est, quod si loquamur de potentia voluntatis,
in Christo est una sola voluntas humana essentialiter, et non participatiye
dicta. Si vero loquamur de voluntate, quae est actus, sic distinguitur xn
Christo voluntas quae est ut natura, quae dicitur « 3eay|<ji? » et voluntas
quae est ut ratio, quae dicitur

».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod illae duae voluntates non diyersificantur secundum potentiam, sed solum secundum differenliam actus, ut
dictum est [in corp. art.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod etiam intellectus, et ratio non sunt

diversae potentiae, ut in 1. dictum est [q. 79. art. 8.].
. Ad TERTIUM dicendum, quod « voluntas pietatis » non videtur esse
aliud, quam voluntas quae consideratur ut natura; inquantum - scilicet
refugit alienum malum absolute consideratum.

(i) Iy.: attenditur.
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IV ARTIKEL.

Was er in Christus een vrije wilsbeschikking?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er in Christus geen vrije
wilsbesch.kking was. — 1. Want Damascenus zegt in het 3e boek
(Over het Ware Geloof, 14° H.) : « Als rvij in eigenlijken zin
willen spreken, gunnen wij bij den Heer niet van gnome, (dwz.
een besluit of meening of overleg) en van proairesis, (dwz. keuze;
spreken ». Maar bij geloofszaken moet men zooveel mogelijk
in eigenlijken zin spreken. Dus was er geen keuze in Christus en
dientengevolge ook geen vrije wilsbeschikking, waarvan de keuze
de daad is.
2. De Philosoof zegt in het 3° boek Over de Zedeleer (2e H.,
n. 17), dat de keuze komt van het door beraad geleide begeer
vermogen. Nu schijnt er echter in Christus geen beraad of over
leg te zijn geweest, omdat wij niet beraadslagen over dingen waar
wij zeker van zijn. Nu was Christus echter van alles zeker. Duv
was er geen keuze in Christus en dus ook geen vrije wilsbeschik
king.
ARTICULUS IV.
Utrum in Christo fuerit liberum arbitrium.
[3. Dist. 17. art. 1. q. 3. ad 5. et Dist. 18. art. 2. ad 5.
4. Cont. Gent. cap. 36.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo non fuerit
liberum arbitrium: dicit enim Damascenus in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 14
propre fin.] : « vvo^yjv autem », [idest « sententiam » vel « mentem
vel « excogitationem »] et « Tcpoaipec'.v», [idest « electionem »] « i'
Domino dicere impossibile est, si proprie loqui volumus ». Maxime auter
in his quae sunt fidei, est proprie loquendum. Ergo in Christo non fui
electio, et per consequens nee liberum arbitrium, cujus actus est electio.
2. Pr/eterea, PJiilos. dicit in 3. Ethic. [cap. 2. n. 17. S. Th. lecl
6.] quod electio est « appetitus praeconsiliati ». Sed consilium non videtu»
fuisse in Christo: quia non consiliamur de quibus certi sumus [cfr. ibid.
cap. 3. n. 8. S. Th. lect. 7.] : Christus autem de omnibus certitudinem
habuit. Ergo in Christo non fuit electio, et sic nee liberum arbitrium.

3. De vrije wilsbeschikking kan zich op twee verschillende
dingen r.chten. Maar nu was Christus* wil vast gericht op het
goede, omdat Hij zooals boven is gezegd (15® Kw., 1® en 2®
Art.) niet kon zondigen. Dus was er in Christus geen vrije wils
beschikking.
Maar daartegenover staat, dat bij Isaias (7, 15) wordt gezegd:
« Boter en hon.ng zal Hij eten, toïdat Hij het kwaad leert ver
werpen en het goede ^iezen », en dat is een daad. van vrije wils
beschikking.
.
Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (Vorig Art.), was
er in Christus een dubbele wilsdaad; een waardoor Zijn wil zxh
richtte op iets dat om zichzelf werd gewild, wat aan eèn doel
eigen is; en een andere, waardoor Zijn wil zich op iets richtte,
dat krachtens zijn orde tot iets anders werd gewild; en dat:is
eigen aan datgene, wat tot een doel leidt. Nu verschilt, zooals de
' Philosoof in het 3L‘ boek Over de Zedeleer (2® H., n. 9) zegt, de
keuze hierin van het willen, dat de wil in eigenlijken zin gesproken
zxh richt op het doel, maar de keuze zich betrekt op de dingen,
d:e tot een doel leiden. En zoo is het eenvoudige willen hetzelfde
3. Pr/eterea, liberum arbitrium se habet « ad utrumque ». Sed
voluntas Christi fuit determinata ad bonum; quia non potuit peccare, sicut
supra dictum est [q. 15. art. 1. et 2.]. Ergo in Christo non fuit liberum
arbitrium.
Sed contra est, quod dicitur Isa. 7. [v. 15]: « Butyrum, et mei
comedet, ut sciat reprobare malum, et eligere bonum » quod est actus
f liberi arbitrii. Ergo in Christo fuit liberum arbitrium.
3

.

<r RESPONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. 3. huj. q.], in
ï Christo fuit duplex actus voluntatis: unus quidem, quo ejus voluntas ferèbatur in aliquid, sicut secundum se volitum: quod pertinet ad rationem
finis; alius autem, secundum quem ejus voluntas ferebatur in aliquid.. per
? ordinem ad aliud: quod pertinet ad i rationem ejus quod est. ad, finém.
'Differt autem, ut Philosophus dicit in, 3. Ethjc.: [cap. 2. n. 9. S.: Th.
lect. 5.], electio a voluntate in hoe, quod voliintas, psr..$e loquendo,_est
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als de wil genomen als een natuurding; maar de keuze is de wil
als een redelijk ding genomen en is de eigen daad van de vrije
wilsbeschikking, zooais in het eerste deel (83° Kw., 3e Art.) is
gezegd. Nemen wij dus in Christus het bestaan van den w.1 als
redelijk iets aan, dan moeten wij daar ook de keuze aannemen, en
dus ook de vrije wilsbeschikking, waarvan de keuze de daad is,
zooais in het eerste deel werd aangetoond (t. a. pl.).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Damascenus sluit
het bestaan van de keuze in Christus uit, omdat hij meent, dat
m het begrip keuze twijfel opgesloten ligt. Nu behoort echter bij
de keuze niet noodzakelijk een twijfel, omdat het ook aan God
toekomt te kiezen volgens den Ephesiërsbrief (1, 4). « In Hem
koos Hij ons uit voor de grondvesting der Wereld », en toch is er
in God geen twijfel. Toevallig komt er bij de keuze een twijfel,
als deze in een onwetende natuur plaats grijpt. En hetzelfde moet
men van de andere dingen zeggen, die in den aangehaalden tekst
vermeld worden.
2. Keuze veronderstelt overleg, maar volgt alleen uit een door
het oordeel reeds afgesloten overleg; want wij kiezen wat wij na

ipsius finis; electio autem eorum quae sunt ad finem: et sic simpliciter (1)
voluntas est idem, quod voluntas ut natura: electio autem est idem, quod
voluntas ut ratio; et est proprius actus liberi arbitrii, ut in 1. dictum est
[q. 83. art. 3.]. Et ideo cum in Christo ponatur voluntas ut ratio, necesse
est etiam ponere electionem, et per consequens liberum arbitrium, cujus
actus est electio, ut in 1. habitum est [ibid.].
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Damascenus excludit a Christo elec
tionem, secundum quod intelligit in nomine electionis importari dubitationem:
haec (2) tarnen dubitatio non est de necessitate electionis; quia etiam Deo
convenit eligere, secundum illud Eph. 1. [v. 4] : « Elegit nos in ipso »
etc., cum tarnen in Deo nulla sit dubitatio. Accidit tarnen dubitatio electioni,
inquantum est in natura ignorante; et idem dicendum est de aliis, de quibus
fit mentio in auctoritate praedicta.
Ad SECUNDUM dicendum, quod electio praesupponit consilium; non tarnen
sequitur ex consilio, nisi jam determinato per judicium: illud enim quod
(1) L.: simplex voluntas.
(2) L.: sed tarnen.
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beraad meenen te moeten doen, zooals in het 3C boek Over de
Zedenleer (3° H., n. 19) wordt gezegd. Oordeelt men dus, dat iets
gedaan moet worden zonder voorafgaanden twijfel of onderzoek,
dan is dat voldoende voor een keuze. En zoo blijkt het, dat twijfel
of onderzoek niet uiteraard tot de keuze behooren, maar alleen in
zoover deze plaats heeft in een onwetende natuur.
. j
3. Al is Christus’ wil vast op het goede gericht, dan is hij er
toch niet aan gebonden om dit of dat goede te kiezen. Daarom
komt het Christus toe met een vast op het goed gerichte vrije wils
beschikking te kiezen zooals de zaligen.
Vc ARTIKEL.

•>

Wilde de menschelijfye wil in Christus iets anders dan wat God
wil?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de menschelijke wil in
Christus niets anders wil dan wat God wil. — 1. Want in Christus’

judicamus agendum, post inquisitionem consilii eligimus, ut in 3. Ethic.
[cap. 3. n. 19. S. Th. lect. 6.] dicïtur. Et ideo si aliquid judicetur üt
agendum, absque dubitatione, et inquisitione praecedente, hoe sufficit ad
electionem. Et sic patet, quod dubitatio, sive inquisitio non per se pertinet
ad electionem, sed solum secundum quod est in natura ignorante.
Ad TERTIUM dicendum, quod voluntas Christi, licet sit determinata ad
bonum, non tarnen est determinata ad hoe, vel ad illud bonum. Et ideo
pertinet ad Christum eligere per liberum arbitrium confirmatum in bono,
sicut ad beatos..
ARTICULUS V.
Utrum voluntas humana Christi
fuerii omnino conformis divinae voluntati in volilo (1).
[Infr. q. 21. art. 3. et 3. Dist. 17. art. 2. q. 1.
et lib. 4. Contr. g. cap. 36. fin.].
■ >

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod voluntas humana in Christè
non vóluèrit aliud, quam Deus vult. Dicitur enim in Ps. 39. [v. 9] ex
(i) L.; ...in: Christo voluerit al:ud quam quod Deus vult.

,
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-haam wordt in de Psalmen gezegd (Ps. 39, 9) : « Dat Ik Idrv *0*1»
o mijn God zou doen, ruilde Ik ». Nu wil wie den wil van een
ander wil doen datgene wat die ander wil. Dus schijnt Christus
menschelijke wil niets anders te willen dan Zijn goddelijke wil.
•” 2. Christus’ ziel had de meest volmaakte liefde, die zelfs het
begrip van onze wetenschap te bóven gaat, naar het woord üit
den Ephesiërsbrief (3, 19) : « de liefde van Christus, die alle
begrip te boven gaat ». Nu is hét aan de liefde eigen, dat zij den
mensch hetzelfde doet willen als God; daarom ook zegt de Philosoof in het 9° boek Over de Zedeleer (4‘‘ H., n. 1), dat een
van de tot de vriendschap behoorende dingen is « hetzelfde te
willen en te kiezen ». Dus wilde de menschelijke wil in Christus
niets anders dan de goddelijke.
° 3. Christus was waarlijk iemand, die den hemel had bereikt.
Maar de heiligen, die het hemelsch vaderland hebben bereikt
willen niets anders dan wat God wil. Anders zouden zij geen
zaligen zijn, omdat zij niet alles zouden hebben wat zij wilden;
want een zalige is zooals Augustinus in het boek Over de Drie
vuldigheid (13e B., 5e H.) zegt, « iemand, die alles heeft wat hij
wil en niets kwaads wil ». Dus wilde Christus met Zijn menschelijken wil niets anders dan. met Zijn goddelijken.
persona Christi: « Ut facerem voluntatem tuam, Deus meus, volui ». Sed
ille qui vult voluntatem alicujus facere, vult quod ille vult. Ergo videtur,
quod voluntas humana Christi nihil aliud voluerit, quam voluntas divina
ipsius.
2. Pn/ETEREA, anima Christi habuit perfectissimam charitatem, quae
etiam comprehensionem nostrae scientiae excedit, secundum illud Eph. 3.
[v. 19]: « Supereminentem scientiae charitatem Christi ». Sed charitatis
est facere quod homo. idem velit, quod Deus. Unde et Philos. in 9. Ethic.
[cap. 4. n. 1. S. Th. lect.] dicit, quod unum de amicabilibus est « eadem
veile, et eligere ». Ergo voluntas humana in Christo nihil aliud voluit,

quam divina.

3. PRJETEREA, Christus fuit verus comprehensor. Sed sancti, qui sunt

comprehensores in patria, nihil aliud volunt, quam quod Deus vult: alioquin
nop essent beati; quia non haberent quidquid vellent: « beatus » enim
W*» q11» habet quaecumque vult, et nihil male vult », ut Augustinus
didt in fib. 13. de Trinit. [cap. 5.]. Ergo Christus nihil aliud voluit
secundum voluntatem humanam, quam voluérit^voluntas divina.
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Maar daartegenover staat, dat Augustinus in het boek Tégen
Maximinus (2° B., 20° H.) zegt : « In Zijn ivoorden: « Niet u)at
Ik ivil, maar wat Gij », toont Christus, dat Hij iets anders wilde
dan de Vader. Dat kon Hij alleen met Zijn menschelijk hart,
omdat Hij onze zwakheid niet in Zijn goddelijke, maar in Zijn'
menschelijke gevoelens veranderde ».
Leerstelling. — Zooals wij zeiden (2° en 3° Art.), wordt
in Christus naar Zijn menschelijke natuur een veelvoudigheid
van wil aangenomen, nl. de wil der zinnelijkheid, die door deel?,
hebbing wil wordt genoemd, en de redelijke wil, hetzij deze als
natuurding of als redelijk ding wordt beschouwd. Nu is vroeger
gezegd (13c Kw., 3C Art., Antw. op le B.; 14e Kw., lc Art,,,
Antw. op 2C B.), dat Gods Zoon voor Zijn lijden krachtens een
bijzondere beslissing « aan Zijn vleesch toestond te doen én te.
ondergaan wat eraan eigen Was ». En evenzoo liet Hij alle ziels?
vermogens doen wat hun eigen was. Nu is het duidelijk, dat de
wil der zinnelijkheid van nature de zmtu.glijke smart en het
lichamelijke letsel afwijst. Evenzoo verwerpt de wil als natuur^
ding beschouwd alles, wat met de natuur strijdt en op zichzeli
Sed contra est, quod Augustinus dicit contra Maximinum [lib. 2:
cap. 20. in med.] : « In hoe quod Christus ait « Non quod ego volo,
sed quod tu » aliud se ostendit voluisse, quam Pater; quod nisi humano
corde non posset, cum infirmitatem nostram in suum non divinym, sed
humanum transfiguraret affectum ».

RESPONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. 1. et 3. huj. q.j,
in Christo secundum humanam naturam ponitur duplex voluntas; scilicet
voluntas sensualitatis, quae participative voluntas dicitur; et voluntas rationalis, sive consideretur per modum naturae, sive per modum rationis.
Dictum est .autem supra [q. 13. art. 3. ad 1. q. 14. art. 1. ad 2.J,
quod ex quadam dispensatione Filius Dei ante suam passionem « permit^
tebat cami agere, et pati quae sunt ei propria ». Et similiter etiam permittebat omnibus viribus animae agere, et pati (2) quae propria; manifestum
est autem, quod voluntas sensualitatis refugit naturaliter dolores sensibiles,
et corporis laesionem: similiter etiam voluntas ut natura repudiat ea, quae
sunt naturae contraria, et quae sunt secundum se mala, puta mortem»_.el

(2) L. omit.: et pati.
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beschouwd iets kwaads is, als dood en dergelijke. Maar de wil
als redelijk ding kan deze dingen soms aanvaarden om hun ver
houding tot een doel, zooals ook in iemand, die alleen mensch is,
zijn zinnelijkheid en ook de wil zonder beperking genomen het
branden afwijst, dat de wil door de rede geleid toch om de ge
zondheid verkiest. Nu was het Gods wil, dat Christus smarten
en pijnen en den dood onderging; niet alsof God die d’ngen op
zichzelf beschouwd wilde, maar als gericht op het doel, het heil
der menschen. Zoo blijkt het, dat Christus naar Zijn wil der zin
nelijkheid en naar Zijn redelijken maar als natuurding beschouw
den wil iets anders kon willen dan God. Maar met Zijn als
redelijk ding beschouwde wil wilde Hij altijd hetzelfde als God.
Dat blijkt uit wat Hij sprak: « Niet zooals //? het wil, maar zooals
Gij » (.Maithaeus, 26, 39). Want naar Zijn redelijken wil wilde
Hij den goddelijken wil volbrengen, al zei Hij dat Hij iets anders
wilde met een anderen wil.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus wilde, dat
de wil van den Vader werd volbracht, maar niet met den w;l der
zinnelijkheid, wiens daden niet zoover gaan als de wil van God,
alia .hujusmodi. Sed haec tarnen voluntas quandoque per modum ratioms
eligere potest ex ordine ad finem: sicut etiam in aliquo puro homine sensualitas ejus et etiam voluntas absolute considerata refugit ustionem, quair.
tarnen voluntas secundum rationem eligit propter finem sanitatis; voluntas
autem Dei erat, ut Christus dolores, et passiones, et mortem pateretur;
non quod ista essent a Deo volita secundum se, sed ex ordine ad finem
hunaanae salutis. Unde patet, quod Christus secundum voluntatem ratioms,
quae consideratur per modum naturae, aliud poterat veile quam Deus.
Sed secundum voluntatem, quae est per modum rationis, semper idem
volebat, quod Deus. Quod patet ex hoe ipso, quod dicit [Ml, 26. v. 391 :
« Non sicut ego volo, sed sicut tu » volebat enim secundum rationem,
voluntatem (3) divinam impleri, quamvis aliud dicat se veile secundum
quamdam aliam ejus voluntatem.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Christus per voluntatem rationalem
voluit ut divina voluntas impleretur (4), non autem per voluntatem sensualitatis, cujus motus non se extendit usque ad voluntatem Dei; neque per3 4

(3) L.: secundum rationis voluntatem divinam voluntatem impleri.
(4) L.: quod Christus volebat ut voluntas Patris impleretur.
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en ook niet met den als natuurding beschouwden wil, die zich op
sommige voorwerpen richt, in zoover deze volstrekt en niet in ver
houding tot den goddelijken wil beschouwd worden.
2. De overeenkomst van den menschelijken wil met den god
delijken rekent men af naar den redelijken wil; en hierin komt
ook de wil van vrienden overeen in zoover de rede het gewilde
voorwerp beschouwt in verhouding tot den wil van den vriend.
3. Christus was tegelijk iemand die den hemel had bereikt, en
die op weg was er heen, in zoover Hij naar den geest van
God genoot, en naar Zijn vleesch kon lijden. En dus kon Hem
van den kant van het aan lijden onderworpen vleesch iets over
komen, dat met Zijn natuurlijken wil en het zinnelijk streefvermogen in strijd was.
VIC ARTIKEL.
Bestond er in Christus tegenstrijdigheid tusschen de rvillen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus tegenstrij
digheid tusschen de willen bestond. — 1. Want tegenstrijdigheid
voluntatem, quae consideratur per modum naturae, quae fertur in aliqua
objecta absolute considerata, et non in ordine ad divinam voluntatem.
Ad SECUNDUM dicendum, quod conformitas voluntatis humanae ad
voluntatem divinam attenditur secundum voluntatem rationis, secundum
quam etiam voluntates amicorum concordant, inquantum scilicet ratio considerat aliquod volilum in ordine ad voluntatem amici.
Ad TERTIUM dicendum, quod Christus fuit simul comprehensor, et
viator; inquantum scilicet per mentem fruebatur Deo, et habebat carnem
passibilem: et ideo ex parte carnis passibilis poterat in eo aliquid accidere,
quod repugnaret naturali voluntati ipsius, et etiam appetitui sensitivo.
ARTICULUS VI.
Ulrum in Christo fuerit contrarietas voluntatis.
[3. Dist. 17. art. 2. q. 2. et 3. et Comp. Theol. cap. 232.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo fuerit contrarietas
voluntatum. Contrarietas namque voluntatum attenditur secundum contra-
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van willen wordt afgemeten naar de tegenstrijdigheid van hun voor
werpen zooals een tegenstrijdigheid van bewegingen naar de tegen
strijdigheid van hun eindtermen, wat de Philosoof in het 5C boek
Over de Physica (5° H., n. 3) uiteenzet. Nu wilde Christus met
verschillende willen tegenstrijdige dingen, want met Zijn godde1 ijken wil aanvaardde Hij den dood, dien Hij met Zijn menschelijken wil afwees. Daarom zegt Athanasius in het boek Tegen
Apollinaris: « Als Christus zegt: « Vader, als het mogelijk is, laai
deze k£lk van mij voorbijgaan, en toch geschiede niet Mijn, maar
(/me wil )>, en « De geest is wel gewillig, maar het vleesch is
zwak-)>» toonde Hij twee willen te bezitten: een menschel jken*
die om de zwakheid van het vleesch het lijden vluchtte, en Zijn
goddelijken, d:e bereid was te lijden ». Dus was er in Christus
een tegenstrijdigheid tusschen de willen.
2. In den Galatenbrief (5, 17) wordt gezegd, dat « het vleesch
tegen den geest in begeert en de geest tegen het vleesch in )). Er is
dus een tegenstrijdigheid van willen, als de geest het eene begeert
en' het vleesch het andere. Dat nu gesch edde in Christus, want met
den wil der liefde, die de H. Geest in Zijn geest bracht, wilde Hij
het lijden naar Isaias (53, 7) : « Hij werd geofferd, omdat Hij

rietatem objectorum; sicut etiam contrarietas motuum attenditur secundum
contrarietatem terminorum, ut patet per Philos. in 5. Phys. [cap. 5. n. 3.
sq. S. Th. lect. 8.]. Sed Christus secundum diversas voluntates contrana'
volebat. Nam secundum voluntatem divinam volebat mortem, quam refugiebat secundum voluntatem humanam. Unde Athanasius dicit in lib.
adversus Apollinarium [De Incarnat. et Cont. Arianos n. 21]: « Quandó
Christus dicit « Pater, si possibile est, transeat a me calix iste, et tarnen
non mea, sed tua voluntas fiat » et iterum: « Spiritus promptus est, caro
autem infirma »duas voluntates hic ostendit, humanam quae propter infirmitatem carnis refugiebat passionem, et divinam ejus promptam ad passionem ». Ergo in Christo fuit contrarietas voluntatum.
2. Pr/ETEREA, ad Galat. 5. [v. 1 7] dicitur, quod « caro concupiscit
adversus spiritum, et spiritus adversus camem ». Est igitur contrarietas
voluntatum quando spiritus unum concupiscit, et caro aliud. Sed hoe fuit
iii Christo; nam per voluhtatem charitas, quam Spiritus Sanctus in ejus
mente faciebat, volebat passionem, secundum illud Isa. 53. [v. 7J:
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het zelf wilde », maar naar het vleesch vluchtte Hij het lijden. Dus
was er in Hem een tegenstrijd:gheid van willen.
3. Bij Lucas (22, 43) wordt gezegd, dat Hij (( in doodsangst
geraakt langduriger bad )). Nu schijnt doodsangst een strijd in de
ziel, die verschillende kanten uit getrokken wordt, mee te brengen.
Dus schijnt er in Christus tegenstrijdigheid van willen te zijn ge
weest.
Maar daartegenover staat, dat in de beslissing van de Zesde
Kerkvergadering wordt gezegd: « Wij leeren twee natuurlijke
tonden; geen tegenstrijdige, zooals de goddelooze ketters beweren,
waar Zijn volgzamen mcrischelijken wd, die niet weerstaat of zich
verzet, maar eerder onderworpen is aan Zijn almachtigen goddelijken wil ».
LEERSTELLING. — Er kan geen tegenstrijdigheid bestaan als
men de tegenstelling n;et in hetzelfde d ng en onder hetzelfde op
zicht beschouwt. Is er echter een verschil tusschen verschillende
dingen en onder verschillend opzicht, dan is dat niet voldoende

« Oblatus est, quia voluit » ; secundum autem carnem passionem refugiebat.
Ergo erat in eo contrarietas voluntatum.
3. Piueterea, Luc. 22. [v. 43] dicitur, quod « factus in agonia
prolixius orabat ». Sed agonia videtur importare quamdam compugnationem (1) animi in contraria tendentis. Ergo videtur, quod in Christo fuerit
contrarietas voluntatum (2).
Sed CONTRA est, quod in determinatione sextae Synodi [scilicet Con
stant. 3. gener. 6. act. 18.] dicitur: « Praedicamus duas naturales voluntates non contrarias, juxta quod impii asserunt haeretici, sed sequenfem
ejus humanam voluntatem, et non resistentem, vel reluctantem, sed potius
subjectam divinae ejus, atque omnipotenti voluntati ».
Respondeo dicendum, quod contrarietas non potest esse, nisi oppositio
attendatur in eodem, et secundum idem: si autem secundum diversa, et in
diversis existat diversitas, non sufficit hoe ad rationem contrarietatis, sicut
(1) L.: inipugnationem.
(2) L.: voluntatis.
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voor een tegenstelling of tegenstrijdigheid, bv. als een mensch schoon
en gezond is wat zijn hand en niet wat zijn voet betreft.
Er is dus om in iemand een tegenstrijdigheid van willen te hebben
ten eerste nood.g, dat het verschil in wil onder hetzelfde opzicht
bestaat. Als nl. de wil van den een erover gaat, dat iets moet
gebeuren om een algemeene reden en die van den ander over het
niet moeten gebeuren van hetzelfde ding om een bijzondere reden,
is er heelemaal geen tegenstrijdigheid van willen. Bv. als een
koning een roover wil laten ophangen om het algemeene belang en
een bloedverwant hem niet wil laten ophangen om een persoonlijke
liefde, is er geen tegenstrijdigheid van wil, tenzij het willen van het
bijzondere goed zoover gaat, dat het aan het algemeen welzijn in
den weg wil staan om het bijzondere goed te behouden; want dan
zou de strijd tusschen de willen onder hetzelfde opzicht worden
beschouwd.
Ten tweede is er voor tegenstrijdigheid van wil noodig, dat zij
zich op denzelfden wil betrekt. Want als een mensch met het rede
lijke streefvermogen een ding wil en met het zinnelijke iets anders,
is er geen tegenstrijdigheid van wil, tenzij het zinnelijk streef
vermogen zoozeer overheerscht, dat het het redelijke streefver
mogen omkeert of minstens belemmert, want zoo komt er iets van

nee ad rationem contradictionis; puta quod homo sit pulcher, aut sanus
secundum manum, et non secundum pedem.
Ad hoe ergo quod sit contrarietas voluntatum in aliquo, requintur
primo quidem, quod secundum idem attendatur diversitas voluntatum: si
enim unius voluntas sit de aliquo fiendo secundum quamdam rationem
universalem, et alterius voluntas sit de eodem non fiendo secundum quam
dam rationem particularem, non est omnino contrarietas voluntatum: puta
si rex vult suspendi latronem propter bonum publicum, et aliquis ejus consanguineus nolit eum suspendi propter amorem privatum, non erit contra
rietas voluntatis: nisi forte intantum se extendat voluntas hominis privati,
ut bonum publicum velit impedire, ut conservetur bonum privatum: tune
enim circa idem attenditur repugnantia voluntatum.
Secundo autem requiritur ad contrarietatem voluntatis, quod sit circa
eamdem voluntatem. Si enim homo vult unum secundum appetitum rationis,
et vult aliud secundum appetitum sensitivum, non est hic aliqua contrarietas;
nisi forte appétitus sensitivus in tantum praevaleat, quod vel immutet, vel
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de tegengestelde beweging van het zinnelijk streefvermogen in den
verstandeLjken wil zelf.
Wij moeten dus zeggen, dat al wilde in Christus de wil als
natuurding en de wil der zinnelijkheid iets anders dan Zijn godde
lijke en zijn als redelijk ding beschouwde menschelijke wil, er toch
m Hem geen tegenstrijdigheid van wil was. Ten eerste omdat noch
zijn wil als natuurding noch Zijn zinnelijke wil de reden, waar
om Zijn goddelijke en Zijn door menschelijk verstand geleide
wil het lijden aanvaardden, verwierpen. Want de zonder beper
king beschouwde wil in Christus wilde het heil van het menschehjk geslacht, maar had niet iets te willen in orde tot iets anders.
De bewegingen der zinnelijkheid reikten zoo ver niet.
Ten tweede werden in Christus noch de goddelijke, noch de
door de rede geleide wil tegengehouden of belemmerd door den
natuurlijken of zinnelijken wil. Maar de goddelijke of redelijke
wil in Christus weerhielden of belemmerden evenmin de bewe
gingen van den natuurlijken menschehjken wil of der zinnelijkheid.
Want Christus vond met Zijn goddelijken en redelijken wil goed,
dat in Hem de natuurlijke wil en de wil der zinnelijkheid volgens
de orde van Zijn natuur zich bewogen.
retardet appetitum rationis: sic enim jam ad ipsam voluntatem rationis
perveniret aliquid de motu contrario appetitus sensitivi..
Sic igitur dicendum est, quod licet voluntas naturalis, et voluntas sensualitatis in Christo aliquid aliud voluerit, quam voluntas divina, et voluntas
rationis ipsius; non tarnen fuit aliqua contrarietas voluntatum. Primo quidem, quia neque voluntas naturalis, neque voluntas sensualitatis repudia at
illam rationem, scilicet qua (3) divina voluntas, et voluntas rationis humanae in Christo passionem volebat; volebat enim etiam voluntas absoluta in
Christo salutem humani generis: sed ejus non erat veile hoe in ordme ad
aliud: motus autem sensualitatis ad hoe se extendere non valebat.
Secundo, quia neque voluntas divina, neque voluntas rationis in Christo
impediebatur, aut retardabatur per voluntatem naturalem, aut per appeti
tum sensualitatis. Similiter. etiam nee e contrario voluntas divina, vel voluntas
rationis in Christo refugiebat, aut retardabat motum voluntatis naturalis
humanae, et.motum sensualitatis in Christo. Placebat enim Christo secundum voluntatem rationis, ut voluntas naturalis in ipso, et voluntas sen
sualitatis secundum ordinern suae naturae moverentur.
(3) L.: secundum quam divina voluntas.
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Zoo blijkt, dat er in Christus geen enkele strijd of tegenstelling
tusschen de willen was.
— 1. Dat een menschelijke wil in Christus iets anders wilde dan Zijn goddelijke, kwam
van den goddelijken wil zelf, door wiens goedvinden de menschelijke natuur in Christus met haar eigen bewegingen bewogen werd,
zooals Damascenus zegt (Over het Ware Geloof, 3'' B., 15c. 18c
en 19* H ).
2. In ons wordt door de begeerte van het vleesch die van den
geest belemmerd of weerhouden, maar zoo was het in Christus niet.
Daarom was er in Christus geen strijd van het vleesch tegen den
geest zooals in ons.
3. In Christus was er geen doodsangst wat het redelijke deel der
ziel betreft, in zoover d.t een strijd van willen om verschillende
redenen meebrengt; zooals bv. wanneer iemand een ding wil, als
dè rede een overweging in aanmerking neemt, en iets anders bij
een andere overweging. Want dat gebeurt om de zwakheid van het
verstand, dat n et beoordeelen kan wat zonder meer het beste is.
Dat greep bij Christus niet plaats, omdat Hij met zijn verstand het
Antwoord cp de Bedenkingen.

Unde patet, quod in Christo nulla fuit repugnantia, vel contranetas
voluntatum.
Ad PRIMUM ergo' dicendum, quod hoe ipsum quod aliqua voluntas
humana in Christo aliud volebat, quam ejus voluntas divina, procedebat
ex ipsa voluntate divina, cujus beneplacito natura humana motibus proprns
movebatur in Christo, ut Damascenus dicit [lib. 3. Orth. Fid. cap. 13.
a med. et cap. 18. et cap. 19.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod in nobis per concupiscentiam carnis
impeditur, aut retardatur concupiscentia spiritus: quod in Christo non fuit.
Et ideo in Christo non fuit contrarietas carnis ad spiritum, sicut in nobis.
Ad TERTIUM dicendum, quod agonia non fuit in Christo quantum ad
partem animae rationalem, secundum quod importat concertationem volun
tatum ex diversitate rationum procedentem; puta cum aliquis, secundum
quod ratio considerat unum, vult hoe, et secundum quod considerat aliud,
vult contrarium. Hoe enim contingit propter debilitatem rationis, quae non
potest dijudicare, quid sit simpliciter melius. Quod in Christo non fuit: quia
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zonder meer beter oordeelde, dat door Zijn lijden de goddelijke
wil over de redd’ng der menschen werd vervuld. Maar in Christus
was er doodsangst wat het zinnelijke deel betreft in zoover zij vrees
voor het dreigende ongeluk insluit, zooals Damascenus zegt in het
y boek (t. a. pi. 2e B., 15e H., 3° B., 18° en 23° H.).

per suam rationem judicabat simpliciter esse melius, quod per ejus passionem
impleretur voluntas divina circa salutem generis humani. Fuit tarnen in
Christo agonia quantum ad partem sensitivam, secundum quod importat
timorem infortunii imminentis, ut dicit Damascenus in 3. lib. [Orth. Hd.
cap. 18. a med. et cap. 23.1.
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NEGENTIENDE KWESTIE
OVER DE EENHEID VAN HANDELEN
BIJ CHRISTUS.
(Vier Artikelen.)
Vervolgens moeten wij over de eenheid van handelen bij Christus
spreken. En hierover stellen wij ons vier vragen :
1. Bestond er in Christus één werkzaamheid van Zijn godheid
en Zijn menschheid, of meerdere?
2. Bestond er in Christus naar de menschelijke natuur een meer
voudig handelen?
3. Verdiende Christus iets voor zich door Zijn werkzaamheid
als mensch?
4. Verdiende Hij daardoor iets voor ons?

QUAESTIO XIX.
DE PERTINENTIBUS AD UNITATEM CHRISTI
QUANTUM -AD OPERATIONEM (1),
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de unitate operationis Christi.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: 1. Utrum in Christo sit una operatio
divinitatis, et humanitatis, vel plures. — 2. Utrum in Christo sint plures
operationes secundum humanam naturam. — 3. Utrum Christus secundum humanam operationem aliquid sibi meruerit. — 4. Utrum per eam
aliquid meruerit nobis.
(i) L.: De unitate operationis Christi.
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Was er in Christus maar één Werkzaamheid van Zijn godheid
en Zijn menschheid?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus maar één
werkzaamheid was van Zijn godheid en Zijn menschheid. — 1.
Want D-onysius zegt in het 2C hoofdstuk Over de Namen van God:
« Gods zeer goedertieren werkzaamheid ten opzichte van ons is
hierom zoo fijngevoelig, dat het Woord naar onze manier van be
staan en uit ons waarlijk en volledig mensch is geworden, dat
boven alle zelfstandigheid is; en Het doet en ondergaat, Wat bij
Zijn goddelijke en menschelljke werkzaamheid past ». Daar noemt
hij dus een werkzaamheid de goddelijke en menschelijke, die in het
Grieksch theandrica, dwz. godmenschelijk wordt genoemd. Dus
schijnt er maar een samengestelde werkzaamheid in Christus te zijn.
2. De voornaamste werkoorzaak en het werktuig oefenen samen
een enkele werkzaamheid uit. Nu was zooals boven is gezegd (2°
Kw., 6° Art., 4° B.) de menschelijke natuur in Christus het werk-

ARTICULUS I.
Ulrum in Christo sit una tantum operatio divinitatis, et humanitaiis.
[3. Dist. 18. art. 1. et 4. lib. Contr. g. cap. 36.
et Veri. q. 20. art. 1. ad 2. et Comp. Theol. cap. 212.J.

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo sit una tantum
operatio divinitatis, et humanitatis. Dicit enim Dionysius in 2. cap. de
Div. Nom. [S. Th. lect. 3.] : « Discreta autem est benignissima circa nos
Dei operatio per hoe, quod secundum nos ex nobis integre vereque humanatum est Verbum, quod est supra substantiam, et operari et pati, quaecumque humanae ejus, divinaeque operationi congruunt ». Ubi unam operationem nominat humanam, et divinam, quae in graeco dicitur « OeavBo'.y.r, »
idest « Dei virilis ». Videtur igitur esse una operatio composita in Christo.
2. PR/ETEREA,. principalis agentis, et instrumenti est una sola operatio.
Sed humana natura in Christo fuit instrumentum divinae, ut supra dictum

tuig van Zijn goddelijke. Dus is er in Christus een werkzaamheid
van de goddelijke en de menschelijke natuur.
3. Omdat er in Christus twee naturen in een hypostase of persoon
zijn, moet wat tot persoon of hypostase behoort een en hetzelfde
zijn. Nu behoort het handelen tot de hypostase, want niets werkt
tenzij een zelfstand g bestaande drager; daarom komen de hande
lingen zooals dé Philosoof zegt aan de enkelingen toe. Dus is in
Christus de werkzaamhe'd van de goddelijke en de menschelijke
natuur een en dezelfde.
4. Evenals het zijn komt ook het handelen aan de zelfstandig
bestaande hypostase toe. Nu is er in Christus om de eenheid van
hypostase maar een zijn zooals boven is gezegd (1 7C K.W., 2e Art.) .
Dus om dezelfde eenheid ook maar één werkzaamheid.
3. Waar er één door de handeling voortgebracht ding is, is er
maar een werkzaamheid. Nu is wat door godheid en menschheid
wordt voorgebracht, maar één d.ng als de genezing van de melaatsche en het opwekken van den doode. Dus schijnt er in Christus
maar één werkzaamheid van Godheid en menschheid te zijn.

est [q. 2. art. 6. arg. 4.]. Ergo eadem est divinae, et humanae naturae
in Christo operatio.
3. PrjETEREA, cum in Christo sint duae naturae in una hypostasi, vel
persona, necessarium est unum et idem esse, quod pertinet ad hypostasim
vel personam. Sed operatio pertinet ad hypostasim, vel personam: nihil
enim operatur, nisi supplementum (1) subsistens. Unde secundum Philos.
[1. 1. Metaph. cap. 1. n. 6. S. Th. lect. 1.] « actus sunt singularium »•
Ergo in Christo est una et eadem operatio divinitatis, et humanitatis.
4. Pr/ETEREA, sicuti esse est hypostasis subsistentis, ita etiam operari.
Sed propter unitatem hypostasis est in Christo unum esse, ut supra dictum
«st [q. 17. art. 2.]. Ergo etiam propter eamdem unitatem est in Christo
una operatio.
5. Pr/ETEREA, ubi est unum operatum, ibi est una operatio. Sed idem
operatum erat divinitatis, et humanitatis; sicut sanatio leprosi, vel suscitatio
mortui. Ergo videtur, quod in Christo sit una tantum operatio divinitatis,
et humanitatis.
*

(i) L.: suppositum.
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Maar daartegenover staat, dat Ambrosius in het 2e boek Aan
Keizer Cratianus (8e H.) zegt: (( Hoe zou dezelfde werkzaamheid
uit verschillende macht voortkomen? Kan de mindere dan zoo
handelen als de meerdere? Of £an er één werkzaamheid zijn, waar
er een verschillende zelfstandigheid is? »
Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (Vorige Kw., lc
Art.), namen de ketters, die één wil in Christus aannamen, ook
maar een werkzaamheid in Hem aan. En om deze valsche meening
heter te begrijpen, moet men bedenken, dat waar er meerdere
onderling geordende werkers zijn, de lagere door den hoogere
wordt bewogen, zooals het lichaam bij den mensch door de ziel
wordt bewogen en de lagere krachten door het verstand. Zoo zijn
de daden en bewegingen van het lagere beginsel eerder iets wat
bewerkt wordt dan handelingen, maar wat tot het hoogste beginsel
behoort is in eigenlijken zin een handeling. Zoo kunnen wij bv.
zeggen, dat wandelen wat van de voeten, en tasten wat van de
handen komt, dingen zijn die de mensch bewerkt, waarvan de
ziel het eene door de voeten en het andere door de handen be
werkt; en omdat de ziel, die door beiden werkt dezelfde is, is
er van de kant van wat handelt zelf, dat het eerste bewegende

Sed CONTRA est, quod Ambrosius dicit in 2. lib. ad Gratianum imperatorem [De Fid. lib. 2. cap. 8.] : « Quemadmodum eadem operatio diversae est potestatis? numquid sic potest minor, quemadmodum major operari,
aut una operatio potest esse, ubi diversa substantia est »?
RESPONDEO dicendum, quod haeretici supra dicti [q. praec. art. l.J,
posuerunt in Christo unam voluntatem, posuerunt etiam in Christo unam
operationem; et ut eorum opinio erronea melius intelligatur, considerandum
est, quod ubicumque sunt plura agentia ordinata, inferius movetur a superiori: sicut in homine corpus movetur ab anima, et inferiores vires a ratione.
Sic igitur actiones, et motus inferioris principii sunt magis operata quaedam,
quam operationes. Id autem quod pertinet ad supremum principium, est
proprie operatio: puta si dicamus in homine, quod ambulare, quod est
pedum, et palpare, quod est manuum, sunt quaedam hominis operata, quo
rum unum operatur anima per pedes, aliud per manus: et quia est eadem
anima operans per utrumque, ex parte ipsius operantis, quod est primum
37
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beginsel is, maar één niet onderscheiden handeling; maar het ver
schil vindt men van de kant van wat bewerkt wordt. Zooals nu
in een mensch zonder meer het lichaam door de ziel wordt be
wogen en de lagere krachten door de redelijke, werd in den Heer
Jesus Christus de menschelijke natuur bewogen en bestuurd door
de goddelijke. En daarom zeiden de ketters, dat van de kant
der werkende godheid maar een niet verschillende werkzaamheid
was, doch verschillende bewerkte dingen; in zoover nl. Christus’
godheid door zichzelf iets anders deed, zooals Zij « alles draagt
door het Woord van Haar kracht » (Brief aan de Hebreeën, 1,3),
dan zij deed door de menschelijke natuur zooals zij in het lichaam
wandelde. Daarom worden in de Zesde Kerkvergadering deze
woorden van den ketter Severus aangehaald: (( Wat door den
eenen Christus werd gedaan en bewerkt, verschilt in vele opzich
ten. Want sommige dingen moet men aan God toeschrijven en
sommige zijn menschelijk. Zoo is lichamelijk over de aarde wan
delen ongetwijfeld menschelijk, maar aan verlamde beenen, die
in het geheel niet op den grond konden wandelen, het gezonde
gaan te geven moet men aan God toeschrijven. Maar één zijnde,
nl. het menschgeWorden Woord, bewerkte zoowel het een als hel
ander; en beide dingen mag men in het geheel niet aan verschilprincipium movens, est una et indifferens operatio. Ex parte autem ipsorum
operatorum differentia invenitur; sicut (2) autem in homine puro corpus
movetur ab anima, et appetitus sensitivus a rationali: ita in Domino Jesu
Christo humana natura movebatur, et regebatur a divina. Et ideo dicebant,
quod eadem est operatio, et indifferens ex parte ipsius divinitatis operantis:
sunt tarnen diversa operata; inquantum scilicet divinitas Christi aliud agebat
per seipsam, sicut quod « portabat omnia verbo virtutis suae » [Hebr.
1, v. 3] aliud autem per humanam naturam, sicut quod corporaliter ambulabat. Unde in sexta Synodo [scilicet Const. 3. gener. 6. act. 10. inter
med. et fin.], inducuntur verba Severi haeretici sic dicentis: « Ea quae
agebantur, et operabantur ab uno Christo, multum differunt; quaedam
enim sunt Deo decibilia, quaedam humana; veluti corporaliter vadere super
terram, profecto humanum est, cruribus vero vexalis, et ambulare super
terram penitus non valentibus sanum gressum donare, Deo decibile est: sed
unus, scilicet incarnatum Verbum, hoe, est illud operatus est: et nequa(2) L.: sic autem.
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lende naturen toeschrijven. E,n omdat er nu verschillende dingen
zijn bewerkt, hebben wij toch geen recht om Vrvee handelende
naturen en vormen te leeren ».
Maar hierin vergisten zij zich. Want er is een dubbele han
deling van wat door een ander wordt bewogen: een die het heeft
door de eigen vorm, en een die het heeft in zoover het door een
ander wordt bewogen. Zoo is het werken van een zaag krachtens
cie eigen vorm het insnijden, maar in zoover deze door den werknian wordt bewogen, is zijn handeling het maken van een bankDe handeling dus, die aan een ding krachtens de eigen vorm
toekomt, is eraan eigen en behoort niet aan den beweger, tenzij
m zoover deze er gebruik van maakt voor zijn eigen handeling.
Zoo is het verwarmen de eigen handeling van het vuur en niet
van den smid, tenzij in zoover hij het gebruikt om het ijzer te
verwarmen. De handeling echter die een ding alleen in zoover
het door iets anders bewogen wordt heeft, verschilt niet van de
handeling van wat het beweegt, zooals het maken van de bank
geen handeling van de zaag is buiten de handeling van den
werkman om. Overal waar dus de beweger en wat bewogen
wordt verschillende vormen en krachten hebben, moet er een eigen
quam hoe quidem hujus, hoe vero hujus est naturae: neque eo quod diversa
sunt operamenta, ideo duas operatrices naturas, atque formas juste deferimus ». Sed in Koe decipiebantur; quia actio ejus quod raovetur ab altero,
est duplex: una quidem, quam habet secundum propriam formam: alia
autem, quam habet secundum quod movetur ab alio, sicut securis operatio
secundum propriam formam est incisio; secundum autem quod movetur
ab artifice, operatio ejus est facere scamnum. Operatio igitur, quae est
alieujus rei secundum suam formam, est propria ejus; nee pertinet ad
moventem, nisi secundum quod utitur hujusmodi re ad suam operationem:
sicut calefacere est propria operatio ignis, non autem fabri, nisi quatenus
utitur igne ad calefaciendum ferrum. Sed illa operatio, quae est rei solum
secundum quod movetur ab alio, non est alia praeter operationem moventis
ipsam: sicut facere scamnum, non est seorsum operatio securis ab operatione
artificis, sed securis participat instrumentaliter operationem artificis (3),
et ideo ubicumque movens, et motum habent diversas formas, seu virtutes
operativas, ibi oportet quod sit alia operatio moventis, et alia operatio
(3) L. omit.: sed securis... usque ad: artificis.
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werking van den beweger zijn verschillend van die van wat be
wogen wordt; en zoo handelen beiden in vereeniging met den
ander.
Nu heeft de menschelijke natuur in Christus dus een eigen
vorm en kracht, waardoor zij werkt en de goddelijke eveneens.
De menschelijke natuur heeft dus een eigen werkzaamheid, die
van die der godheid onderscheiden is en omgekeerd. Maar toch
gebruikt de goddelijke natuur de werkzaamheid der menschelijke
als die van haar werktuig, en evenzoo deelt de menschelijke natuur
in die der goddelijke, zooals een werktuig deel heeft aan de werk
zaamheid van de voornaamste werkoorzaak. En dat is het, wat
Paus Leo in den Brief aan Flavianus (28° Br., 4C H.) zegt: « ieder
van beide vormen, (nl. zoowel de goddelijke als de menschelijke
natuur in Christus) doet in vereeniging met de andere, wat haar eigen
is, doordat het IVoord doet wat eigen is aan het IVoord en het
vleesch uitvoert, Ivat aan het vleesch past ».
Was er dus m Christus maar een werkzaamheid van Godheid
en menschheid, dan zou men ofwel moeten zeggen, dat de mensche
lijke natuur geen eigen vorm en kracht heeft (want het is onmogelijk
dit van de goddelijke te zeggen), waaruit zou volgen, dat alleen de
goddelijke werkzaamheid in Christus bestond; of dat er in Christus

propria moti: licet motum participet operationem moventis, et movens utatur
operatione moti, et sic utrumque agat cum communione alterius.
Sic igitur in Christo humana natura habet propriam formam, et virtutem,
per quam operatur: et similiter divina. Unde humana natura habet pro
priam operationem distinctam ab operatione divina, et e converso. Et tarnen
divina natura utitur operatione naturae humanae, sicut operatione sui
instrumenti. Et similiter humana natura participat operationem divinae
naturae, sicut instrumentum participat operationem principalis agentis. Et
hoe est quod dicit Leo Papa in epist. ad Flavian. [quae est 28] : « Agit
utraque forma », scilicet tam natura divina, quam humana in Christo,
« cum alterius communione, quod proprium est, Verbo scilicet operante,
quod Verbi est, et carne exequente, quod carnis est ».
Si vero esset una tantum operatio divinitatis, et humanitatis in Christo.
oporteret dicere, vel, quod humana natura non haberet propriam formam,
et virtutem (de divina enim hoe dici est impossibile), ex quo sequeretur,
quod in Christo esset tantum divina operatio: vel oporteret dicere, quod
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een kracht was uit de goddelijke en menschelijke samengesteld. Elk
hiervan is onmogelijk, want het eerste houdt in, dat de menschelijke
natuur in Christus onvolmaakt was en het tweede stelt een ver
menging der naturen voor.
Daarom is deze meening terecht in de Zesde Kerkvergadering
veroordeeld want in de bepalingen ervan lezen wij : (( In den~
zelfden Heer Jesus Christus, onzen waren God, verheerlijken
toij onverdeeld, onveranderlijk, onvermengd en onscheidbaar twee
natuurlijke Werkzaamheden )), nl. een goddelijke en een mensche
lijke.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dionysius neemt in
Christus een theandrische of godmannelijke of godmenschelijke
werkzaamheid aan, niet door een vermenging van de werkzaam
heid of de krachten van beide naturen, maar hierdoor dat Zijn
goddelijke werkzaamheid Zijn menschelijke gebruikt en de men
schelijke deelt in de kracht van de goddelijke. Zooals hijzelf
daarom in een Brief zegt (4e Brief aan Caius), « deed Hij bovenmenschelijk datgene Wat den mensch eigen is, Wat de Maagd, die
bovennatuur lijk baart, en het Water dat de zwaarte van aardsche
voeten draagt, aantoonen ». Want het is duidelijk, dat het aan de
ex divina virtute, et humana esset conflata in Christo una virtus. Quorum
utrumque est impossibile. Nam per primum horum ponitur natura humana
in Christo esse imperfecta. Per secundum vero ponitur confusio naturarum.
Et ideo rationabiliter in sexta Synodo [ut sup. cit. act. 18.] haec
opinio est condemnata: in cujus determinatione dicitur: « Duas naturales
operationes indivise, inconvertibiliter, inconfuse, inseparabiliter in eodem
Domino Jesu Christo vero Deo nostro glorificamus )), hoe est divinam
operationem, et humanam operationem.

Ad primum ergo dicendum, quod Dionysius ponit in Christo operationem
« Oeavoo'.xvjv » idest « divinam virilem » vel « divinam humanam )), non
per aliquam confusionem operationum, seu virtutum utriusque naturae, sed
per hoe quod divina operatio ejus utitur humana (4), et humana ejus
operatio participat virtutem divinae operationis. Unde, sicut ipse dicit in
quadam epistola ad Cajum [quae est 4. cir. med.], <( super hominem
operabatur ea quae sunt hominis, quod monstrat Virgo supernaturaliter4
(4) L. add.: operatione.
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menschelijke natuur eigen is ontvangen te worden en ook te wan
delen, maar beiden gebeurden in Christus op bovennatuurlijke
wijze. Goddelijke dingen deed Hij evenzoo op menschelijke ma
nier, want Hij genas een melaatsche door hem aan te raken. Daar
om voegt hij er in denzelfden Brief aan toe: <( Maar toen God
mensch was geworden, (deed Hij dat) met een nieuwe Werk
zaamheid van God en mensch ».
Dat hij echter begreep, dat er twee werkzaamheden in
Christus zijn, een van de goddelijke en een van de menschelijke
natuur, blijkt uit wat staat in het 2C hoofdstuk Over de Namen
van God, waar hij zegt, dat de Vader en de H. Geest <( in geen
enkel opzicht deelen in wat tot Zijn menschelijke werkzaamheid
behoort, tenzij iemand dat zoo zou noemen naar Hun wil vol goed
heid en barmhartigheid », in zoover nl. de Vader en de H. Geest
uit barmhartigheid wilden, dat Christus deed en onderging wat
den mensch past. Maar hij voegt er achter: (( en de geheele hoog
verheven en onuitsprekelijke werkzaamheid Gods, die Hij nog
uitoefende, toen Hij aan ons gelijk was geworden, omdat Hij als
God en Gods Woord onveranderlijk Was ». Zoo blijkt het, dat
concipiens, et aqua instabilis terrenorum pedum sustinens gravitatem »•
Manifestum est enim, quod concipi est humanae naturae, similiter et ambulare, sed utrumque fuit in Christo supernaturaliter. Et similiter divina
operabatur humanitus: sicut cum sanavit leprosum tangendo; unde m
eadem epistola subdit: « Non secundum Deum divina faciens, non humana
secundum hominem, sed Deo homine facto, nova quadam Dei et homims
operatione ».
Quod autem intellexerit, duas esse operationes in Christo, unam divinae
naturae, aliam autem humanae, patet ex his quae dicit in 2. cap. de Div.
Nom. [S. Th. lect. 3.], ubi dicit, quod « his » quae pertinent ad humanam
ejus operationem, « Pater, et Spiritus Sanctus nulla ratione communicant,
nisi quis dixerit secundum benignissimam, et misericordem voluntatem »;
inquantum scilicet Pater, et Spiritus Sanctus ex sua misericordia voluerunt
Christum agere, et pati humana; addit autem, « et secundum omnem
sublimissimam, et ineffabilem Dei operationem, quam homo pro nobis factus
adimplevit, immutabilis profecto Deus, et Dei Verbum » (5). Sic igitur
(i) L.: « ... Dei operationem quam operatus est secundum nos factus
incommutabilis eo quod Deus et Dei verbum ».
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er verschil is tusschen Zijn menschelijke werkzaamheid, waarin
de Vader en de H. Geest alleen deelen door haar om Hun
hartigheid te aanvaarden en Zijn werkzaamheid in zoovel
ij
Gods Woord is, waarin de Vader en de H. Geest wel deelen.
2. Iets wordt werktuig genoemd, omdat het door de vooinaam
sle werkoorzaak wordt bewogen, maar behalve dat an e oc
naar de eigen vorm een eigen werkzaamheid bezitten, zooa s ^
het vuur is gezegd (in de Leerstelling). Zoo is de wer zaam ei
van een werktuig precies als werktuig geen andere an ie van
voornaamste werkoorzaak, maar het kan als een ePaa
in^ ,
eigen werkzaamheid bezitten. Zoo is de weikzaam el, van ,
menschelijke natuur in Christus, in zoover zij een woW
godheid is, geen andere dan de werkzaamheid er go ei ,
de redding waardoor Christus’ menschheid ons re t en ie ® .
heid zijn geen anderen. Maar de menschelijke natuur ui
heeft als een bepaalde natuur een eigen werkzaamheid buiten

postase toe, maar door de vorm en de natuur, waar oor
haar bepaalde aard krijgt. Daarom is er door het verschil van
itet, quod aha est operatio humana, in qua Pater, et Spiritus Sanctus non
>mmunicant, nisi secundum acceptationem misericordiae suae: et alia est
us operatio, inquantum est Dei Verbum; in qua communicant Pater, et
piritus
Sanctus.
Ad SECUNDUM
dicendum, quod instrumentum dicitur aliquid agere ex
>, quod movetur a principali agente, quod tarnen praeter hoe potest habere
ropriam operationem secundum suam formam, ut de igne dictum est
in corp. art.]. Sic igitur actio instrumenti, in quantum est instrumentum,
3n est alia ab actione principalis agentis: potest tarnen habere aliam
perationem, prout est res quaedam. Sic igitur operatio, quae est humanae
aturae in Christo, inquantum est instrumentum divinitatis, non est alia ab
peratione divinitatis, non enim est alia salvatio, qua salvat humanitas
•hristi, et divinitas ejus: habet tarnen humana natura in Christo, inquanim est natura quaedam, quamdam propriam operationem praeter divinam,
tA
dictum
est [in corp.
art.]. quod operari est hypostasis subsistentis, sed
d TERT1UM
dicendum,
Jcundum formam, et naturam, a qua operatio speciem recipit, et ideo a
iversitate formarum, seu naturarum est diversa species operationum: sed ab
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vormen of naturen een soortelijk verschil in het handelen, maar
van de eenheid der hypostase komt de eenheid van getal in de
soortelijke werkzaamheid. Zoo heeft het vuur een dubbel én in
soort verschillend handelen, nl. verlichten en verwarmen om het
verschil tusschen warmte en licht, maar als het vuur eenmaal ver
licht is er in getal maar een verlichting. Evenzoo moeten er in
Christus een dubbel en in soort verschillend handelen zijn naar
Zijn twee naturen, maar elk handelen is in Christus een in getal
als het eenmaal geschiedt als een genezing en een wandeling.
4. Zijn en werken krijgt de persoon van de natuur, maar ver
schillend. Want het zijn behoort tot de vorming zelf van den
persoon, en gedraagt zich dus in dit opzicht als een eindterm. Dus
eischt de eenheid van persoon de eenheid van het volledige en per
soonlijke zijn zelf. Maar het handelen is een uitwerking van den
persoon volgens een natuur of vorm. Daarom doet de veelvoudig
heid van het handelen niets af aan de eenheid van den persoon.
5. Wat de goddelijke en de menschelijke werkzaamhe d in
Christus eigenlijk uitwerken verschilt, zooals wat de goddelijke
werkzaamheid eigenlijk uitwerkt het genezen van den melaatsche, en dat wat de menschelijke werkzaamheid doet, het
aanraken is. Maar dit dubbele handelen werkt samen om een ding
unitate hypostasis est unitas secundum numerum, quantum ad operationem
speciei: sicut ignis habet duas operationes specie differentes, scilicet illuminare, et calefacere secundum differentiam lucis, et caloris: et tarnen est una
numero illuminatio ignis semel illuminantis. Et similiter in Christo oportet
quod sint duae operationes specie differentes secundum ejus duas naturas:
quaelibet tarnen operationum est una numero in Christo semel facta; sicut
una ambulatio, et una sanatio.
Ad QUARTUM dicendum, quod esse, et operari est personae a natura:
aliter tarnen, et aliter; nam esse pertinet ad ipsam constitutionem personae;
et sic quantum ad hoe se habet in ratione termini; et ideo unitas personae
requirit unitatem ipsius esse completi, et personalis: sed operatio est quidam
effectus personae secundum aliquam formam, vel naturam: unde pluralitas
operationum non praejudicat unitate personali.
Ad QUINTUM dicendum, quod aliud est proprium operatum operationis
divinae, et operationis humanae in Christo, sicut operatum proprium divinae
operationis est sanatio leprosi; operatum autem proprium humanae naturae
est ejus contactus; concurrunt autem ambae operationes ad unum operatum,
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te bewerken, in zoover de eene natuur handelt in vereeniging met
de andere, zooals is gezegd (in de Leerstelling).
11° ARTIKEL.
Is er in Christus een meervoudig menschelijk handelen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er in Christus een meer
voudig menschelijk handelen is. — 1. AVant Christus deelt als
niensch met de planten in de natuur die zich voedt, met de dieren
in de zintuiglijke natuur, en met de engelen in de verstandelijke
natuur, zooals ook de andere menschen. Nu heeft de plant als
plant een andere werkzaamheid dan het dier als dier. Dus had
Christus als mensch een meervoudig handelen.
2. De vermogens en gewoonten worden naar de daden onder:
scheiden. Nu waren er in Christus’ ziel meerdere vermogens en
verschillende gewoonten. Dus ook verschillend handelen.
3. Werktuigen moeten aan de werkzaamheden beantwooiden.
Nu heeft het menschelijk lichaam verschillende ledematen, die in
vorm verschillen. Dus zijn die aan verschillende werkzaamheden
secundum quod una natura agit cum communione alterius, ut dictum est
[in corp. art.].
ARTICULUS II.
Utrum in Chrislo sint plures operationes humanae.
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod in Christo sint plures
humanae operationes; Christus enim, inquantum homo, communicat cum
plantis in natura nutritiva; cum animalibus autem ip natura sensitiva; cum
angelis vero in natura intellectiva, sicut et caeteri homines. Sed alia est
operatio plantae, inquantum est planta, et alia animalis, inquantum est
anima]. Ergo Christus inquantum est homo, habet plures operationes.
2. Pr/eterea, potentiae, et habitus distinguuntur secundum actus. Sed
in anima Christi fuerunt diversae potentiae, et diversi habitus. Ergo et
diversae operationes.
3. PlUETEREA, instrumenta debent esse proportionata operationibus.
Corpus autem humanum habet diversa membra differentia secundum for-
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aangepast. Dus is er in Christus naar de menschelijke natuur
meervoudig handelen.
Maar daartegenover staat, dat Damascenus in het 3° boek
(Over het Ware Geloof, 15e en 16c H.) zegt: <( Het u)erfcen
volgt uit de natuur ». Nu is er in Christus maar een menschelijke
natuur en dus ook maar een werkzaamheid als mensch.

LEERSTELLING. — Omdat de mensch een door de rede beheerscht iets is, noemen wij die werkzaamheid zonder beperking
menschelijk, die door den wil, die het redelijk streefvermogen
is, uit het verstand voortkomt. Is er echter in den mensch een
werkzaamheid, die niet uit verstand en wil voortkomt, dan noe
men wij die niet zonder meer menschelijk, maar dan komt zij
den mensch toe krachtens een deel der menschelijke natuur; en
dans soms krachtens de natuur zelf der stoffelijke elementen zooals het omlaag getrokken worden, soms naar de krachten van
de plantaardige ziel zooals het zich voeden en groeien, en soms
naar het zintuiglijke gedeelte, zooals zien en hooren, zich ver
beelden en zich herinneren, begeeren en vertoornd worden. Nu
bestaat er een verschil tusschen deze werkzaamheden. Want die
mam. Ergo diversis operationibus debent esse (1) accommodata. Sunt
ergo in Christo diversae operationes secundum humanam naturam.
Sed CONTRA est, quod, sicut Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid.
cap. 15.], « operatio sequitur naturam ». Sed in Christo est tantum una
natura humana. Ergo in Christo fuit una tantum operatio humana.

RESPONDEO dicendum, quod quia homo est id quod est secundum
rationem, illa operatio dicitur esse simpliciter humana, quae a ratione
procedit per voluntatem, quae est rationis appetitus. Si qua autem operatio
est in homine, quae non procedit a ratione, et voluntate, non est simpliciter
operatio humana: sed convenit homini secundum aliquam partem humanae
naturae: quandoque quidem secundum ipsam naturam elementi corporalis;
sicut ferri deorsum: quandoque vero secundum virtutem animae vegetabilis;
sicut nutriri, et augeri: quandoque vero secundum partem sensitivam; sicut
videre, et audire, imaginari, et memorari, concupiscere, et irasci. Inter quas

(i) L. omit.: debet esse.
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der zintuiglijke ziel gehoorzamen eenigszins aan de rede, en zijn
dus tot op zekere hoogte redelijk en menschelijk in zoover zij
zich naar het verstand voegen, zooals de Philosoof in het 1 boek
Over de Zedeleer (13° H., n. 13 en vlgd.) bewijst. Maar de
werkzaamheden, die uit de plantaardige ziel of uit de natuur der
stoffelijke elementen voortkomen, gehoorzamen niet aan de rede,
en zijn dus in geen enkel opzicht redelijk, en niet zonder meer
van den mensch, maar alleen naar een deel der menschelijke
natuur.
Nu is boven gezegd (Vorig Art.), dat als een lager staande
werker krachtens zijn eigen vorm werkt er verschil is tusschen
de werkzaamheid van den lager en van den hooger staanden
werker; maar als de lager staande alleen werkt voor zoover hij
door den hooger staanden bewogen wordt, is de werkzaamheid
van den lager en den hooger staanden dezelfde. Zoo is er dus
in iedereen, die niets meer is dan een mensch, een verschil tusschen
de werkzaamheid van de stoffelijke elementen en de plantaardige
ziel en die van den wil, die in eigenlijken zin menschelijk is. Evenzoo is het gesteld met die van de zintuiglijke ziel, in zoovel zij
door de rede niet bewogen wordt, maar voor zoover zij wel door
de rede wordt geleid, is de werkzaamheid van het zintuiglijke en
redelijke gedeelte dezelfde. De redelijke ziel zelf heeft maar een
operationes est differentia. Nam operationes animae sensitivae simt aliqualiter obedientes rationi, et ideo sunt aliqualiter rationales, et humanae;
inquantum scilicet obediunt rationi, ut patet per Philos. in 1. Ethic. [cap.
13. n. 15. S. Th. lect. 20.]. Operationes vero quae sequuntur animam
vegetabilem, vel etiam naturam elementaris corporis, non subjiciuntur
rationi, unde nullo modo sunt rationales, nee humanae simpliciter, sed solum
secundum partem humanae naturae.

Dictum est autem supra [art. praec.], quod quando agens inferius ag;‘
per propriam formam, tune est alia operatio inferioris agentis, et superioris:
quando vero agens inferius non agit, nisï secundum quod est motum a
superiori agente, tune est eadem operatio superioris agentis, et inferioris.
Sic igitur in quocumque homine puro alia est operatio elementaris corporis,
et animae vegetabilis ab operatione völuntatis, quae est proprie humana.
Et similiter etiam operatio animae sensitivae, quantum ad id quod non
movetur a ratione; sed quantum ad id quod movetur a ratione, est eadem
operatio partis sensitivae, et rationalis. Ipsius autem animae rationalis est
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werkzaamheid, als wij dat naar het beginsel zelf der werkzaam
heid, de rede of den wil, afmeten; maar er komt een verschil door
de verhouding tot de voorwerpen, waarop de werkzaamheid zich
richt. Dit verschil noemden sommigen liever het verschil in ivat
bewerkt rvordt dan het verschil in werkzaamheid, omdat zij over
de eenheid van de werkzaamheid alleen oordeelen gerekend van
de kant van het beginsel der werkzaamheid; en zoo vragen wij
nu naar eenheid of meervoudigheid van de werkzaamheid in
Christus.
Zoo is er dus m ieder mensch-zonder-meer maar een werk
zaamheid, die in eigenlijken zin menschelijk wordt genoemd; maar
behalve die zijn er in zoo ’n mensch andere soorten van handelen,
die zooals gezegd werd niet in eigenlijken zin menschelijk zijn.
Maar in den mensch Jesus Christus was er geen beweging in het
zinnelijke gedeelte, die niet door het verstand geregeld was; en
ook het natuurlijke en lichamelijke handelen was tot op zekere
hoogte van Zijn wil afhankelijk, in zoover het krachtens Zijn wil
gebeurde, dat « Zijn vleesch deed en onderging, 1vat eraan eigen
Was », zooals boven is gezegd (18e Kw., 5° Art.). En daarom is er
in Christus veel meer dan ieder ander mensch maar een werkzaam
heid.

una operatio, si attendamus ad ipsum principium operatonis, quod est
ratio, vel voluntas. Diversificatur autem secundum respectum ad diversa
objecta: quam quidem diversitatem aliqui appellaverunt diversitatem « operatorum » magis quam operationum, judicantes de unitate operationis solum
ex parte operativi principii, sic enim nunc quaeritur de unitate, vel pluralitate operationum in Christo.
Sic igitur in quolibet puro homine est tantum una operatio, quae proprie
humana dicitur: praeter quam tarnen sunt in homine puro quaedam aliae
operationes, quae non sunt proprie humanae, sicut dictum est. Sed in
homine Jesu Christo nullus erat motus sensitivae partis, qui non esset
ordinatus a ratione: ipsae etiam operationes naturales, et corporales aliqualiter ad ejus voluntatem pertinebant; inquantum voluntatis ejus erat, ut
« caro ejus ageret, et pateretur quae sunt sibi propria » ut dictum est
supra [q. praec. art. 5.]. Et ideo multo magis est una operatio in Christo,
quam in quocumque alio homine.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals werd gezeg
(in de Leerstelling), is de werkzaamheid van het zinnelijke en zie
voedende gedeelte niet in eigenlijken zin menschelijk. Toe waren
deze werkzaamheden in Christus meer menschelijk dan in an eren.
2. Vermogens en gewoonten worden in verhouding to. un
daden onderscheiden en daarom beantwoordt het verse ï in wei
zaamheid op deze manier aan een verschil in de vermogens en
gewoonten als aan een verschil in de voorwerpen van
^ e. ^n'
Maar zulk een verschil m werkzaamheid bedoelen wij i]
ns us
ook niet uit te sluiten, evenmin als het verschil door een an ei
tijdstip, maar zooals werd gezegd (t. a. pl.), alleen et verse
om een ander werkend beginsel.
En hiermee is ook het antwoord op de derde beden mg gegeven

IIIC ARTIKEL.
Konden Christus' menschelijke daden voor Hem verdienstelijk zijn?
Bedenkingen.

— Men beweert, dat Christus menschelijke

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod operatio partis sensitivae, et etiam
nutritivae non est proprie humana, sicut dictum est [in corp.] : et tarnen in
Christo hujusmodi operationes fuerunt magis humanae, quam in aliis.
Ad SECUNDUM dicendum, quod potentiae, et habitus diversificantur
per comparationem ad objecta, et ideo diversitas operationum hoe modo
respondet diversis potentiis, et habitibus, sicut etiam respondet diversis
objectis: talem autem diversitatem operationum non intendimus excludere
ab humanitate Christi; sicut nee eam, quae est secundum aliud et aliud
instrumentum (2), sed solum illam, quae est secundum primum principium
activum, ut dictum est [in corp. art.].
Unde patet etiam responsio AD TERTIUM.
ARTICULUS III.
Ulrum aelio humana Christi potucril esse sibi meritoria.

[3. Dist. 18. art. 2. 3. 4. et 5. et Veri. q. 29. art. 6.
et Comp. Theol. cap. 231.].
Ad

TERTIUM sic

proceditur. Vicletur, quod actio humana Christi non

(2) E.: secundum aliud tempus, sed...
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daden voor Hem niet verdienstelijk konden zijn. — 1. Want reeds
voor Zijn dood was Christus zooals Hij nu is, iemand die den
hemel had bereikt. Nu kan zoo iemand niet verdienen, want
diens liefde behoort tot het loon der zaligheid, omdat het genieten
daarin wortelt; en daarom schijnt zij geen beginsel van verdienste
meer te zijn, omdat een en hetzelfde ding geen verdienste en loon
kan zijn. Dus verdiende Christus door Zijn lijden niet, zooals
ook nu niet.
2. Niemand verdient datgene waarop hij reeds recht heeft.
Omdat Christus nu van nature Gods Zoon is, heeft Hij recht op
de eeuwige erfenis, die andere menschen zich door goede werken
verdienen. Dus kon Christus, die van het begin af Gods Zoon
was, niets voor zich verdienen.
3. Iedereen die het belangrijkste van iets heeft, verdient niet
in eigenlijken zin wat uit het bezit ervan volgt. Nu had Christus
de heerlijkheid der ziel, waaruit naar de gewone orde de verheer
lijking van het lichaam volgt, zooals Augustinus in den Brief aan
Dioscorus (118° Br., 3C H.) zegt; alleen gebeurde het bij Chris
tus krachtens een bijzondere bepaling, dat de verheerlijking der
ziel niet op het lichaam overvloeide. Dus verdiende Christus de
verheerlijking van het lichaam niet.

potuit ei esse meritoria: Christus enim ante mortem fuit comprehensor,
sicut et modo est: sed comprehensoris non est mereri; charitas enim comprehenscris pertinet ad praemium beatitudinis, cum secundum eam attcndatur fruitio, unde non videtur esse principium merendi, cum non sit idem
meritum, et praemium. Ergo Christus ante passionem non merebatur, sicut
nee modo meretur.
2. PfUETEREA, nullus meretur id, quod est sibi debitum. Sed ex hoe
quod Christus est Filius Dei per naturam, debetur sibi haereditas aeterna,
quam alii homines per bona opera merentur. Non ergo Christus aliquid
sibi mereri potuit, quia a principio fuit Filius Dei.
3. Pr/ETEREA, quicumque habet id quod est principale, non proprie
meretur id, quod ex illo habito sequitur. Sed Christus habuit gloriam
animae, ex qua secundum communem ordinem sequitur gloria corporis, ut
Augustinus dicit in epist. ad Dioscorum [q. 56. nunc 118]: in Christo
tarnen dispensative factum est gloria animae non derivaretur ad corpus.
Non ergo Christus meruit gloriam corporis.
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Pe openbaring van Christus’ boven alles uitstekende volmaakt
heid is niet voor Christus zelf iets goeds, maar voor hen die Hem
kennen; en daarom wordt aan hen die Christus beminnen als loon
beloofd, dat Hij hun zal geopenbaard worden volgens Joannes
(14, 21) : ((Als iemand Mij bemint, zal hij door den Vader be
mind "Worden, en Ik zal hem beminnen en mij aan hem openbaren )).
daarom verdiende Christus de openbaring van Zijn verhevenheid
niet.
Maar daartegenover staat, dat de Apostel in den Philippensenbrief (2, 8 en 9) zegt: « Hij is gehoorzaam geworden tot aan den
dood; daarom heeft God Hem verheven )). Dus verdiende Hij
Zijn verheffing door te gehoorzamen, en zoo verdiende Hij iets
voor zichzelf.
Leerstelling. — Door zichzelf iets goeds bezitten is edeler
dan het door een ander hebben, want (( de oorzaak die doorzichzelf
iets is, staat altijd hooger dan Wat door iets anders datzelfde is )),
zooals in het 8° boek Over de Physica (5e H., n. 7) wordt gezegd.
Wanneer nu iemand voor zichzelf oorzaak van iets is, zegt men dat
hij door zichzelf iets bezit. Nu is God door Zijn macht de eerste
oorzaak van al ons goed, en zoo heeft geen enkel schepsel iets goeds

4. Pr/eterea, manifestalio excellentiae Christi non est bonum ipsius
Christi, sed eorum qui eum cognoscunt, unde et pro praemio promittitur
dilectoribus Christi, ut eis manifestetur, secundum illud Joan. 14. [v. 21] :
« Si quis diligit me, diligetur a Patre meo, et ego diligam eum, et mamfestabo ei me ipsum ». Ergo Christus non meruit manifestationem suae altitudinis.
Sed CONTRA est, quod Apostolus dicit Philip. 2. [v. 8 et 9] : << Factus
est obediens usque ad mortem: propter quod et Deus exaltavit illum ».
Meruit ergo obediendo suam exaltationem: et ita aliquid sibi meruit.
R.ESPONDEO dicendum, quod habere aliquod donum per se est nobilius,
quam habére illud per aliud, <c semper » enim « causa, quae est per se,
potior est ea, quae est per aliud » ut dicitur in 8. Physicor. [cap. 5.
n. 7. S. Th. lect. 9] : hoe autem dicitur aliquis habere per seipsum, cujus
est sibi aliquo modo causa. Prima autem causa omnium bonorum nostrorum
per auctoritatem est Deus: et per hunc modum nulla creatura habet aliquid
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door zichzelf, volgens den Eersten Brief aan de Korinthiërs (4, 7) :
« Wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? » Maar op een bijkom
stige manier kan iemand voor zichzelf oorzaak zijn van het be
zitten van iets goeds, in zoover hij nl. daarin met God medewerkt.
En zoo heeft wie iets door eigen verdienste bezit, dat in zekeren
zin door zichzelf. Daarom staat het hooger iets door verdiensten
te bezitten dan zonder.
Omdat wij nu iedere volmaaktheid en al wat edel is aan Christus
moeten toeschrijven, volgt daaruit, dat Hij alles door eigen ver
diensten heeft, wat anderen zoo bezitten, behalve als het gaat over
iets, dat bij ontbreken Zijn waardigheid en volmaaktheid meer af
breuk zou doen dan de verdienste eraan zou bijbrengen. Daarom
verdiende Hij noch de genade, noch de zaligheid der ziel, noch de
wetenschap noch de godheid; want daar verdiensten alleen bestaan
voor dingen die nog niet bezeten worden, had Christus deze dingen
eenigen tijd moeten missen; en dat gemis vermindert Zijn waardig
heid meer dan de verdienste eraan toevoegt. Maar de verheerlijking
van het lichaam en deigelijke dingen staan lager dan de waardig
heid, die het verdienen geeft en die onder de deugd van liefde
valt. En daarom moeten wij zeggen, dat Christus de verheerlijking
van Zijn lichaam en wat tot Zijn uiterlijke verheffing behoort als

boni per seipsam, secundum illud 1. ad Corinth. 4. [v. 7]: « Quid
habes, quod non accepisti? » Potest tarnen secundario aliquis esse causa
sibi alicujus boni habendi, inquantum scilicet in hoe ipso Deo cooperatur:
et, sic ille qui habet aliquid per meritum proprium, habet quodammodo illud
per seipsum. Unde nobilius habetur id quod habetur per meritum, quam
id quod habetur sine merito.
Quia autem omnis perfectio, et nobilitas Christo est attribuenda, consequens est quod ipse per meritum habuerit illud, quod alii per meritum
habent: nisi sit tale quid, cujus carentia magis dignitati Christi, et perfectioni praejudicet, quam per meritum accrescat. Unde nee gratiam, nee
scientiam, nee beatitudinem animae, nee divinitatem meruit: quia cum me
ritum non sit, nisi ejus quod nondum habetur, oporteret quod Christus
aliquando istis caruisset; quibus carere magis diminuit dignitatem Christi,
quam augeat meritum. Sed gloria corporis, vel si quid aliud hujusmodi est,
minus est, quam dignitas merendi, quae pertinet ad virtutem charitatis: et
ideo dicendum est, quod Christus gloriam corporis, et ea quae pertinent
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de hemelvaart, de vereering en dergelijke, door verdiensten ver
kreeg. En zoo blijkt het, dat Hij iets voor Zich kon verdienen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het genieten, wat een
daad der liefde is, valt onder de verheerlijking der ziel, die Christus
met verdiende. En als Hij daarom door de liefde iets verdiende,
volgt daaruit nog niet, dat verdienste en loon hetzelfde zijn. Ook
verdiende Hij niet door de liefde, in zoover deze de liefde van
iemand die den hemel bereikt heeft is, maar in zoover zij de liefde
is van een pelgrim; want zooals boven is uiteengezet (15° Kw., 10'
Art.) was Hij dat tegelijk. En omdat Hij nu geen pelgrim meer is,
is Hij dus niet meer in staat om te verdienen.
2. Christus heeft als God en als Gods Zoon van nature recht op
Gods heerlijkheid en het heerschen over alles als de eerste en hoogste
Heer. Maar desalniettemin heeft Hij als zalig mensch recht op
verheerlijking; en deels moest Hij die zonden en deels door verdien
sten krijgen, zooals uit het bovengezegde blijkt (in de Leerstelling).
3. Het overvloeien der heerlijkheid uit de ziel op het lichaam
geschiedt naar Gods verordening in oveieenkomst met de ver
diensten van de menschen, zoodat de mensch nl., evenals hij door

ad exteriorem ejus excellentiam, sicul est ascensio, veneratio, et alia hujusmodi, habuit per meritum. Et sic patet, quod aliquid sibi mereri potuit.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod iruitio, quae est actus charitatis, pertinet ad gloriam animae, quam Christus non meruit. Et ideo si per charitatem aliquid meruit, non sequitur quod idem sit meritum, et praemium.
Nee tarnen per chantatem meruit, inquantum erat charitas compiehensoris,
sed inquantum erat viatoris, nam ïpse fuit simul viator, et comprehensor, ut
supra habitum est [q. 15. art. 10.]. Et ideo quia nunc non est viator, non
est in statu merendi.
Ad SECUNDUM dicendum. quod Chrislo, secundum quod est Deus,, el
Dei filius, per naturam debetur gloria divina, et dominium omnium, sicut
primo, et supremo domino. Nihilominus tarnen debetur ei gloria, sicut
homini bealo; quam quantum ad aliquid debuit habere sine merito, et
quantum ad aliquid cum merito, ut ex supra dictis patet [in corp. art.].
Ad TERTIUM dicendum, quod redundantia gloriae ex anima ad corpus
est ex divina ordinatione, secundum congruentiam humanorum meritorum:
ut scilicet sicut homo meretur per actum animae, quem exercet in corpoie,
ita etiam remuneretur per gloriam animae redundantem ad corpus. Et
38
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een daad der ziel, die in het lichaam werd uitgeoefend, verdient,
zoo ook beloond wordt door de heerlijkheid der ziel, die op het
lichaam overvloeit. En daarom valt niet alleen de verheerlijking
der ziel, maar ook die van het lichaam onder het bereik der ver
dienste volgens den Romeinenbrief (8, 11): « Hij zal onze sterfe
lijke lichamen levend maken om Zijn Geest, die in ons Woont ».
En zoo kon dat onder het bereik van Christus’ verdiensten vallen.
4. De openbaring van Christus’ verhevenheid is voor Hem iets
goeds, in zoover Hij bestaat in de kennis van anderen, al is dit
dan ook voornamelijk goed voor hem, die Hem kennen naar het
bestaan, dat zij in zichzelf hebben. Maar dat wordt weer tot
Christus teruggebracht, in zoover zij Zijn ledematen zijn.
IV1 ARTIKEL.
Kon Christus voor anderen verdienen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet voor an
deren kon verdienen. — 1. Want bij Ezechïèl (18, 20) wordt
propter hoe non solum gloria animae, sed etiam gloria corporis cadit sub
mento, secundum illud Rom. 8. [v. 111 : « Vivificabit mortalia corpora
noslra propter inhabitantem Spiritum ejus in nobis ». Et ita potuit cadere
sub merito Christi.
Ad QUARTUM dicendum, quod manifestatio excellentiae Christi pertinet
ad bonum ejus secundum esse, quod habel in notitia aliorum: quamvis
principalius pertineat ad bonum eorum, qui eum cognoscunt secundum
esse, quod habent in seipsis. Sed etiam hoe ïpsum refertur ad Christum,
inquantum sunt membra ejus.
ARTICULUS IV.

Utrum Christus aliis mereri f>otuerit.
[1. q. 114. art. 6. Infr. q. 48. art. 1. corp.
et 2. Dist. 20. q. 2. art. 3. ad 3. et 3. Dist. 18. art. 6.
et Veri. q. 29. art. 7. Comp. Theol. cap. 231.].
'..T

...

...

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod Christus aliis mereri non

potuerit: dicitur enim Ezech. 18.

[v. 20]:

« Anima quae peccaverit,
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gezegd: « De ziel die zondigt zal zelf sterven ». Dus zal om
dezelfde reden de ziel die verdient zelf beloond worden. Dus was
het niet mogelijk, dat Christus voor anderen verdiende.
2. (( Van de volheid van Christus’ genade hebben allen ont
vangen », zooals bij Joannes (I, 16) staat. Nu kunnen andere
menschen, die Christus’ genade ontvangen hebben, niet voor anderen
verdienen, want bij Ezechiël (14, 20) wordt gezegd: (( Als Noèt
Daniël en Job in die stad ïvaren, zouden zij hun zoon en dochter
niet bevrijden, maar door hun rechtvaardigheid zullen zij hun eigen
zielen bevrijden ». Dus kon ook Christus niets voor ons verdienen.
3. u De belooning, die iemand verdient, moet hij krachtens de
rechtvaardigheid en niet door goedgunstigheid krijgen )), zooals uit
den Domeinenbrief (4, 4) blijkt. Verdiende Christus dus onze
redding, dan zou daaruit volgen, dat wij deze niet meer krachtens
Gods genade, maar krachtens de rechtvaardigheid ontvingen, en
dat God onrechtvaardig zou handelen tegenover hen die Hij niet
zalig maakt, omdat Christus’ verdienste zich over allen uitstrekt.
Maar daartegenover staat, dat in den Romeinenbrief (3, 18)
wordt gezegd: (( Zooals de misdaad van een mensch alle jpenschen* 2 3

ipsa morietur ». Ergo pari ratione anima quae meretur, ipsa remunerabitur.
Non ergo est possibile, quod Christus aliis meruerit.
2. PlUETEREA, « De plenitudine gratiae Christi omnes accipiunt » ut
dicitur Joan. 1. [v. 16]. Sed alii homines habentes gratiam Christi non
possunt aliis mereri: dicitur enim Ezech. 14. [v. 20], quod « si fuerint
in civitate Noë, Daniël, et Job, filium, el filiam non liberabunt, sed ipsi
justitia sua liberabunt animas suas ». Ergo nee Christus potuit aliquid
nobis mereri.
3. Pr/eterea, « Merces », quam quis meretur, « debetur secundum
justitiam, et non secundum gratiam » ut patet Rom. 4. [v. 4]. Si ergo
Christus meruit salutem nostram, sequitur quod salus nostra non sit ex
gratia Dei, sed ex justitia; el quod injuste agat cum eis, quos non salvat,
cum meritum Christi ad omnes se extendat.

Sed contra est, quod dicitur Rom. 5. [v. 18]: « Sicut per uhius
delictum in omnes homines in condemnationem, sic et per unius justitiam
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tot veroordeeling strekt, zoo strekt ook de rechtvaardigheid van één
alle menschen tot rechtvaardiging )). Nu ging Adams schuld op alle

menschen over om hen te doen veroordeelen. Dus strekt de ver
dienste van Christus zich veel meer nog over anderen uit.
Leerstelling. — Zooals vroeger is gezegd (8° Kw., 1° en 3'
Art.), was de genade in Christus niet alleen als in een op zichzelf
staand mensch, maar als in het hoofd der Kerk, waarmee alle
menschen als ledematen met het hoofd vereenigd zijn, waaruit op
mystieke wijze een persoon wordt gevormd. Daarvandaan komt
het,, dat de verdienste van Christus zich over anderen uitstrekt in
zoover zij Zijn ledematen zijn, zooals in een mensch de werkzaam
heid van het hoofd zich eenigszins over alle ledematen uitstrekt,
omdat dit niet alleen voor zichzelf waarneemt, maar voor alle lede
maten.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De zonde van een
bepaald mensch schaadt alleen hemzelf. Maar die van Adam, die
door God tot beginsel der geheele natuur was gemaakt, vloeit door
de voortplanting door het vleesch op anderen over. Evenzoo ook
strekt de verdienste van Christus, die door God Hoofd van alle
menschen in de genade is gemaakt, zich tot al Zijn ledematen uit.

in omnes homines in justificationem vitae ». Sed demerilum Adae denvatur
ad condemnaitionem aliorum. Ergo multo magis meritum Christi ad alios
derivatur.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [q. 8. art. 1.
et 5.], in Christo non solum fuit gratia, sicut in quodam homilie singulari,
sed sicut in capite totius Ecclesiae, cui omnes uniuntur sicut capiti membra.
ex quibus constituitur mystice una persona. El exinde est, quod meritum
Ghristi se extendit ad alios, inquantum sunt membra ejus: sicut eliam in
uno homini actio capitis aliqualiter pertinet ad omnia membra ejus; quia
non solum sibi sentit, sed omnibus membris.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod peccalum singularis personae non
nocet nisi sibi ipsi. Sed peccatum Adae, qui constitutus est a Deo principium totius naturae, ad alios per carnis propaginem derivatur. Et similiter
meritum Christi, qui est a Deo constitutus caput omnium hominum, quantum ad gratiam, se extendit ad omnia ejus membra.
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2. Anderen ontvangen van Christus’ volheid geen genadebron,
maar een bepaalde genade. Daarom moeten zij niet als Christus
voor anderen kunnen verdienen.
3. Zooals Adams zonde alleen door vleeschelijke geboorte op
anderen overgaat, komt Christus’ verdienste alleen over anderen
door de geestelijke wedergeboorte in het doopsel, waardoor wij
Christus worden ingelijfd naar den Galatenbrief (3, 27) : <( Gij
allen, die in Christus zijt gedoopt, hebt mei Christus gemeenschap »•
En van de genade komt het, dat het den menschen wordt gegeven in
Christus herboren te worden. En zoo komt de redding der menschen
van de genade.

Ad SECUNDUM dicendum, quod alii de plenitudine
non quidem fon tem gratiae, sed quamdam particularem
non oportet, quod alii homines possint aliis mereri, sicut
Ad TERTIUM dicendum, quod sicut peccatum Adae

Christi accipiunt,
gratiam. Et ideo
Christus.
non derivatur ad
alios, msi per carnalem generationem, ita meritum Christi non derivatur
ad alios, nisi per generationem (1) spiritualem, quae fit in baptismo, per
quam homines Christo incorporantur (2), secundum illud ad Galat. 3.
[v. 27] : « Omnes quotquot in Christo baptizati estis, Christum induistis ».
Et hoe ipsum est gratiae. quod homini conceditur regenerari in Christo.
Et sic salus hominis est ex gralia.

(1) L.: per regenerationem.
(2) L.: incorporamur.
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TWINTIGSTE KWESTIE
OVER CHRISTUS’ ONDERWORPENHEID
AAN DEN VADER.
{Twee Artikelen.)
Vervolgens moeten wij datgene bespreken, wat aan Christus toekomt krachtens de verhouding tusschen Hem en den Vader. Som
mige van deze dingen worden van Hem gezegd om een verhouding
van Hem tot den Vader, bv. dat Hij aan Hem onderworpen is,
dat Hij tot Hem bad en dat Hij Hem in het priesterschap diende.
Maar andere dingen worden of kunnen van Hem worden gezegd
krachtens een verhouding van den Vader tot Hem, bv. als de
Vader Hem had aangenomen als kind of omdat Hij Hem voor
bestemd heeft. Ten eerste moeten wij dus spreken over Christus
onderworpenheid aan den Vader, ten tweede over Zijn gebed,
ten derde over Zijn priesterschap, ten vierde over de aanneming

QUAESTIO XX.
DE CONVENIENTIBUS CHRISTO,
SECUNDUM QUOD PATRI FUIT SUBJECTOS (1).
IN DUOS ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de his quae conveniunt Christo per comparationem ad Patrem [Ctr. q. 16. introd.]. Quorum quaedam dicuntur de
ïpso secundum habitudinem ipsius ad Patrem; puta quod est ei subjectus,
quod ipsum oravit, quod ei in sacerdotio ministravit. Quaedam vero dicun
tur, vel dici possunt secundum habitudinem Patris ad ipsum; puta si Pater
eum adoptasset, et quod eum praedestinavit. Primo igitur considerandum
est de subjectione Christi ad Patrem; secundo, de ejus oratione [q. 21.]:

(l) U: De subjectione Christi ad Patrem.
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als kind, of Hem dat toekomt, ten vijfde over Zijn voorbestem
ming.
Over het eerste punt stellen wij ons twee vragen :
1. Was Christus aan den Vader onderworpen?
2. Was Hij onderworpen aan Zichzelf?
I’ ARTIKEL.
Moet men zeggen, dat Christus aan den Vader onderworpen is?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er niet gesproken moet
worden over Christus’ onderworpenheid aan den Vader.
1Want alles wat aan God den Vader onderworpen wordt genoemd
is een schepsel, want zooals in het boek Over de Leerstukken dei
Kerk wordt gezegd, (( is er in de Drievuldigheid niets, dat dient
oj onderworpen is ». Nu mag men niet zonder meer zeggen, dat
Christus een schepsel is, zooals boven werd aangetoond (16 Kw.,
8° Art.). Dus moet men ook niet zonder meer zeggen, dat Hij

aan God den Vader onderworpen is.
tertio, de ipsius sacerdotio [q. 22.] ; quarto, de adoptione, an ei convemat [q. 23.]; quinto, de ejus praedestinatione [q. 24.].
Circa primum quaeruntur duo: 1. Utrum Christus sit subjectus Patri.
2. Utrum sit subjectus sibi ipsi.
ARTICULUS I.

Utrum dicendum sit, Chrisium esse subjectum Patri.
[Part. I. q. 42. art. 4. ad 1. et 3. Dist. 11. art. 1. ad 2.
et 1. Cor. 15. lect. 3. fin.].
Ad primum sic proceditur. Videtur, quod non sit dicendum, Christum
esse subjectum Patri. Omni enim quod subjicitur Deo Patri, est creatura:
quia, ut dicitur in lib. de Ecclesiasticis dogmatibus [cap. 4. inter op
August.], « in Trinitate nihil est serviens, neque subjectum ». Sed non
est simpliciter dicendum, quod Christus sit creatura, ut supra dictum est
[q. 16. art. 8.]. Ergo etiam non est simpliciter dicendum, quod Christus

sit Deo Patri subjectus.
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2. Men noemt iets hierom aan God onderworpen, dat het Zijn
heerschappij dient. Nu kan men het dienen niet aan Christus menschelijke natuur toeschrijven, want Damascenus zegt in het 3'
boek (Over het Ware Geloof, 21e H.) : « Men moet weten, dat
wij haar, nl. de menschelijke natuur van Christus geen slavin kun
nen noemen. Want de namen slavernij en heerschappij doen ons
geen naturen kennen, maar verhoudingen als vaderschap en zoon
schap ». Dus is Christus naar de menschelijke natuur niet aan God
den Vader onderworpen.
3. In den Eersten Korinthiërsbrief (13, 28) wordt gezegd :
« Zoodra dus alles aan Hem onderworpen zal zijn, zal ook de
Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onder
wierp». Maai zooals in den Hebreeënbrief (2, 8) staat, <( zien Wij
nog niet, dat alles aan Hem onderworpen is ». Dus is Hij nog
niet aan den Vader, die alles Hem onderworpen heeft gemaakt,
onderworpen.
Maar daartegenover staat, dat bij Joanncs (14, 28) wordt ge
zegd: « De Vader is grooter dan Ik ». En Augustinus zegt i.i het
lc boek Over de Drievuldigheid (7e H.) : (( Terecht zegt de Schrift
beide dingen: dat de Zoon aan den Vader gelijk en dat de Vader
2. Pr/£TEREA, ex hoe dicitur aliquid Deo subjectum, quod est ejus
domino serviens. Sed humanae naturae in Chvisto non potest atlribui servitus: dicit enim Damascenus in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 21. cir. med.] :
« Sciendum est, quod neque servam ipsam », scilicet humanam naturam
Christi, « dicere possumus: servitutis enim, et dominationis nomina non
naturae sunt nomina, cognitionisque signa, sed eorum quae ad aliquid,
qüëmadmodum paternitatis, et filiationis nomina ». Ergo Christus secundum humanam naturam non est subjectus Deo Patri.
3. Pr^terea, prioris ad Corinth. 15. [v. 28] dicitur: « Cum autem
subjecta illi fuerint omnia, tune ipse filius subjectus erit illi, qui sibi subjecit. omnia ». Sed, sicut dicitur Hèbr. 2. [v. 8], « nunc needum videmus
omnia subjecta ei ». Ergo nondum ipse est subjectus Patri, qui ei subjecit
omnia..
Sed CONTRA est, quod Dominus dicit Joan. 14. [v. 28]: « Pater
major me est ». Et Augustinus dicit in 1. de Trinit. [cap. 7. ante med.] :
« Non immerito Scriptura utrumque dicit, et aequalem Patri Filium, el
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grooier dan de Zoon is. Want het eerste kan men krachtens de
gestalte van God, het tweede krachtens die van een slaaf zonder
beiden te verwarren begrijpen ». Nu is de mindere aan den meer
dere onderworpen. Dus is Christus krachtens de gestalte van een
slaaf aan den Vader onderworpen.
Leerstelling. — Aan ieder die een bepaalde natuur bezit,
komt datgene toe, wat aan die natuur eigen is. Nu heeft de men
schelijke natuur krachtens haar aard een drievoudige onderwor
penheid aan God. En wel een krachtens haar graad van goe eii »
want de goddelijke natuur is het wezen zelf der goedhei , ge ij
Dionysius in het 1' hoofdstuk Over de Namen van God bewijst,
maar de menschelijke natuur deelt eenigszins in de go e ij e
goedheid als onderging zij de uitstraling ervan.
Ten tweece
wordt de menschelijke natuur wat Gods macht betieft aan em
onderworpen genoemd, in zoover zij als ieder scbepse zie mo^
schikken in de uitwerking van Gods bepalingen. Ten ei ^ is zij
nog bijzonder aan God onderworpen door haai eigen ij e a en,
in zoover zij met haar eigen wil gehoorzaamt aan ]jn §e 0 en'
Nu beleed Christus van Zichzelf, dat Hij op die drie manieren

Patrem Filio majorem; illud enim propter formam Dei; hoe autem propter
formam servi sine ulla confusione intelligitur ». Sed minor e§t subjectus
majori. Ergo Christus secundum formam servi est Patri subjectus.

Respondeo dicendum, quod cuilibet habenti aliquam naturam conveniunl ea, quae sunt propria illi (1) naturae. Natura autem humana ex
sui conditione habel triplicem subjectionem ad Deum. Unam quidem se
cundum gradum bonitatis: prout scilicet divina natura est ipsa essentia
bonitalis, ut patet per Dionysium I. cap. de Div. Nom. [a med. lect. 3.].
Natura autem creata habet quamdam participationem divinae bonitatis,
quasi radiis illius bonitatis subjecta. Secundo humana natura subjicitur
Deo quantum ad Dei potestatem: prout scilicet natura humana, sicut et
quaelibet creatura, subjacet operationi divinae dispositionis. Tertio moejo
specialiter humana natura Deo subjicitur quantum ad proprium suum
actum: inquantum scilicet propria voluntate obedit mandatis ejus.
Et hanc triplicem subjectionem ad Patrem Christus de seipso confitetur.
(0 Iy.: illius naturae.
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a$in den Vader onderworpen was. De eerste bij Matthaeus (19,
17): (( Wat vraagt gij Mij mar het goede? Een is er goed,
Cod )). Hierbij zegt Hieronymus, « dat Hij, omdat (de jonge
ling) Hem goede meester en niet Cod of Gods Zoon had genoemd,
zeide, dat toch met Cod vergeleden een heilig mensch niet goed
ivas ». Hiermee gaf Hij te begrijpen, dat Hij naar de menschelijke natuur niet tot den graad der goddelijke goedheid reikte. En
omdat (( bij dingen, die niet door hun massa groot zijn, grooter
hetzelfde als beter is », zooals Augustinus in het 6C boek Over de
Drievuldigheid (8e H.) zegt, volgt hieruit dat de Vader grooter
dan Christus naar de menschelijke natuur wordt genoemd.
De tweede soort onderwerping wordt aan Christus toegeschre
ven, in zoover wij gelooven, dat alles wat met Christus’ menschheid
gebeurde, door goddelijke beschikking zoo geschiedde. Daarom
zegt Dionysius in het 4° hoofdstuk Over de Hemelreien,
dat Christus <( aan de bepalingen van den Vader onderworpen
u>as ». En dat is de onderworpenheid van het dienen, krachtens
v/elke men zegt, dat « ieder schepsel Cod dient », in zoover het aan
Zijn bevelen onderworpen is volgens het boek der Wijsheid (16,
22) : « Het schepsel dient U, zijn maffer ». En zoo ook wordt

Primam quidem Matth. 19. [v. 17]: « Quid me interrogas de bono?
Unus est bonus Deus ». Ubi Hieronymus [Comm. lib. 3.] dicit, quod
« quia magistrum vocaverat bonum, et non Deum, vel Dei Filiurri confessus erat, dixit, hominem, quamvis sanctum, comparatione Dei non esse
bonum »: per quod dedit intelligere, quod ipse secundum humanam
naturam non pertingebat ad gradum bonitatis divinae. Et quia « in his
quae non mole magna sunt, idem est esse majus, quod melius », ut
Augustinus dicit in 6. de Trinit. [cap. 8. cir. med.] ; ex hac ratione
Pater dicitur « major Christo » secundum humanam naturam.
Secunda etiam (2) subjectio Christo attribuitur, inquantum omnia quae
circa humanitatem Christi acta sunt. divina dispositione gesta creduntur.
Unde Dionysius dicit 4. cap. Coel. Hierar, quod Christus « subjieitur
Dei Patris ordinationibus ». Et haec est subjectio servitutis. secundum
quod « omnis creatura Deo servit » [Judith. cap. 16, v. 17] ejus
ordinationi subjecta: secundum illud Sap. 16. [v. 24]: « Creatura tibi
(2) L.: secunda au tem.
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in den Philip pensenbrief (2, 8) van Gods Zoon gezegd, « at
Hij de gestalie van een slaaf aannam ».
Ook de derde soort onderworpenheid schrijft Hij aan
ie
zelf toe, als Hij bij joannes (8, 29) zegt: « Wat Hem behaagt,
doe Ik altijd ». Dat is de onderworpenheid van het gehoorzamen,
en daarom wordt in den Philippensenbrief (2, 8) gezegd, dat <( ij
tof. den dood toe aan den Vader gehoorzaam is geworden
Antwoord op de Bedenkingen. — 1 • Men mag niet zonder
meer, maar alleen naar de menschelijke natuur zeggen, dat . nstus een schepsel is, of men er nu al dan niet een nadeie bepa mg
bijvoegt, zooals boven is gezegd (16° Kw., 8C Art-). En zoo mag
men ook niet meenen dat Christus zonder meer aan den Vadei
onderworpen is, maar alleen naar de menschelijke natuur, oo
als men er deze beperking niet aan toevoegt. En het is beter eze
erbij te voegen om de dwaling van Arius, die den Zoon ager
stelde dan den Vader, te vermijden.
2. De verhouding van heerschen en dienen berust op handelen
en iets ondergaan, in zoover het nl. een slaaf toekomt dooi et ge o
van den heer bewogen te worden. Maar nu wordt hande en met

factori deserviens ». Et secundum hoe etiam Filius Dei Philip. 2. [v. 7]
dieitur « formam servi accepisse ».
Tertiam etiam subjectionem attribuit sibi ipsi Joan. 8. fv. 29] dicens:
« Quae placita sunt ei, facio semper ». Et haec est subjectio obedientiae
Patris usque ad mortem (3) : unde dieitur Philip. 2. Tv. 8] quod « factus
est obediens Patri usque ad mortem ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod sicut non est simpliciter intelligendum,
quod Christus sit creatura, sed solum secundum humapam naturam, sive
apponatur ei determinatio, sive non, ut supra dictum est [q. 16. art. 8.].
ita etiam non est simpliciter intelligendum. quod Christus sit subjectus
Patri, sed solum secundum humanam naturam, etiamsï haec determinatio
non apponatur. Quam tarnen convenientius est apponere, ad evitandum
errorum Arii, qui posuit Filium minorem Patre.
Ad SECUNDUM dicendum, quod relatio servitutis, et dominii fundatur

super actione, et passione; inquantum scilicet servi est moveri a domino
(3) L. omit.: Patris usque ad mortem.
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aan de natuur, maar aan den persoon toegeschreven als aan wie
werkt, want de handelingen zijn volgens den Philosoof (Metaphysica, 1° B., 1P H., n. 6) (( van de dragers en de eenlingen ».
Maar een handeling wordt aan de natuur toegeschreven als aan
datgene, waardoor de hypostase of persoon handelt. Al zegt
men daarom niet in eigenlijken zin, dat de natuur heer of slaaf
is, dan kan men toch in eigenlijken zin wel zeggen, dai een
hypostase of persoon volgens deze of die natuur heer is of slaaf.
En zoo is er niets tegen Christus naar de menschelijke natuur
den Vader onderworpen of slaaf te noemen.
3. Zooals Augustinus in het 1° boek Over de Drievuldigheid
(8'‘ H.) zegt, « zal Christus dan de heerschappij aan God den
Vader overgeven, als Hij de rechtvaardigen Waarin Hij nu door
het geloof heerscht tot het aanschouwen zal brengen )), dat zij
nl. het gemeenschappelijke wezen van den Vader en den Zoon
zullen zien. En dan zal Hij niet alleen in Zichzelf, maar ook
in Zijn ledematen door hel deelen in de goddelijke goedheid
volledig aan den Vader onderworpen zijn. Dan zal ook alles
volledig aan Hem onderworpen zijn door het eindelijk vervullen
van Zijn wil omtrent hen. Nu is echter alles aan Hem onder
worpen wat de macht erover betreft, volgens Matthaeus (Laatste
H., 18) : (( Mij is alle macht gegeven in den hemel en op aarde )).
secundum imperium. Agere autem non attribuitur naturae, sicut agenti, sed
personae: « actus » enim « suppositorum sunt, et singularium v> secundum
Philos. [lib. I. Met. cap. 1. n. 6. S. Th. lect. 6.] ; attribuitur tarnen
actio naturae, sicut ei, secundum quam persona, vel hypostasis agit. Et
ideo quamvis non proprie dicatur, quod natura sit domina, vel serva secun
dum hanc, vel illam naturam. Et secundum hoe nihil prohibet Christum
dicere Patri subjectum, vel servum secundum humanam naturam.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in 1. de Trin.
[cap. 8. ante med.], « tune Christus tradet regnum Deo, et Patri, quando
justos, in quibus nunc regnat per fidem, perducturus est ad speciem ».
ut scilicet videant ipsam essentiam communem Patri, et Filio. Et tune
totaliter erit Patri subjectus non solum in se, sed étiam in membris suis,
per plenam participationem divinae bonitatis. Tune etiam erunt plene ei
subjecta per finalem impletionem suae voluntatis de eis. Licet etiam modo
sint omnia ei subjecta quantum ad potestatem: secundum illud Matth. uit.
[v. 18] : « Data est mihi omnis potestas in coelo, et in terra ».
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II‘ ARTIKEL.

Is Christus aan Zichzelf onderworpen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet aan Zich
zelf onderworpen is. — 1. Want Cyrillus zegt in den Synodalen
Brief, nl. die door de Kerkvergadering van Ephese is aanvaard:
« Ook is Christus Zichzelf geen slaaf of heer. Het is redeloos en
zelfs goddeloos dat te zeggen of te denken ». Dat beweert ook
Damascenus in het 3° boek (Over het Ware Geloof, 21L H.) :
« Christus, die één zijnde is, kan Zichzelf geen slaaf of heer
zijn ». Maar Christus wordt dienaar van den Vader genoemd in
zoover Hij Hem onderworpen is. Dus is Hij niet aan Zichzelf
onderworpen.
2. Een dienaar staat in een verhouding tot den heer. Nu bestaat
er geen verhouding van iets tot zichzelf, zoodat Hilarius in het
boek Over de Drievuldigheid (7° B., n. 13) zegt, dat « niets even
groot is als zichzelf of zich gelijk »• Dus kan Christus geen dienaar
van Zichzelf worden genoemd. En is dus niet aan Zichzelf onder
worpen.
3. a Zooals de redelijke ziel en het oleesch een lichaam zijn,
ARTICULUS II.

Ulrum Christus sit subjectos sibi ipsi.
Ad SECUNDUM sic procedilur. Videtur, quod Christus non sit subjectus
sibi ipsi. Dicil enim Cyrillus in Epistola synodica, quam scilicet Synodua
Ephesina [gener. 3. part. 1. cap. 26.] recepit: « Neque ïpse Christus
sibi servus est, neque dominus: faluum enim est, magis autem et impium
ita dicere, et sapere ». Et hoe etiam asserit Damascenus in 3. lib. [Orth.
Fid. cap. 21. a med.] dicens: « Unum enim ens Christus non potest
servus esse sui ipsius, et dominus ». Sed inlantum Christus dicitui servus
Patris, inquantum est ei subjectus. Ergo Christus non est subjectus sibi
ipsi.
...
2. Pr/eterea, servus referlur ad dominum. Sed relatio non est alicujus
ad seipsum: unde et Hilarius dicit in lib. 3. de Trimt. [lib. 7. n. 15.],
quod « nihil est sibi simile, aut aequale )). Ergo Christus non potest dici
servus sui ipsius. Et per consequens nee sibi esse subjectus.
3. Pr/ETEREA, (( sicut anima rationalis, et caro unus est homo; ita
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zoo zijn God en mensch samen een Christus », zooals Athanasius
zegt (in het Symbolum). Nu wordt een mensch niet aan zichzelf
onderworpen of dienaar van zichzelf genoemd of grooter dan
zichzelf, omdat zijn lichaam aan de ziel onderworpen is. Dus
moet Christus ook niet aan Zichzelf onderworpen worden genoemd,
omdat Zijn menschheid aan Zijn godheid onderworpen is.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus in het 1' boek Over
de Drievuldigheid (7e H.) zegt, dat u de Waarheid aantoont, dat
de Zoon op dezelfde manier, (waarop nl. de Vader grooter dan
Christus is naar de menschelijke natuur), ook minder is dan Zich
zelf ».
2. Zooals hij op dezelfde plaats redeneert, is de gestalte van
een slaaf zoo door Gods Zoon aangenomen, dat Hij de gestalte
van God niet verloor. Nu is de Vader naar de gestalte Gods, die
Vader en Zoon gemeenschappelijk bezitten, grooter dan de Zoon
naar de menschelijke natuur. Dus is ook de Zoon grooter dan Zich
zelf naar de menschelijke natuur.
3. Naar de menschelijke natuur is Christus dienaar van God
den Vader naar Joannes (20,1 7) : « Ik stijg op naar Uïv en Mijn
Vader, naar Uïd en Mijn God ». Maar wie slaaf is van den Vader
Deus, et homo unus est Christus »; ut Athanasius dicit [in suo Symb.
Fid.]. Sed homo non dicitur subjectus sibi ipsi, vel seivus sui ipsius, aut
major seipso, propter hoe, quod corpus ejus subjectum est animae. Ergo
neque Christus dicitur subjectus sibi ipsi propter hoe quod ejus humanilas
subjecta est divinitati ipsius.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in 1. de Trinit. [cap. 7. ante
med.] : « Veritas ostendit secundum istum modum », quo scilicet Pater
major est Christo secundum humanam naluram, « etiam seipso minorem
Filium ».
2. PRiETEREA, sicut ipse argumentatur ibidem, sic accepta est a Filio
Dei forma servi, ut non amitteretur forma Dei. Sed secundum formam Dei,
quae est communis Patri, et Filio, Pater est Filio major secundum hu
manam naturam. Ergo etiam Filius est major seipso secundum humanam
naturam.
3. PR7ETEREA, Christus secundum humanam naturam est seivus Dei
Patris, secundum illud Joan. 20. [v. 17]: « Ascendo ad Patrem meum,
et Patrem vestrum, Deum meum, et Deum vestrum ». Sed quicumque est
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is ook dienaar van den Zoon; want anders zou niet alles wat van
den Vader is ook van den Zoon zijn. En dus is Christus dienaar
van Zichzelf en aan Zichzelf onderworpen.
Leerstelling. — Zooals werd gezegd (Vorig Art. Antw. op
de 2e B.) wordt aan een persoon of hypostase naar een bepaalde
natuur toegeschreven heer of slaaf te zijn. Wordt dus van Christus
gezegd, dat Hij heer of dienaar van Zichzelf is, of dat Gods
Woord de Heer is van den mensch Christus, dan kan men dat op
twee manieren opvatten. Ten eerste zoo, dat het gezegd zou wor
den om een verschil in hypostase of persoon, alsof de persoon van
Gods Woord dat heer is en die van den mensch die dient een
andere zou zijn; en dat behoort tot de ketterij van Nestorius.
Daarom lezen wij in zijn veroordeeling op de Kerkvergadering
van Ephese: « Als iemand zegt, dat de God of Heer van Christus
het uit God den Vader voortgel^omen Woord is, en niet liever
belijdt, dat Hij iegelijk God en mensch is omdat Het Woord
mensch werd naar de Schriften, die zij gebannen )). Dat nu ont
kenden Cyrillus en Damascenus en in dezen zin moet men ont
kennen, dat Christus minder dan Zichzelf of Zichzelf onderworpen
is.
servus Filii: alioquin non omnia, quae sunt Patris, essent Filii. Ergo Chris
tus est servus sui ipsius, et sibi subditus.
RESPONDEO dicendum, quod, sicut diclum est [art. praec. ad 2.J.
esse dominum, et servum attribuitur personae, vel hypostasi secundum aliquam naturam. Cum ergo dicitur Christus esse « dominus vel servus sui
ipsius » vel quod « Verbum Dei est dominus Christi » hoe potest intelligi
dupliciter. Uno modo, ut mtelligatur hoe esse dictum ralione alterius
hypostasis, vel personae, quasi alia sit persona Verbi Dei dominantis, el
alia hominis servientis: quod pertinet ad haeresim Nestorii. Unde in condemnatione Nestorii dicitur in Synodo Ephesina [part. 3. cap. 1. anathematis. 6.] : « Si quis dicit, Deum, vel Dominum esse Christi ex Deo
Patre Verbum, et non magis eumdem ïpsum confitetur, simul Deum, et
hominem, utpote Verbum factum carnem, secundum Scripturas, anathema
sit ». Et sub eodem sensu negandum est, Christum esse « minorem seipso »
vel esse « sibi subjectum » (1).
(i) I/.: sibi ipsi.
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cie nature0160
°°^ an<^ers °PvaOen naar het verschil tusschen
dat Hii 60 m Cen lypostase °f persoon. En zoo kunnen wij zeggen,
met A» naai een ervan, die Hij samen met den Vader heeft, samen
andere ^ lt* ^eersc^lt en boven alles staat, en dat Hij naar de
Ano„J- 16
m.et ons deelt, dient en onderworpen is. En zoo zegt
ZTnUS'
Z°°n ,a*« <*<"' Zichzelf is.
als di n m°^.ec
weten» dal wij omdat de naam Christus zoowel
7n
Van 00n naam van een persoon is, alles wat Christus om
waard
Tl eeuwi§ >s toekomt, krachtens hen zelf en onvoorj6
van r~ em kunnen zeggen; en vooral deze verhoudingen,
u
i61 e*^en 0 tot den persoon schijnen te behooren. Maar wat
laC ^ens e menschelijke natuur toekomt, moeten wij Hem
\ met een nac^J*e bepaling toeschrijven. Zoo zeggen wij dus
.
ï meer’ al Christus de Hoogste en de Heerscher en de Beis, maai dat Hij onderworpen of dienaar of lager staand
' m°j Cn W1J7 i61?1 met een nadere bepaling toeschrijven, nl. vol
gens de menschelijke natuur.
Antwoord op de Bedenkingen. — I. Cyrillus en Damascenus ontkennen, dat Christus Heer is van Zichzelf, in zoover dat
Alia modo potest intelligi secundum diversitatem naturarum in una
persona, vel hypostasi, Et sic dicere possumus secundum unam earum, in
qua cum Patre convenit, simul eum cum Patre praeesse, el dominari:
secundum vero naturam, in qua nobiscum convenit, ipsum subesse, et servire.
Et per hunc modum dicit Augustmus [loc. sup. cit.] Filium esse « seipso
minorem ».
Sciendum tarnen, quod cum hoe nomen « Christus » sit nomen per
sonae, sieul el hoe nomen « Filius », illa per se, el absolute possunt dici
de Christo, quae conveniunt ei ratione suae personae, quae est aeterna: et
maxime hujusmodi relationes, quae magis proprie videntur ad personam,
vel hypostasim pertinere. Sed ea quae conveniunt sibi secundum humanam
naturam, sunt ei potius attribuenda cum determinatione. Ut videlicet dicamus, Christum esse simpliciter Maximum, et Dominum, el Praesidentem:
quod autem sit subjectus, vel servus, vel minor, est ei attribuendum cum
determinatione, scilicet « secundum humanam naturam ».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Cyrillus, et Damascenus negant
Christum esse dominum sui ipsius, secundum quod per hoe importatur
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een meervoudigheid van dragers zou insluiten, wat noodig is om
iemand zonder beperking Heer van een, ander te noemen.
2. Zonder meer genomen moet er verschil zijn tusschen den
persoon van heer en dienaar, maar het begrip van dienen en heerschen kan eenigszins bewaard blijven als dezelfde persoon om ver
schillende redenen heer van zichzelf is.
3. Om verschillende deelen van den mensch, waarvan het eene
hooger en het andere lager is, zegt de Philosoof zelfs in het 5° boek
Over de Zedeleer (11° H., n. 9), dat « er rechtvaardigheid bestaat
van den mensch tegenover zichzelf », in zoover het begeerend en
• tegenstrevend vermogen aan het verstand gehoorzamen. Op deze
manier kan een mensch ook om verschil tusschen zijn deelen aan
zichzelf onderworpen zijn als heer en dienaar.
Uit het gezegde blijkt wat men op de andere bewijzen moet
antwoorden. Want Augustinus zegt dat de Zoon naar de menschelijke natuur en niet om een verschil in drager aan Zichzelf
onderworpen en minder dan Zichzelf is.

pluralitas buppositorum, quae requiritur ad hoe quod aliquis simpliciter sit
dominus alieujus.
Ad SECUNDUM dicendum, quod simpliciter quidem oportet esse alium
dominum, et alium servum: potest tarnen aliqua ratio dominii, et servitutis
servari, proul idem est dominus, et servus (2) sui ipsius secundum aliud,
et aliud.

Ad TERTIUM dicendum, quod propter diversas partes hominis, quarum
una est superior, et alia inferior, dicit etiam Philos. in 5. Ethic. [cap.
11. n. 9. S. Th. lect. 17.], quod « est hominis ad seipsum justitia »
inquantum irascibilis, et concupiscibilis obediunt rationi. Unde per hunc
modum etiam unius homo potest dici sibi subjectus, et serviens secundum
diversas sui partes.
Ad alia autem ARGUMENTA patet responsio ex dictis. Nam Augustinus
asserit, Filium seipso minorem esse, vel sibi subjectum, secundum humanam
naturam: non secundum diversitatem suppositorum.
(2) L. omit.: et servus.
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EEN EN TWINTIGSTE KWESTIE
OVER HET GEBED VAN CHRISTUS.
(Vier Artikelen.)
Vervolgens moeten wij het gebed van Christus beschouwen. En
hierover stellen wij ons vier vragen:
1. Kwam het Christus toe te bidden ?
2. Kwam Hem dit naar het zinnelijke gedeelte in Hem toe?
3. Kwam het Hem toe voor Zichzelf te bidden of alleen voor
anderen?
4. Werd elk gebed van Hem verhoord?
Ic ARTIKEL.
Krvam het Christus toe te bidden?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het Christus niet toekwam

QUAESTIO XXI.
DE ORATIONE CHRISTI,
IN QUATUOR ARTICULUS DIVISA.
Deinde considerandum est de oratione Christi.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: 1. Utrum Christo conveniat orare. —
2. Utrum conveniat sibi secundum suam sensualitatem. — 3. Utrum conveniat sibi orare pro seipso, an tantum pro aliis. — 4. Utrum omnis ejus
oratio sit exaudita.
ARTICULUS I.
Utrum Christo competat orare.
[Supra q. 13. art. 4. ad 3. et Infra q. 43. art. 2. ad 2.
3. Dist. 1 7. art. 3. q. 1. et 4. Dist. 15. q. 4. art. 6. q. 2. ad 2.
et Joan 11. lect. 6.J.
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod Christo non competat orare:
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te bidden. — 1. Want het gebed is, zooals Damascenus zegt (Over
het Ware Geloof, 3C B., 24c H.), (( het vragen aan God van ge
paste dingen ». Omdat nu Christus alles kon doen, schijnt et em
niet toe te komen iets van een ander te vragen. Dus sc ïjnt et
bidden Christus niet toe te komen.
2. Men moet in het gebed niet vragen, waarvan men zeker weet
dat het geschieden zal, zooals wij niet bidden dat morgen
op zal gaan. Evenmin past het datgene te vragen in
8e e *
waarvan men zeker weet dat het nooit zal geschieden. Nu wist
Christus van alles of het gebeuren zou. Dus paste het Hem met in
het gebed iets te vragen.
3. Damascenus zegt in het 3C boek (t. a. pl.), dat « net ge e ^
een opstijgen van het verstand is naar God )). Nu had Christus
verstand geen behoefte tot God op te stijgen, omdat het altij met
God verbonden was niet alleen door de vereeniging in persoon,
maar ook door het zalige genieten. Dus paste het Christus met te
bidden.
Maar daartegenover staat, dat bij Lucas (6, 2) wordt gezegd.
« Het gebeurde in die dagen, dat Hij den berg besteeg om te bid
den en den nacht doorbracht in het gebed tot God ».
Nam, sicut Damascenus dicit [lect. 3. Orth. Fid. cap. 24. in princ.],
« oratio est petitio decentium a Deo ». Sed cum Christus omnia facere
posset, non videtur ei convenire, quod aliquid ab aliquo peteret. Ergo
videtur, quod Christo non conveniat orare.
2. PmETEREA, non oportet orando petere illud, quod aliquis scit pro
certo esse futurum: sicut non oramus, quod sol oriatur cras. Neque est
etiam conveniens, quod aliquis orando petat, quod scit nullo modo esse
futurum. Sed Christus sciebat circa omnia quid esset futurum. Ergo non
conveniebat ei aliquid orando petere.
3. Prt'ETEREA, Damascenus dicit in 3. lib. [loc. cit.], quod « oratio
est ascensus intellectus in Deum ». Sed intellectus Christi non indigebat
ascensione in Deum: quia semper intellectus ejus erat Deo conjunctus, non
solum secundum unionem hypostasis, sed etiam secundum fruitionem beatitudinis. Ergo Christo non conveniebat orare.
Sed contra est, quod dicitur Luc. 6. [v. 12] : « Factum est, in illis
diebus exiit in montem orare, et erat pernoctans in oratione Dei ».
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Leerstelling. — Het gebed is een uitspreken van den eigen
wil tegenover God opdat Hij hem mag vervullen, zooals in het
tweede deel (Ila-IIae, 83e Kw., 1* en 2° Art.) is gezegd. Had
Christus dus maar een wil, nl. den goddelijken gehad, dan was het
Hem in het geheel niet toegekomen te bidden, omdat de goddelijke
wil altijd zelf volbrengt wat hij wil naar het Psalmwoord (Ps. 134,
6) : « Alles 1vat Hij wilde, heeft de Heer volbracht ».
Omdat er echter in Christus verschil is tusschen den goddeiijken
en den menschelijken wil, en de menschelijke niet in staat is door
zichzelf uit te voeren wat hij wil, maar alleen door goddelijke
kracht, komt het aan Christus in zoover Hij mensch is en een
menschelijken wil heeft toe te bidden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. In zoover Hij God
was kon Christus alles volbrengen wat Hij wilde, maar niet als
mensch; want als mensch bezat Hij zooals boven gezegd is (13c
Kw., le Art.) geen almacht. Desalniettemin wilde Hij, die God
en mensch tegelijk was, Zijn gebeden tot den Vader richten, niet
alsof Hijzelf onmachtig was, maar om ons te onderrichten. Ten
eerste om te toonen, dat Hij van den Vader kwam, en daarom zei

RESPONDEO dicendum,, quod, sicut dictum est in 2. [2-2. q. 83.
art. ï. et 2.], oratio est quaedam explicatio proprie voluntatis apud Deum,
ut eam impleat. Si igitur in Christo esset una tantum voluntas, scilicet
divina, nullo modo competeret sibi orare: quia voluntas divina per seipsam
est effectiva eorum quae vult, secundum illud. Psal. 134. [v. 6] :
« Omnia quaecumque voluit Dominus, fecit ». Sed quia in Christo est
alia voluntas divina, et alia humana, et voluntas humana non est per
seipsam efficax ad implendum quae vult, nisi per virtutem divinam: inde
est quod Christo, secundum quod est homo, et humanam voluntatem habens,
competit orare.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Christus poterat perficere omnia quae
volebat, secundum quod Deus, non autem secundum quod homo: quia
secundum quod homo, non habuit omnipotentiam, ut supra habitum est
[q. 13. art. 1.]. Nihilominus tarnen ipse idem Deus existens, et homo,
voluit ad Patrem orationem porrigere, non quod (1) ipse esset impotens,
sed propter nostram instructionem. Primo quidem, ut ostenderet se esse a !
(i) L.: quasi ipse...

!
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Hij bij Joanncs (1 1, 42) : « Om het volk, dat om Mij heen staat,
heb Il( gesproken, (nl. de woorden van Mijn gebed) opdat zij
zouden ge/ooven, dat Cij Mij gezonden hebt )>. Daarom zegt oo
Hilar.us in het 10' boek Over de Drievuldigheid (n. 71) : « Hij
had geen behoefte aan het gebed, maar Hij bad voor onst dat
Hij als Zoon beleend mocht Worden )>. Ten tweede om on» een
voorbeeld te geven. Daarom zegt Ambrosius bij Lucas (6, 12) .
« Laat de geopende ooren U niet bedriegen, om te meenen, at
Gods Zoon als een zwakke bidt om ie verkrijgen ivat Hij ze f
niet volbrengen kan. Want de oorsprong van alle macht en e
leermeester der gehoorzaamheid brengt ons door Zijn voorbee
tot het onderhouden van de geboden der deugd )).
Augustinus ook in het Commentaar op Johannes (10
r.) •
(( Als het noodig Was geweest, had de Heer in de gestalte van een
slaaf ook in stilte kunnen bidden. Maar Hij ïvilde zoo a s smeekeling bij den Vader verschijnen, dat Hij zich tegelijk etvus
ivas onze leermeester te zijn ».
. ....
2. Onder de toekomstige dingen, die Christus kende, wist Hij
van sommigen, dat zij op Zijn gebed moesten geschieden, n et
was niet ongepast, dat Hij daarom tot God bad.
3. Het opstijgen is niets anders dan het zich bewegen naar iets

Patre. Unde ipse dicit Joan. 11. [v. 42]: « Propter populum qui circumstat, dixi », scilicet verba orationis, « ut credant, quia tu me misisti ».
Unde Hilarius in 10. de Trinit. [num. 71.] dicit: « Non prece eguït: pro
nobis oravit, ne filius ignoraretur ». Secundo, ut nobis exemplum orandi
daret. Unde Ambrosius dicit super Luc. [cap. 6. v. 12. sup. illud.: Et
erat pernoctans, etc.] : « Noli insidiatrices aperire aures, ut putes Filium
Dei quasi infirmum rogare, ut impetret quod implere non possit. Potestatis
enim auctor, obedientiae magister, ad praecepta virtutis suo nos informat
exemplo ». Unde et Augustinus dicit super Joan. [tract. 104. circ. med.] :
« Poterat Dominus in forma servi, si hoe opus esset, orare silentio: sed
ita se Patri exhibere voluit precatorem, ut meminisset nostrum se esse doctorem ».

Ad SECUNDUM dicendum, quod inter alia, quae Christus scivit futura,
scivit quaedam esse fienda propter suam orationem. Et hujusmodi non
inconvenienter a Deo petiit.
Ad TERTIUM dicendum, quod ascensio nihil est aliud, quam motus in
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dat hooger is. Nu spreekt men volgens het 3° boek Over de Ziel
(7° H., n. 1.) in dubbelen zin over beweging. Ten eerste in eigen
lijken als men een overgang van het kunnen naar de act bedoelt,
in zoover beweging de act is van iets onvolmaakts. En zoo Komt
beweging toe aan iets dat hooger kan zijn, maar niet daadwerke
lijk is. En zooals Damascenus in het 3° boek (Over het Ware
Geloof, t. a. pl.) zegt, « had Christus’ menschelijk verstand er
geen behoefte aan naar God op te stijgen, omdat het altijd met
God vereenigd is zoowel in het persoonlijke zijn als naar de zalige
aanschouwing ». In anderen zin wordt de beweging de act van iets
volmaakts genoemd, dit wil zeggen van iets dat reeds daadwerke
lijk iets is, zooals men begrijpen en gevoelen een beweging noemt.
En zoo stijgt het verstand van Christus altijd omhoog naar God,
omdat het Hem altijd beschouwt als boven zichzelf verheven
bestaand.
IIe ARTIKEL.
Kwam het Christus naar Zijn zinnelijk gedeelte toe te bidden?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het Christus naar Zijn
id quod est sursum. Motus autem, ut habetur in 3. de Anima [cap. 7.
n. I. S. Th. lect. 12.], dupliciter dicitur. Umo modo proprie, secundum,
quod importat exitum de potentia in actum, prout esst « actus imperfecti ».
Et sic ascendere competit ei quod est potentia sursum, et non actu. Et
hoe modo, ut Damascenus dicit in 3. lib. [loc. cit. in arg.], « intellectus
humanus Christi non eget ascensione in Deum, cum sit semper Deo unitus
et secundum esse personale, et secundum contemplationem beatam ». —
Alio modo dicitur motus, qui est « actus perfecti », idest existentis in actu:
sicut intelligere, et sentire dicuntur quidam motus. Et hoe modo intellectus
Christi semper ascendit in Deum, quia semper contemplatur ipsum, ut
supra se existentem.
ARTICULUS II.
Utrum Christo conveniat orare secundum suam sensualitatcm.
[3. Dist. 17. art. 3. q. 3. et Comp. Theol. Cap. 233.].
Ad SECUNDUM

sic proceditur. Videtur, quod Christo conveniat orare

J
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zinnelijk gedeelte toekwam te bidden. — 1. Want in een Psa m
(Ps. 83, 3) wordt in Christus’ naam gezegd: <( Mijn hart en
mijn vleesch hebben zich verheugd in den levenden ^od))- Nu
noemt men het verlangen van het vleesch de zinnelijkheid.
us
kon Christus’ zinnelijkheid in blijdschap opstijgen naar den leven
den God, en evenzeer in het gebed.
2. Aan datgene schijnt het bidden toe te komen, waaraan ook
het verlangen naar het voorwerp van het gebed toekomt. Nu a
Christus om iets dat Zijn zinnelijkheid verlangde,
3?1' 2 3
(( Neem deze kelfy van Mij iveg » (Matthaeus, 26, 3 ).
s
bad Christus’ zinnelijkheid.
3. Het is iets hoogers met God in persoon vereenigd te zijn
dan door het gebed tot Hem op te stijgen. Nu werd e zinne i]
heid als ieder ander deel van de menschelijke natuur oor o in
de eenheid van persoon aangenomen. Dus kon zij zoovee te meer
in het gebed tot God opstijgen.
Maar daartegenover staat, dat in den Philippensenbrief (2, 7)
wordt gezegd, dat Gods Zoon naar de aangenomen natuur, (( a
de menschen gelijk is geworden ». Maar de andere menschen

secundum suam sensualitatem. Dicitur enim in Ps. 83. [v. 3] ex persona
Christi: « Cor meum, et caro mea exultaverunt in Deum vivum ». Sed
sensualitas dicitur appetitus carnis. Ergo sensualitas Christi potuit ascendere in Deum vivum exultando: et pari modo orando.
2. Pr/eterea, ejus videtur esse orare, cujus est desiderare illud quod
petitur. Sed Christus petivit aliquid, quod desideravit ejus sensualitas, cum
dixit: « Transeat a me calix iste », sicut dicitur Matth. 26. [v. 39].
Ergo sensualitas Christi oravit.
3. PRj£TEREA, magis est uniri Deo in persona, quam ascendere in Deum
per orationem. Sed sensualitas fuit assumpta a Deo in unitatem personae,
sicut et qualibet pars humanae naturae. Ergo multo magis potuit ascendere
in Deum orando.
Philip. 2. [v. 7]

quod Filius Dei

Sed coIntra est, quod dicitur
« in similitudinem hominum factus »
secundum naturam quam assumpsit.
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bidden niet naar het zinnelijke gedeelte. Dus bad ook Christus
niet krachtens Zijn zinnelijk deel.
Leerstelling. — Bidden krachtens de zinnelijkheid kan men
op twee manieren opvatten. Ten eerste zoo, dat het bidden een
daad van het zinnelijke gedeelte zou zijn. En zoo bad Christus
niet krachtens de zinnelijkheid, omdat die bij Hem van dezelfde
natuur en soort is als bij ons. Nu kan zij in ons om een dubbele
reden niet bidden. Ten eerste omdat haar werkzaamheid de zin
nelijke dingen niet te boven kan gaan; en daarom kan zij niet
tol God opstijgen, zooals voor een gebed noodzakelijk is. Ten
tweede brengt het bidden het scheppen van een verhouding mee,
in zoover iemand om iets bid in zoover het door God moet worden
volbracht, en dat kan alleen het verstand. Daarom is bidden een
daad van het verstand, zooals in het tweede deel behandeld is
(Ila-IIae, 83° Kw., le Art.).
In anderen zin kan men zeggen, dat iemand krachtens de zinne
lijkheid bid, in zoover zijn verstand aan God in het gebed dat
gene voorstelt, wat in de verlangens der zinnelijkheid opgesloten
lag. En in dezen zin bad Christus krachtens Zijn zinnelijkheid,
omdat nl. Zijn gebed als voorspreker der zinnelijkheid haar ge
voelens uitdrukte. Dat was om ons over drie dingen te onderrich

est. Sed alii homines non orant secundum sensualitatem. Ergo nee Christus
oravit secundum sensualitatem.
Respondeo dicendum, quod orare secundum sensualitatem potest intelligi dupliciter. Uno modo sic, quod ipsa oratio sit actus sensualitatis.
Et hoe modo Christus secundum sensualitatem non oravit. Quia ejus sensualitas ejusdem naturae, et speciei fuit in Christo, et in nobis. In nobis
autem non potest sensualitas' orare duplici ratione. Primo quidem, quia
motus sensualitatis non potest sensibilia transcendere: et ideo non potest
in Deum ascendere; quod requiritur ad orationem. Secundo, quia oratio
importat quamdam ordinalionem; prout scilicet aliquis desiderat aliquid,
quasi a Deo implendum: et hoe est solius rationis. Unde ratio est actus
rationis, ut in 2. habitum est [2-2. q. 83. art. 1.].
Alio modo potest dici aliquis orare secundum sensualitatem, quia scilicet
ejus ratio orando Deo proponit, quod est in appetitu sensualitatis ipsius.
Et secundum hoe Christus oravit secundum sensualitem: inquantum scilicet
oratio ejus exprimebat sensualitatis affectum, tanquam sensualitatis advocata.
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ten. Ten eerste om ons te toonen, dat Hij een echte mensche ij e
natuur had aangenomen met alle natuurlijke gevoelens. Ten twee
de om te laten zien, dat de mensch met zijn natuurlijke gevoe ens
iets mag willen, dat God niet wil. Ten derde om erop
dat de mensch zijn natuurlijke gevoelens aan den godde e.*TW1
moet onderwerpen. Daarom zegt Augustinus in het Lnc iri ion.
« Christus, die Zich als mensch gedroeg, toonde zoo een ei^n.
menschelijken wil te hebben toen Hij bad: Laat deze kelk aan ij
voorbijgaan )). Dit immers was een menschelijke wiU
ictse.gens
en als het ware iets persoonlijks verlangde. Maar om at J
goed mensch wilde zijn en Zich tot Cod richten, voeg e iJ ^ra^.
toe: « Maar niet zooals Ik ket wil, waar gelijk ClJ >)* a s0
wilde zeggen: « Ziet u zelf in Mij; dat gij nl. iets eigens
willen, ook al wil Cod iets anders )).
Antwoord op de Bedenkingen.
T Het vleesch ver^^|
zich in God niet door een daad van het vleesch, ie om oog
naar God, maar doordat er iets uit het hart op et v eesc
,
vloeit, in zoover het zinnelijk streefvermogen de beweging

redelijke volgt.
Lt hoe ut nos de tribus instrueret. Primo quidem ut ostenderet se veram
naturam humanam suscepisse (1) cum omnibus naturalibus affectibus. Secundo, ut ostenderet quod homini licet secundum naturalem affectum
aliquid veile, quod Deus non vult. Tertio, ut ostendat quod proprium
affectum debet homo divinae voluntati subjicere. Unde Augustinus in
Ps. 32. [v. 1. Lomb. Gloss.] dicit: « sic Christus hominem gerens ostendit
privatam quamdam hominis voluntatem, cum dicit: « Transeat a me calix
iste » haec enim erat humana voluntas, proprium aliquid, et tanquam
privatum volens: sed quia recto corde vult esse hominem, et ad Deum
dirigit, subdit « Verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu », ac si
dicat: Vide te in me, quia potes aliquid proprium veile, etsi Deus aliud
velit ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod caro exultat in Deum vivum, non per
actum carnis ascendentem in Deum: sed per redundantiam a corde in
carnem; inquantum appetitus sensitivus sequitur motum appetitus rationalis.
(i) L.: assumpsisse.
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2. Al wilde de zinnelijkheid datgene, wat de rede vroeg, is toch
dat vragen in het gebed niet iets van de zinnelijkheid, maar van
de rede, zooals werd gezegd (in de Leerstelling).
3. De vereeniging in persoon geschiedde naar het persoonlijke
zijn, dat aan ieder deel der menschelijke natuur toekomt. Het op
stijgen echter in het gebed gebeurt door een daad, die zooals werd
gezegd (t. a. pl.), alleen aan het verstand toekomt. Daarom gaat
dezelfde reden hier niet op.
IIIe ARTIKEL.
Paste het Christus voor Zichzelf te bidden?

Bedenkingen. — Men beweert, dat het Christus niet paste
voor Zichzelf te bidden. — 1. Want Hilarius zegt in het tiende
boek Over de Drievuldigheid (n. 71) : « Al baatte Zijn smeekgebed Hemzelf niet, Hij sprak toch om ons geloof te doen groeien ». Zoo schijnt het, dat Christus niet voor Zichzelf maar voor ons
bad.
Ad SECUNDUM dicendum, quod licet sensualitas hoe voluerit, quod ratio
petebat: hoe tarnen orando petere non erat sensualitatis, sed rationis, ut
dictum est [in corp. art.].
Ad TERTIUM dicendum, quod unio in persona est secundum esse personale, quod pertinet ad quamlibet partem humanae naturae. Sed ascensio
orationis est per actum, qui non convenit nisi rationi, ut dictum est [in
corp. art.]. Unde non est similis ratio.
ARTICULUS III.
Utrum fuerit conveniens Chrisium pro se orare.
[3. Dist. 17. art. 3. q. 2.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod Christo non fuerit con
veniens pro se orare. Dicit enim Hilarius in 10. de Trinit. [num. 71.]:
« Cum sibi non proficeret deprecationis sermo, ad profectum tarnen
nostrae fidei loquebatur ». Sic ergo videtur, quod Christus non sibi, sed
nobis oraverit.
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2. Niemand bid tenzij voor wat hij verlangt, omdat het ge e
zooals werd gezegd (1° Art.) een uiteenzetting is van wat men ooi
God volvoerd wil zien. Nu wilde Christus datgene wat Hij ee
ondergaan, want Augustinus zegt in het boek Tegen Fausfus (
B., 8° H.) : (( Meestal wordt de mensch bedroefd ook al wi ij e
niet, slaapt al wil hij het niet; heeft honger en dorst al wi 0 e
niet. Maar Hij (nl. Christus) had dat alles, omdat Hij het wi c ».
Dus kwam het Hem niet toe voor Zichzelf te bidden.
3. Cyprianus zegt in het boek Over het gebed des Heeren: « U*
Leeraar van vrede en eenheid wilde niet dat er afzonder ijk en.a.
leen gebeden werd, opdat niemand in het gebed alleen voor zie
zelf zou bidden )). Nu vervulde Christus wat Hij voorsc re
volgens de Handelingen (1, 1) : « Jesus begon te doen en te on
richten ». Dus bad Jesus nooit voor Zich alleen.
Maar daartegenover staat, dat de Heer zelf biddend zei, (ƒ
nes 27, 1) : « Verheerlijk Ow Zoon )).
Leerstelling. — Op de twee manieren bad Christus voor
zichzelf. Ten eerste door zooals boven is gezeg ( 0118
2. PR/tTEREA, nullus orat, nisi pro eo quod vult: quia, sicut dictum
est [art. 1. huj. q.], oratio est quaedam explicatio voluntatis per Deum
implendae. Sed Christus volebat pati ea quae patiebatur: dicit enim Augus
tinus 26. contra Faust. [cap. 8.] : « Homo plerumque, etsi molit, irascitur;
etsi nolit, contristatur; etsi nolit, dormit; etsi nolit, esurït, ac sitit: ille
autem (scilicet Christus), omnia ista habuit, quia voluit ». Ergo ei non

competebat
pro seipso
orare. dicit in lib. de Oratione
3. Pr^ETEREA,
Cyprianus
doctor, et unitatis magister noluit sigillatim, et privatim
cum precatur, pro se tantum precetur ». Sed Christus
docuit, secundum illud Act. 1. [%. 1] : <( Coepit Jesus

Dominica: « Pacis
preces fieri, ut quis,
illud implevit, quod
facere, et docere ».

Ergo Christus nunquam pro se solo oravit.

Sed

contra est, quod ipse Dominus orando dicit Joan. 17.

[v. 1]:

« Clarifica Filium tuum ».

Respondeo dicendum, quod Christus pro se oravit dupliciter. Uno
modo exprimendo affectum sensualitatis, ut supra dictum est [art. praec.],
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gevoelens van Zijn zinnelijk gedeelte uit te drukken of ook die
van den eenvoudig als een natuurding beschouwden wil, zooals
toen Hij bad, dat de kelk van het lijden van Hem mocht worden
weggenomen. Daarnaast door de verlangens van zijn door overleg
geleiden als een redelijk ding beschouwden wil uit te drukken,
zooals toen Hij om de verheerlijking der Verrijzenis bad. En dat
was redelijk. Want zooals werd gezegd (1° Art., Antw. op de 1'
B.) wilde Christus Zijn gebed tot den Vader als een voorbeeld
van gebed gebruiken, en ook om te toonen, dat de Vader het be
ginsel was, uit wien Hij naar de goddelijke natuur van eeuwigheid
was voortgekomen en van Wien Hij naar de menschel ij ke al het
goed had dat Hij bezat. Zooals Hij nu in de menschelijke natuur
somm ge goede dingen reeds van den Vader ontvangen had, ver
wachte Hij van Hem het goede, dat Hij nog niet had ontvangen,
maar krijgen moest. En zooals Hij dus voor het in de menschelijke
natuur ontvangen goed den Vader dankte en als gever erkende,
zooals uit Matthaeus (26, 27) en Joannes (1 1,41) blijkt, zoo vroeg
Hij ook om den Vader als gever te erkennen in het gebed datgene
van Hem, dat Hij naar de menschelijke natuur nog miste als de
heerlijkheid van het lichaam en dergelijke dingen. En hierin gaf
Hij ons ook een voorbeeld om voor te ontvangen gaven te danken
en wat wij nog niet hebben in het gebed te vragen.
vel etiam voluntatis simplicis, quae consideratur ut natura; sicut cum
oravit a se calicem passionis transferri. Alio modo exprimendo affectum
voluntatis deliberatae, quae consideratur ut ratio: sicut cum petiit gloriam
resurrectionis. Et hoe rationabiliter: sicut enim dictum est [art. 1. huj. q.
ad 1.], Christus ad hoe uti voluit oratione ad Patrem, ut nobis daret
exemplum orandi, et ut ostenderet Patrem suum esse auctorem, a quo et
aeternaliter processit secundum divinam naturam, et secundum naturam
humanam ab eo nabet, quidquid boni habet. Sicut autem in humana
natura quaedam bona habebat a Patre jam percepta; ita etiam expectabat
ab eo quaedam bona nondum habita, sed percipienda: Et ideo sicut pro
bonis jam perceptis in humana natura gratias agebat Patri, recognoscendo
eum auctorem, ut patet Matth. 26. [v. 27] et Joan. 11. [v. 41]: ita
etiam ut Patrem auctorem recognosceret, ab eo orando petebat ea, quae
sibi deerant secundum humanam naturam; puta gloriam corporis, et alia
hujusmodi. Et in hoe etiam nobis dedit exemplum, ut de perceptis a nobis
muneribus gratias agamus, et etiam nondum habita orando postulemus.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Hilarius spreekt hiei
over het mondgebed, waaraan Hij voor Zichzelf geen behoe te
had, maar voor ons. Daarom zegt hij uitdrukkelijk, dat de ivoor en
van het gebed Hem niet baatten. Want als God <( de gebeden er
armen verhoort )), zooals in de Psalmen (Ps. 9, 17) staat, an a
de wil van Christus alleen zooveel te meer nog bij God de rac ƒ
van een gebed. Daarom zei Hij zelf bij Joannes (H, 42) . « ?
wist dat Gij Mij altijd hoort, maar Ik heb gesproken oni ^fol|
dat om Mij heenstaat, opdat zij gelooven zouden dat ij lJ §e
zonden hebt ».
.
,
i
2. Christus wilde wat Hij onderging wat dien tij
etre c
lijden, maar toch wilde Hij na het lijden de verheelli] ing van e
lichaam krijgen, die Hij nog niet had. Die verwachtte ij van
Vader als van den gever. En daarom past het, dat ij at
Zichzelf vroeg.
3. De glorie, d:e Hij in het gebed voor Zich vroeg,. maakt
deel uit van de redding der menschen volgens den ornemen
(4, 25) : « Hij verrees om onze rechlvaardigmakmg ».
was
dat gebed voor Hemzelf ook eenigszins vooi an eie^'
,
bidt ieder mensch, die van God iets goeds viaagt om

Ad PRIMUM ergo dicendum. quod Hilarius loquitur quantum ad orationem vocalem: quae non erat ei necessaria propter ipsum, sed solum propter
vos. Unde signanter dicit, quod « sibi non proficiebat deprecationis sermo ».
Si enim « desiderium. pauperum exaudivit Dominus » ut in Ps. 10. [v. 17]
dicitur, multo mogis sola voluntas Christi habet vim orationis apud Patrem.
Unde ipse dicebat Joan. 11. [v. 42]: « Ego sciebam, quoniam semper
me audis; sed propter populum quis circumstat, dixi, ut credant, quia tu
me misisti ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod Christus volebat quidem pati lila quae
patiebatur pro tempore illo: sed nihilominus volebat, ut post passionem
gloriam corporis consequeretur, quam nondum habebat. Quam quidem
gloriam expectabat a Patre, sicut ab auctore. Et ideo convenienter ab ipso
eam petebat.
Ad TERTIUM dicendum, quod ipsa gloria, quam Christus orando petebat,
pertinebat ad salutem aliorum: secundum illud Rom. [v. 23] : « Resurrexit propter justificationem nostram ». Et ideo illa etiam oratio, quam
pro se faciebat, erat quodammodo pro aliis. Sicut et quicumque homo

606

Kw. 21, A. 4.

nut van anderen te gebruiken, niet alleen voor zichzelf, maar ook
voor anderen.
IVe ARTIKEL.
Werd Christus’ gebed altijd verhoord?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus’ gebed niet altijd
werd verhoord. — 1. Want Hij vroeg dat de kelk van het lijden
van Hem werd weggenomen, zooals blijkt uit Maithaeus (26,
39) ; en toch ging deze Hem niet voorbij. Dus schijnt niet ieder
gebed van Hem verhoord te zijn.
2. Hij bad, dat de zonde van hen, die Hem kruisigden vergeven
mocht worden, zooals uit Lucas (23, 34) blijkt. Maar niet aan
allen werd die zonde vergeven, omdat de Joden ervoor zijn ge
straft. Dus schijnt niet ieder gebed van Hem verhoord te zijn.
3. De Heer bad voor hen, die door het Woord der Apostelen
in Hem zouden gelooven, dat allen in Hem een zouden zijn, en

aliquod bonum a Deo postulat, ut utatur illo ad utilitatem aliorum, non
sibi soli, sed etiam aliis orat.
ARTICULUS IV.
Utrum oratio Chrisii semper fuerit exaudita.
[3. Dist. 17. art. 3. q. 4. et Comp. Theol. cap. 231.
et Joan. 12. lect. 5. et Heb. 5. lect. 1.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod oratio Christi non semper
fuerit exaudita. Petiit enim a se removeri calicem passionis, ut patet
Matth. 26. [v. 39] : qui tarnen ab eo non fuit translatus. Ergo videtur,
quod non omnis oratio ejus fuerit exaudita.
2. Pr/ETEREA, ipse oravit, ut peccatum crucifixoribus suis ignosceretur,
ut patet Luc. 23. [v. 34] : « Non tarnen omnibus peccatum illud fuit
dimissum: nam Judaei fuerunt pro illo peccato puniti. Ergo videtur, quod
non omnis oratio ejus sit exaudita.
3. Pr/ETEREA, dominus oravit « pro his, qui erant credituri per ver
bum Apostolorum in ipsum, ut omnes in eo unum essent » et ut pervenirent
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dat zij ertoe mochten komen om met Hem te zijn. Maar niet allen
kwamen daartoe. Dus werd niet ieder gebed van Hem verhoor .
4. In een Psalm (Ps. 21, 3) wordt namens Christus gezegd:
« Ik roep den heelen dag en Gij luistert niet ». Dus zijn niet a
Zijn gebeden verhoord.
Maar daartegenover staat dat de Apostel in den Hebreeën
brief (3, 7) zegt: « Toen Hij onder luid geroep en tranen gebeden
opzond, is Hij om Zijn godvrcezendheid verhoord )).
Leerstelling. — Zooals werd gezegd (le Art.), is ^et ge
bed in zekeren zin de uitdrukking van den mensche ij en wi .
Iemands gebed wordt dus verhoord als zijn wil wor t vervu .
Maar de wil van een mensch zonder meer is zijn door e re e
geleiden wil; want wij willen onvoorwaardelijk datgene, wat wij
met den door overleg geleiden wil willen. Maar wat wij me ®
bewegingen der zinnelijkheid of van den eenvoudig a s na uur in
beschouwden wil willen, willen wij niet zonder meei maar a e
in zeker opzicht, nl. als er niets tegen is, dat wi] i] vers an
overleg vinden. Een dergelijk willen moeten wij aarom eer

ad hoe quod essent cum ipso [Jo. 17. v. 20, 21 et 24]. Sed non onmes
ad hoe perveniunt. Ergo non omnis ejus oratio est exaudita.
4. PrjETEREA, in Psal. 21. [v. 3] dicitur in persona Christi: « Clamabo per diem, et non exaudies ». Ergo non omnis oratio Christi fuit
exaudita.
Sed contra est, quod Apostolus dicit ad Hebr. 5. [v. 71: « Cura
clamore valido, et lacrymis offerens, exauditus est pro sua reverentia ».
Respondeö dicendum, quod, sicut dictum est [art. 1.], oratio est
quodammodo interpretativa voluntatis humanae. Tune ergo alieujus orantis
exauditur oratio, quando ejus voluntas adimpletur. Voluntas autem simpliciter hominis est rationis voluntas: hoe enim absolute volumus, quod
secundum deliberatam rationem volumus. Illud autem quod volumus secundum motum sensualitatis, vel etiam secundum motum Voluntatis simplicis,
quae consideratur ut natura, non simpliciter volumus, sed secundum quid:
scilicet si aliud non obsistat, quod per deliberationem rationis invenitur.
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zou-willen (Lat. velleitas) noemen dan een onvoorwaardelijk wil
len, omdat de mensch het nl. zou willen, als er niets tegen was.
Maar met Zijn redelijken wil wilde Christus niets anders dan
dat, waarvan Hij wist dat God het wilde. En dus werd elk
onvoorwaardelijk, ook het menschelijke willen van Christus altijd
vervuld, omdat het met God overeen kwam en daarom is elk
gebed van Hem verhoord. Hierom immers worden ook de ge
beden van anderen verhoord, dat hun wil met God overeenkomt
naar den Romeinenbrief (8, 27) : « Hij die de harten doorgrondt,
Weet, (dwz. keurt goed) wat de Geest verlangt, (dwz. de heiligen
doet verlangen), omdat Hij volgens God (dwz. overeenkomstig
Gods wil) voor de heiligen bidt ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De heiligen leggen
dit gebed om het wegnemen der kelk verschillend uit. Want Hilarius zegt (op Matthaeus, 3\° H., n. 7) : <( Als Hij vraagt, dat
zij van Hem Weggaat, bidt Hij niet om zelf voorbij te Worden
gegaan, maar dat wat van Hem Weggaat anderen ten goede mag
komen. En daarom bidt Hij voor hen die na Hem zouden lijden,
zoodat de beteefycnis wordt: mag de kelk Dan het lijden zoo door

Unde talis voluntas magis est dicenda « velleitas » quam absoluta voluntas:
quia scilicet homo hoe vellet, si aliud non obsisteret.
Secundum autem voluntatem rationis Christus nihil aliud voluit, nisi
quod scivit Deum veile. Et ideo omnis absoluta voluntas Christi, etiam
humana, fuit impleta; quia fuit Deo conformis: et per consequens omnis
ejus oratio fuit exaudita. Nam et secundum hoe aliorum orationes implentur,
quod sunt eorum voluntates Deo conformes: secundum illua Rom. 8.
[v. 27J : « Qui autem scrutatur corda, scit » idest approbat, <( quid
desideret spiritus » idest quid faciat sanctos desiderare: [cfr. Glossa int.]
« quoniam secundum Deum » idest secundum conformitatem divinae
voluntatis, « postulat pro sanctis ».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod illa petitio de translatione calicis
diversimode a sanctis exponitur. Hilarius enim super Matth. [cap. 31. n. 7]
dicit: « Quod autem ut a se transeat rogat, non ut ipsa praetereatur orat:
sed ut in alterum id quod a se transit, accedat. Atque ideo pro his orat,
qui passuri post se erant »: ut sit sensus: « quomodo a me bibitur calix
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anderen Worden gedronken als door Mij, zonder dat de hoop ver
saagt, zonder gevoel van smart, zonder vrees voor den dood ».
Of volgens Hieronymus (Commentaar op Matthaeus (26, 39),
B.) : « Hij zegt uitdrukkelijk: deze kelk, nl. van het joodsche
volk, die zich niet met onwetendheid gunnen verontschuldigen als
zij mij dooden, omdat zij Wet en Profeten hebben, die Mij aankondigen ».
Of volgens Dionysius van Alexandrië (Over het Martelaarschap,
aan Origenes, 7L‘ H.) : « Dat Hij zegt: Neem deze k^k van m*J
Weg, beteekent niet, laai zij Mij niet bereiken; want als zij Hem
niet bereikte, zou zij niet weggenomen kunnen worden. Maar zooals
Wat voorbij gaat noch onaangeraakt noch blijvend is, vroeg onze
Verlosser, dat de bekoring die Hem eenigszins aangreep verdreven
mocht worden ».
Ambrosius echter en Origenes en Chrysostomus zeggen, dat Hij
dit bad als een mensch, die met zijn natuurlijken wil voor den dood
terugschrikt.
Vat men het dus zoo op, dat Hij bad, dat hierdoor de andere
martelaars navolgers mochten worden, of dat de vrees voor het
drinken van de kelk Hem niet zou verwarren of dat de dood Hem
iste passionis, ita ab his
sine metu mortis ».
Vel secundum Hieron.
dicit: « Calix iste », hoe
tiae habere non possunt,

bibatur sine spei diffidentia, sine sensu doloris,
[sup. hunc loc. Matth. 26. v. 31] : « signanter
est populi Judeaorum, qui excusationem ignoransi me occiderint, habentes leges, et prophetas,

qui me vatioinantur ».
Vel secundum Dionysium Alexandrinum [De Martyrio, ad Ongen.
cap. 7.], quod dicit: « Transfer calicem istum a me », non hoe est « Non
adveniat mihi », nisi enim advenerit, transferri non poterit: sed sicut quod
praeterit, nee intactum est, nee permanens, sic Salvator leviter invadentem
tentationem flagitat pelli ».
Ambrosius autem dicit [sup. illud Luc. 22. v. 42], et Origenes [tract.
35. in Matth. inter princ. et med.], et Chrysostomus [hom. 84. in Matth.
parum a princ.], quod hoe petiit, <( quasi homo » naturali voluntate
« mortem recusans ».
Sic ergo si intelligatur, quod petierit per hoe, alios martyres suae pas
sionis imitatores fiéri, secundum Hilarium [loc. sup. cit.], vel si petiit.
quod timor bibendi calicis eum non perturbaret, vel quod mors eum non
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niet blijvend zou overwinnen, dan is datgene, waarom Hij vroeg
geheel en al vervuld. Houdt men, dat Hij bad dat Hij de kelk
van lijden en dood niet zou drinken of niet door het joodsche
volk, dan is Zijn gebed wel niet verhoord, omdat de rede, die dit
gebed aan God overbracht, niet wilde dat het vervuld werd; maar
Hij wilde om ons te onderrichten ons Zijn natuurlijken wil en de
bewegingen van Zijn zinnelijk deel, die Hij als mensch had,
toonen.
2. De Heer bad niet voor allen, die Hem kruisigden en niet
voor allen, die in Hem zouden gelooven, maar alleen voor hen
die voorbestemd waren om door Hem het eeuwige leven te krijgen.
Hieruit blijkt ook het antwoord op de derde bedenking.
4. Als er staat: « Ik zal roepen en Gij zult Mij niet verhooren », moet men dit laten slaan op de gevoelens der zinnelijkheid,
die voor den dood terugschrikken. Maar zooals werd gezegd (in
de Leerstelling), is Hij wel verhoord in de gevoelens van Zijn
redelijken wil.
detineret: omnino impletum est quod petivit. Si vero intelligitur petiisse,
quod non biberet calicem mortis, et passionis, vel quod non biberet ipsum
a Judaeis: non quidem est factum quod petiit; quia ratio, quae petitionem
proposuit, nolebat ut hoe impleretur. Sed ad instructionem nostram volebat
demonstrare nobis suam voluntatem naturalem, et motum sensualitatis,
quem sicut homo habebat.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Dominus non oravit pro omnibus crucifixoribus, neque etiam pro omnibus qui erant credituri in eum: sed pro
his solum, qui erant praedestinati, ut per ipsum vitam consequerentur aeternam.
Unde patet etiam responsio ad TERTIUM.
Ad QUARTUM dicendum, quod cum dicit: « Clamabo, et non exaudies »
intellig^ndum est quantum ad affectum sensualitatis, quae mortem refugiebat.
Exauditur tarnen quantum ad affectum rationis, ut dictum est [in corp.].
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TWEE EN TWINTIGSTE KWESTIE
OVER HET PRIESTERSCHAP VAN CHRISTUS
(Zes Artikelen.)
Vervolgens moeten wij over het priesterschap van Christus
spreken. En daarover stellen wij ons zes vragen:
1. Kwam het Christus toe priester te zijn?
2. Over het offer van dezen priester.
3. Over de vruchten van dit priesterschap.
4. Betreffen de vruchten van Zijn priesterschap Hemzelf of
alleen anderen?
5. Over de eeuwigheid van Zijn priesterschap.
6. Moet Hij « priester naar de orde van Melchisedech ))
worden genoemd?

QUAESTIO XXII.
de sacerdotio christi, in sex articulos

divisa.

Deinde considerandum est de sacerdotio Christi.
Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Utrum conveniat Christo esse sacerdotem. — 2. De hostia hujus sacerdotii. — 3. De effectu hujus sacerdotii.
— 4. Utrum effectus sacerdotii ejus pertineat ad ipsum, vel solum ad
alios. — 5. De aetemitate sacerdotii ejus. — 6. Utrum debeat dici
sacerdos secundum ordinem Melchisedech.
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Ie ARTIKEL.
Kwam het Christus toe priester te zijn?

Bedenkingen. — Men beweert dat het Christus niet toe
komt priester te zijn. — 1. Want een priester staat lager dan
een Engel, zoodat bij Zacharias (3, 1) wordt gezegt: « God
toonde mij den hoogepriester staande voor Gods Engel ». Nu is
Christus boven de Engelen volgens den Hebreeënbrief (1, 4) :
« Even hoog staat Hij boven de Engelen, als de naam dien Hij
ontving voortreffelijker is dan de hunne ». Dus komt het Christus
niet toe priester te zijn.
2. Wat onder het oude Verbond bestond was een vooraf
beelding van Christus volgens den Brief aan de Colossensen (2,
17): « Zij zijn een schaduwbeeld van de toekomstige dingen,
maar de werkelijkheid is van Christus ». Nu werd Christus naar
het vleesch niet uit de priesteis van het Oude verbond geboren,
want de Apostel zegt in den Hebreeënbrief (7, 14) : « Het is
duidelijk, dat de Heer uit den stam van Juda geboren is, terwijl!

ARTICULUS I.
Uirum Christo conveniat esse sacerdotem.
[Hebr. cap. 5. lect. 5.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod Christo non conveniat esse
sacerdotem. Sacerdos enim est minor angelo: unde dicitur Zach. 3.
[v. 1 ] : « Ostendit mihi Deus sacerdotem magnum stantem coram angelo
Domini ». Sed Christus est major angelis, secundum illud Hebr. 1. [v. 4] :
« Tanto melior angelis effectus, quanto differentius prae illis nomen haereditavit ». Ergo Christo non convenit esse sacerdotem.
2. Pr/ETEREA, ea quae fuerunt in veteri Testamento, fuerunt figurae
Christi, secundum illud Colos. 2. [v. 1 7] : « Quae sunt umbra futurorum,
corpus autem Christi ». Sed Christus non traxit carnis originem ex sacerdotibus veteris legis: dicit enim Apostolus ad Hebr. 7. [v. 14] : « Manifestum est, quod ex Juda ortus sit Dominus noster; in qua tribu nihil de
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Moses niets over priesters uit dezen stam gezegd heeft ))• Du*
komt Het Christus niet toe priester te zijn.

3. Onder het Oude Verbond, dat een voorafbeelding van
Christus is, waren priester en wetgever niet dezelfde; en daarom
zegt de Heer tot den wetgever Moses in Exodus (28, 1) : « Breng
Uw broeder Aaron naar voren, dat hij Mij als priester dtcne »•*
Nu is Christus de gever van de nieuwe wet naar het woord van
jeremias (31, 33) : « Ik zal Mijn wet in hun harten geven ».
Dus komt het Christus niet toe priester te zijn.
Maar daartegenover staat dat in den Hebreeënbrief (4, 14)
wordt gezegd: « Wij hebben een hoogepriester, die den cme
is binnengegaan, Jesus den Zoon van God )).
Leerstelling. — De eigenlijke taak van een priester is rniddelaar te zijn tusschen God en de menschen, in zoover ij n •
goddelijke dingen aan de menschen geeft; en daarom wor t i]

sacerdos genoemd als sacra dans, (het heilige geven ) vo gen^s
Malachias (2, 7) : (( Zij zullen de Wet verwachten (te hooren)
uil den mond van den priester »; en ook in zoover hij de gebeden,
sacerdotibus Moyses locutus est ». Ergo Christo non convenit esse sacerdotem.
3. PmETEREA, in veteri lége, quae est figura Christi, non fuit idem
legislator, et sacerdos, unde dicit Dominus ad Moysem legislatorem, Exod.
28. [v. 1 ] : « Applica Aaron fratrem tuum, ut sacerdotio fungatur mihi ».
Christus autem est lator novae legis, secundum illud Jerem. 31. [v. 33}:
« Dabo legem meam in cordibus eorum ». Ergo Christo non convenit esse
sacerdotem.
Sed CONTRA est, quod dicitur Hebr. 4. [v. 14]: « Habemus Pontificem, qui penetravit coelos, Jesum filium Dei ».
Respondeo dicendum, quod proprie (1) officium sacerdotis est esse
mediatoren!. inter Deum, et populum; inquantum scilicet divina populo
tradit: unde dicitur « sacerdos » quasi « sacra dans » secundum illud
Malach. 2. [v. 7]: « Legem requirent ex ore ejus », scilicet sac?rdoti$^,
(i) L.: proprium officium...
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van het volk aan God-opdraagt en eenigszins tegenover God voor
hun zonden voldoet; en daarom zegt de Apostel in den. He
breeënbrief (5, 1) : (( Iedere hoogepriester wordt uit het midden
der menschen gekozen en ten bate der menschen aangesteld voor.
hun betrekkingen tot God om gaven en offers te brengen voor hun
zonden ». Dit nu komt in de hoogste mate aan Christus toe. Want
door Hem zijn er gaven aan de menschen geschonken volgens
den Tweeden Brief van Petrus (1,4): « door Hem, nl. Christus,
heeft Hij ons de meest kostelijke en heerlijke beloften gedaan\
dat gij hierdoor deelachtig zoudt worden aan Gods natuur )>. Hij
heeft ook het menschengeslacht met God verzoend volgens den
Colossensenbrief (1, 19 en 20) : « In Hem (nl. Christus) heeft
de geheele volheid van God willen wonen en door Hem alles met
Zich verzoenen )). Daarom komt het in hoogste maat aan Christus
toe priester te zijn.
Antwoord

op

de

Bedenkingen.

—

1.

Hierarchische

macht hebben de engelen in zoover zij tusschen God en de men
schen in staan, zooals Dionysius in het boek Over de Hemelsche

Hierarchiën (9e H.) bewijst; zoodat de priester als staand tus
schen God en mensch den naam Engel draagt naar Malachias
et iterum inquantum preces populi Deo offert, et pro eorum peccatis Deo
aliqualiter satisfacit; unde Apost. dicit ad Hebr. 5. [v. 1 ] : « Omnis
Pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in his quae
sunt ad Deum, ut offerat dona, et sacrificia pro peccatis ». Hoe autem
maxime convenit Christo. Nam per ipsum divina dona (2) hominibus sunt
collata, secundum illud 2. Petr. 1. [v. 4]: « Per quem », scilicet
Christum, « maxima, et pretiosa nobis promissa dona vit, ut per hoe
efficiamini divinae consortes naturae ». Ipse etiam humanum genus Deo
reconciliavit, secundum illud Coloss. 1. [v. 19, 20] : « In ipso », scilicet
Christo, « complacuit omnem plenitudinem inhabitare, et per eum reconciliare omnia ». Unde Christo maxime convenit esse sacerdotem.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod potestas hierarchica convenit quidem
angelis, inquantum et ipsi sunt medii inter Deum, et hominem, ut patet per
Dionysium in lib. Coel. Hiërarch, [cap. 9. ad fin.], ita quod ipse sacerdos, inquantum est medius inter Deum, et populum, angeli nomen habet,
(2) L. omit.: divina.
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(2, 7) : « Hij is de Engel van den Heer der heerscharen )). Maar
Christus stond boven de Engelen, niet alleen naar Zijn godde
lijke, maar ook naar Zijn menschelijke natuur, in zoover Hij de
volheid van glorie en genade bezat. Dus had Hij op een boven
de Engelen verheven manier hierarchische of priesterlijke macht,
zoodat de Engelen zelfs dienaars waren van Zijn priesterschap
naar Matthaeus (4, 11): « Engelen kwamen Hem dienen »•
Maar door Zijn vermogen om te lijden <( is Hij een korten tijd
beneden hen gesteld », zóoals de Apostel zegt, Hebreeënbrief
(2, 9). En hierin was Hij aan de andere pelgrims naar den hemel
die priester zijn gelijk.
2. Zooals Damascenus in het 3C boek (Over het Ware Geloof,
26e H.) zegt, « is wat in alles gelijkt, precies hetzelfde en geen
voorbeeld )). Omdat nu het priesterschap der Oude
et een
beeld van dat van Christus was, wilde Christus niet uit het ges ac
van die voorafbeeldende priesters geboren worden, om te toonen,
dat het niet hetzelfde priesterschap was maar verschilde, a s e
werkelijkheid van het beeld.
. (-e „
3. Alle menschen hebben zooals boven gezeg is

secundum illud Malach. 2. [v. 7] : « Angelus Domini exercituum est ».
Christus autem major angelis fuit, non solum secundum divinitatem, sed
etiam secundum humanitatem; inquantum habuit plenitudinem gratiae, et
gloriae. Unde etiam excellentiori modo hierarchicam, seu sacerdotalem
potestatem prae angelis habuit, ita etiam quod ipsi angeli fuerunt ministri
sacerdotii ejus, secundum illud Matth. 4. [v. 11]: « Accesserunt angeli,
et ministrabant ei ». Secundum tarnen passibilitatem carnis (3) « modico
ab angelis minoratus est », ut Apost. dicit Hebr. 2. [v. 9]. Et secundum
hoe conformis fuit hominibus viatoribus in sacerdotio constitutis.
Ad secundum dicendum, quod, sicut Damascenus dicit in 3. libro
[Orïh. Fid. cap. 26. in fin.], « quod in omnibus est sirnile, idem utique
erit, et non exemplum ». Quia igitur sacerdotium veteris legis erat figura
sacerdotii Christi, noluit Christus nasci de stirpe figuralium sacerdotum;
ut ostenderetur non esse omnino idem sacerdotium, sed differre, sicut verum
a figurali.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut supra dictum est [q. /. art. 7. ad

(3) L. omit.: carnis.
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7® Art., Antw. op de 10 B.; 10° Art.) afzonderlijk genaden, maar
Christus als het hoofd van allen de volheid van alle genade. Wat
anderen daarom betreft is de een wetgever en de ander priester en
een derde koning, maar in Christus is dat alles tegelijk als in de
bron van alle genaden. Daarom zegt Isaias (33, 22) « God onze
rechter, God onze wetgever, God onze koning, Hij komt ons red
den ».
II0 ARTIKEL.
Was Christus zelf tegelijk priester en offer?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus zelf niet tegelijk
priester en offer was. — 1. Want aan den priester komt het toe
het offer te dooden, maar Christus heeft zichzelf niet gedood. Dus
was Hij geen priester en offer tegelijk.
\2. Christus’ priesterschap geleek meer op dat der Joden dat
door God was ingesteld dan op dat der heidenen waardoor' de
duivelen werden vereerd. Nu werd echter onder de Oude Wet
nooit een mensch als offer opgedragen; maar dat juist wordt vooral

1. et art. 10.], alii hommes particulatim habent quasdam gratias: sed
Christus, tanquam omnium caput, habet perfectionem omnium gratiarum.
Et ideo quantum ad alios pertinet, alius est legislator, et alius sacerdos, et
alius rex: sed haec omnia concurrunt in Christo, tanquam in fonte omnium
gratiarum. Unde dicitur Isa. 33. [v. 22] : « Dominus judex noster, Dominus legifer noster, Dominus rex noster, ipse veniet, et salvabit nos ».
ARTICULUS II.
Uirum Christus simul fuerit sacerdos, et hostia.

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod ipse Christus non fuerit
simul sacerdos, et hostia. Sacerdos enim est hostiam occidere. Sed Christus
non seipsum occidit. Ergo ipse non fuit simul sacerdos, et'hostia.
2. Pr/eterea, sacerdotium Christi magis est simile sacerdotii Judaeorum, quod erat a Deo institutum, quam sacerdotio Gentilium, quo daemones colebantur. In veteri autem lege nunquam homo in sacrificium
offerebatur; quod maxime reprehenditur in sacrificiis Gentilium, secundum
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in de offers der heidenen veroordeeld naar het Psalmwoord (Ps105, 38) : « Het onschuldige bloed hebben zij vergoten van hun
zonen en dochters, die zij aan Cahaans afgoden offerden »• Dus
moest bij Christus* offer de mensch Christus niet zelf het offe\
zijn.
3. Ieder offer wordt omdat het aan God wordt opgediagen aan
Hem toegeheiligd. Nu was echter Christus menschheid van et
begin af geheiligd en met God vereenigd. Dus is het niet moge i)
op gepaste manier te zeggen, dat Christus als mensch het of ei was.
Maar daartegenover staat, dat de Apostel in den Ephesiërsbrief
(5, 2) zegt: « Hij heeft ons liefgehad en Zich voor ons gegeven
als gave en offer, tot een lieflijken geur voor Cod ».
Leerstelling. — Zooals Augustinus in De Stad
B., 5e H.) zegt, « is ieder zichtbaar offer het sacrament of heilig
teeken van een onzichtbaar offer )>. Het onzichtbare o er nu is
»
dat de mensch zijn ziel aan God opdraagt naar et sa m o
(Ps. 50, 19) : (( Een offer voor Cod is een boetvaardige
t
daarom kan alles wat hiertoe aan God wordt opge ragen.

illud Ps. 105. [v. 38]: « Effuderunt sanguinem innocentem, sanguinem
filiorum suorum, et filiarum suarum, quas sacrificaverunt sculptilibus Chanaan ». Ergo in sacerdotio Christi non debuit esse ipse homo Christus
hostia.
3. Pr/eterea, omnis hostia, ex hoe quod Deo offertur, Deo sanctificatur. Sed ipsa Christi humanitas a principio fuit sanctificata, et Deo
conjuncta. Ergo non convenienter potest dici, quod Christus, secundum
quod homo, fuerit hostia.
Sed CONTRA est, quod Apost. dicit ad Eph. 5. [v. 2] : « Christus
dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblationem, et hostiam Deo
m odorem suavitatis ».

RESPONDEO dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in 10. de Civit.
Dei [cap. 5.], « omne sacrificium visibile invisibilis sacrificii sacramentum, idest sacrum signum est )). Invisibile autem sacrificium est, quo. homo
Deo spiritum suum offert, secundum illud Ps. 50. [v. 19] : « Sacrificium
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geest van den mensch naar Hem omhoog stijgt, een offer worden
genoemd.
Om drie redenen heeft nu de mensch een offer noodig. Ten
eerste tot vergeving van de zonde, waardoor hij zich van God
afwendt. En daarom zegt de Apostel in den Hebreeënbrief (5, 1),
dat het de taak van den priester is <( offers en gaven voor de zonden
op te dragen )). Ten tweede om in de staat van genade te blijven
en altijd met God verbonden te zijn, in Wien zijn vrede en heil
gelegen is. Daarom werden onder de Oude Wet vredeoffers opge
dragen voor het heil van hen die offerden, zooals in Leviticus (3)
staat. Ten derde, opdat de menschenziel volmaakt met God wordt
vereenigd, wat vooral in den hemel plaats zal grijpen. Daarom
werden onder de Oude Wet zg. holocausta of offers die geheel
verteerd werden opgedragen, zooals wij in Leviticus (1) lezen.
Door Christus’ menschheid nu krijgen wij deze dingen. Want
vooreerst zijn onze zonden weggenomen naar den Romeinenbrief
(4, 25) : « Hij is overgeleverd om onze zonden ». Dan krijgen wij
door Hem de genade, die ons redt volgens den Hebreeënbrief (5,
9) : « Allen die Hem gehoorzamen is Hij oorzaak der redding
geworden ». Ten derde krijgen wij door Hem de hemelsche vol-

Deo spiritus contribulatus ». Et ideo omne illud quod Deo exhibetur, ad
hoe quod spiritus hominis feratur in Deum, potest dici sacrificium.
Indiget igitur homo sacrificio propter tria. Uno quidem modo ad remissionem peccati, per quod a Deo avertitur. Et ideo Apost, dicit in Hebr.
5. [v. 1 ], quod ad sacerdotem pertinet, « ut offerat dona, et sacrificia
pro peccatis ». Secundo, ut homo in statu gratiae conservetur, semper
Deo inhaerens; in quo ejus pax, et salus consistit. Unde et in veteri lege
immolabatur hostia pacifica pro offerentium salute, ut habetur Levit. 3.
Tertio ad hoe quod spiritus hominis perfecte Deo uniatur; quod maxime
erit in gloria. Unde et in veteri lege offerebatur holocaustum, quasi « totum
incensum » ut dicitur Levit. 1.
Haec autem per humanitatem Christi nobis provenerunt. Nam primo
quidem nostra peccata deleta sunt, secundum illud Rom. 4. [v. 25] :
« Traditus est propter delicta nostra ». Secundo gratiam nos salvantem
per ipsum accepimus, secundum illud Hebr. 5. [v. 9] : « Factus est
omnibus obtemperantibus sibi causa salutis aeternae ». Tertio per ipsum
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maaktheid naar den Hebreeënbrief (10, 19) : <( Wij hebben de
zekerheid, dat door Zijn bloed de weg naar het Heiligdom, dwz.
naar de hemelsche heerlijkheid, open staat )). En daarom was
Christus als mensch niet alleen priester, maar ook offer en tege i]
een offer voor de zonden en een vredeoffer en een holocaustum.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus doodde zich
zelf wel niet, maar gaf Zich vrijwillig prijs aan den dood vo gens
Isaias (53, 7) : « Hij n>erd geofferd, omdat Hij het zelf wilde ».
En daarom zegt men, dat Hij Zichzelf heeft opgedragen.
2. Het dooden van den mensch Christus kan men met een twee
voudigen wil in verband brengen. Ten eerste met dien van en ie
Hem doodden. En zoo heeft dit het karakter van een o er me ,
want men kan niet zeggen dat zij God een offer opdroegen,
zij begingen een zware misdaad. En de goddelooze o eis
heidenen geleken op deze zonde, omdat zij menschen aan e a
góden offerden. Men kan het dooden van Christus oo me e
anderen wil in verband brengen, nl. dien van den i] er>

perfectionem gloriae adepli sumus (1). Hebr. 10. [v. 19]: « Habemus
fiduciam per sanguinem ejus in introitum sanctorum » scilicet m g onam
coelestem. Et ideo ipse Christus, inquantum homo, non solum tuit sacerdos, sed etiam hostia perfecta, simul existens hostia pro peccato, c os ia
pacifica (2), et holocaustum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Christus non se occidit, sed
voluntarie morti exposuit, secundum ïllud Isa. 53. Lv- 1 • ((
est, quia ipse voluit ». Et ideo dicitur seipsum obtulisse.
i iAd SECUNDUM dicendum, quod hominis Christi occisio po es a
voluntatem comparari. Uno modo ad voluntatem occl e“
•
r\ 0
habet rationem hostiae; non enim dicuntur occisoies
«erebant
obtulisse, sed graviter deliquisse. Et hujus Peccati simi ï u
modo
impia Gentilium sacrificia, quibus homines idolis immo a z *
potest considerari occisio Christi per comparationem a vo

(1) L. add.: secundum illud.
(2) L.: pacificorum.
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vrijwillig aan het lijden overgaf. En zoo had het het karakter van
een offer en komt het niet met de offers der heidenen overeen.
heiligheid die van het begin af aan de menschheid van
Christus toekwam, belette niet dat diezelfde menschelijke natuur,
toen zij tijdens het lijden aan God werd opgeofferd, op ’n nieuwe
wijze geheiligd werd, nl. voor zoover ze op dat oogenblik metterdaad als offer opgedragen werd. Ze verkreeg immers op dat
oogenblik de daadwerkelijke heiliging van offer, uit kracht van de
^oorafbestaande liefde, en van de genade van vereeniging die haar
zonder meer heilig maakt (**).
III0 ARTIKEL.
/s hei uitboeten der zonden de vrucht van Christus* priesterschap ?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de vrucht van Christus*

priesterschap het uitboeten der zonden niet is. — 1. Want alleen
Cod kan de zonden wegnemen volgens Isaias (43. 25) : « Ik ben
het, die om Mijzelf urv zonden verdelg ». Nu is Christus niet als
tis, qui. voluntarie se obtulit passioni. Et ex hac parte habet rationem
hostiae. In quo non convenit cum sacrificiis Gentilium.
Ad TERTIUM dicendum (3), quod sanctitas humanitatis Christi a principio non impedit, quin ipsamet humana natura, cum in passione oblata est
Deo, sanctificata novo modo fuerit, scilicet ut hostia aclualiter tune ex
hibita. Acquisivit enim actualem hostiae sanctificationem tune ex antiqua
charitate. et gratia unionis sanctificanle eamdem absolute.
ARTICULUS III.
Utrum effecius sacerdotii Christi sit expialio peccatorum.
[Ad Hebr. 9. lect. 3.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod effectus sacerdotii Christi
non sit expiatio peccatorum. Solius enim Dei est peccata delere, secundum
illud Isa. 43.- [v. 25]: « Ego sum, qui deleo iniquitates tuas propter
(3) L- omit.: Ad Tertium... etc.
(*) Dit antwoord op de 3e Bedenking ontbreekt in de Leonina. Vert.
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God, maar als mensch priester. Dus boet Zijn priesterschap geen
zonden uit.
2. De Apostel zegt in den Hebreeënbrief (10, 1, 2, 3), dat
de offers van het Oude Verbond <( niemand volmaakt konden
maken; anders had het offeren o pgehouden, omdat de offeraars
eens en voor al gereinigd zich van geen zonden meer Waren bewust
geweest; maar ieder jaar wordt de gedachte aan zonde opnieuw*
erdoor opgewekt ». Nu worden wij echter ook onder Chiistus
priesterschap opnieuw aan de zonden herinnerd als wij zeggen .
(( Vergeef ons onze schulden )). (Matthaeus, 6, 12). Ook woi t
er voortdurend in de Kerk een offer opgedragen zoodat wij zeggen,
(t. a pl. v. 11) « Geef ons heden ons dagelijksch brood )). us
worden door Christus’ priesterschap de zonden niet uitgeboet.
3. Voor de zonden werden onder de Oude Wet vooia een
bok geofferd voor de zonden van een vorst of een geit voor ie
van een uit het volk of een kalf voor die van een piiester, naar
Leviticus (4, 3, 23, 28). Nu wordt Christus met geen van deze
dieren vergeleken, maar met een lam naar Jeremias (11* ) •
ben als een zachtmoedig lam, dat ten offer Wordt gediagen ))• us
schijnt Zijn priesterschap geen zonden uit te boeten.
___
me ». Sed Christus non est sacerdos, secundum quod Deus, sed secundum
quod homo. Ergo sacerdotium Christi non est expiativum pecca °m'.
2. Pr/eterea, Apost. dicit Hebr. 10. [v. 1. 2 3].
hostiae
veteris testamenti « non poterant perfectos facere; a ïoquin ces
.
ferri; eo quod nullam haberent conscientiam peccati cu ores
ann0<;
semel mundati; sed in ipsis commemoratio peccatoium per singu
fit ». Sed similiter sub sacerdotio Christi fit commemoratio
cum dicitur: « Dimitte nobis debita nostra » Matth. . fv• v *t .
etiam continue sacrificium in Ecclesia, unde et ibidem [v. U\ MM« Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ». Ergo per
Christi non expiantur peccata.
.
, t , * • „,
,,pr3. Pr^eterea (1), in veteri lege maxime immo a a ur
.
cato principis, vel capra pro peccato al.cujus e PJiK
^ Christus
peccato sacerdotis, ut patet Levit. 4. [v. 3, 2
Tv 191:
nulli horum comparatur, sed agno, secundum i u Jeiem.
•
videtur.
« Ego quasi agnus mansuetus, qui portatur ad vic imam »•
quod ejus sacerdotium non sit expiativum peccatorum.
(i) L. add.: Pro peccato...
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Maar daartegenover staat, dat de Apostel in den Hebreeënbrief (9, 14) zegt: <( Het Bloed van Christus, die door den Hei
ligen Geest zich als een smetteloos offer opdroeg aan God, zal
ons geweten reinigen van doode Werken om den levenden God ie'
dienen )). Nu worden de zonden doode werken genoemd. Dus
heeft Christus’ priesterschap de kracht om van zonden te reinigen.
Leerstelling. — Twee dingen zijn noodig voor het volmaak
te uitboeten der zonden in zoover er twee dingen in de zonde zijn,
de smet der schuld en de plicht een straf te ondergaan. Nu wordt
de schuldsmet weggenomen door de genade, waardoor het hart van
den zondaar tot God wordt bekeerd; maar het moeten ondergaan
van een straf wordt hierdoor weggenomen, dat de mensch aan God
voldoening geeft. Nu heeft Christus’ priesterschap beiden bewerkt.
Want door de kracht daarvan wordt ons de genade gegeven, waar
door onze harten tot God worden bekeerd naar den Romeinenbrief
(3, 24, 23) : <( Om niet gerechtvaardigd door Zijn genade uit de
kracht der verlossing door Christus Jesus, Dien God heeft aange
wezen als zoenoffer door het geloof in Zijn bloed ». Ook heeft Hij
ten volle voor ons voldaan in zoover Hij onze zwakten torschte en

Sed CONTRA est, quod Apostolus dicit Hebr. 9. [v. 14] : « Sanguis
Christi, qui per Spiritum Sanctum seipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis, ad serviendum Deo viventi ». Opera autem mortua dicuntur peccata. Ergo sacerdotium Christi habet
virtutem emundandi peccata.

Respondeo dicendum, quod ad peccatorum perfectam emundationem
duo requiruntur, secundum quod duo sunt in peccato, scilicet macula culpae, et reatus poenae. Macula quidem culpae deletur per gratiam, qua cor
peccatoris convertitur in Deum: reatus autem poenae totaliter tollitur per
hoe, quod homo Deo satisfacit. Utrumque autem horum efficit sacerdotium
Christi. Nam virtute ipsius gratia nobis datur, qua corda nostra convertuntur ad Deum, secundum illud Rom. 3. [v. 24 et 25] : « Justificati
gratis per gratiam ipsius per redemptionem, quae est in Christo Jesu, quem
proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius ». Ipse etiam
pro nobis plenarie satisfecit, inquantum, « ipse languores nostros tulit, et
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onze smarten droeg. Dus blijkt Zijn priesterschap volledig kracht
te hebben om van zonden te reinigen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Al was Christus niet
als God, maar als mensch priester, toch was een en dezelfde per
soon priester en God. Daarom lezen wij bij de Kerkvergadering
van Ephese: « Als iemand zegt, dat niet Gods Woord zelf onze
Priester en Apostel is geworden, maar naast Hem een uit de
vrourv geboren mensch, hij zij gebannen ». In zoover daarom
Zijn menschheid met de kracht der godheid werkte, was het offer
in hoogste mate in staat de zonden weg te nemen. Daarom zegt
Augustinus in het 4° boek Over de Drievuldigheid (14° H.) :
(( Omdat er vier dingen bij een offer van belang zijn, aan Wien,
door ïvien, wat en voor wie het opgedragen wordt, moest de eene
rvare Middelaar, die ons door het offer van vrede met God ver
zoende, een blijven met Hem, aan Wien en een Worden met hen,
voor wie Hij het opdroeg; en zelf de eene zijn, die opdroeg en
opgedragen Tverd ».
2. Wij worden onder de Nieuwe Wet niet aan de zonden
dolores nostros ipse portavit » [Is. 33. v. 4. Mt. 8. v. 17]. Unde patel,
quod Christi sacerdotium habet plenam vim expiandi peccata.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Iicet Christus non fuerit sacerdos,
secundum quod Deus, sed secundum quod homo; unus tarnen et idem
fuit sacerdos, et Deus. Unde in Synodo Ephesina [part. 3. cap. 1. can.
10.] legitur: « Si quis Pontificem, et Apostolum nostrum factum dicil,
non ipsum ex Deo Verbum quando factum est caro, et secundum nos
homo, sed tanquam alterum praeter eum seorsum hominem ex muliere,
anathema sit (2). Et ideo, inquantum ejus humanitas operabatur in virtute
divinitatis, illud sacrificium erat efficacissimum ad delenda peccata. Propter quod Augustinus dicit in 4. de Trin. [cap. 14. in fin.] : « Ut, quoniam
quatuor considerantur in omni sacrificio, cui offeratur, a quo offeratur,
quid offeratur, pro quibus offeratur, idem ipse unus verusque mediator,
per sacrificium pacis reconcilians nos Deo, unum cum illo maneret, cui
offerebat; unum in se faceret, pro quibus offerebat; unus ipse esset, qui
offerebat, et quod offerebat )>.

Ad SECUNDUM dicendum, quod peccata non commemorantur in nova

(2) Iy.: « ...ex Deo Verbum sed quasi alterum praeter Ipsum specialiter
hominem ex muliere A. S. ».
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herinnerd, omdat Christus’ priesterschap onvoldoende zou zijn en
de zonden er niet voldoende door zouden worden uitgeboet; maar
er wordt aan herinnerd ter wille van hen, die ofwel geen deel aan
het offer willen hebben als de ongeloovigen, voor wier bekeering
wij bidden ofwel die na aan het offer deel te hebben gehad zich
ervan losmaken door welke zonde ook.
Het offer echter, dat dagelijks in de Kerk wordt opgedragen,
is geen ander offer dan wat Christus zelf opdroeg, maar de herinne
ring eraan. Daarom zegt Augustinus in de Siad Gods (10c B.,
20‘ H.) : « De offerende priester en de offerande is Christus zelf;
en Hij wilde dat de dagelijksche herinnering eraan het offer dct*
Kerk zou zijn )).
3. Zooals Origenes in het Commentaar op Joannes zegt, was
het dagelijks ’s morgens en ’s avonds opgedragen offer, al werden
er verschillende dieren onder de Oude Wet geofferd, altijd een
lam, zooals blijkt uit Numeri (28, 3, 4). Hierdoor werd aange
duid, dat het opdragen van een lam, nl. Christus, het offer zou
zijn, dat alle anderen vervolmaken zou. En daarom wordt bij
Joannes (1, 29) gezegd: « Ziet het Lam Gods, ziet Hem, dió
de zonden der wereld Wegneemt ».
lege propter inefficaciam sacerdotii Christi, quasi per ipsum non sufficienter
expientur peccata. Sed commemorantur quantum ad illos, qui vel ejus
sacrificii nolunt esse participes, sicut sunt infideles, pro quorum peccatis
oramus, ut convertantur; vel etiam quantum ad illos, qui post participationem hujus sacrificii ad eo deviant qualitercumque peccando.
Sacrificium autem, quod quotidie in Ecclesia offertur, non est aliud
a sacrificio, quod ipse Christus obtulit, sed ejus commemoratio. Unde
August, dicit in 10. de Civ. Dei [cap. 20. in med.] : « Sacerdos
ipse Christus offerens, ipse et oblatio: cujus rei Sacramentum quotidianum
esse voluit Ecclesiae sacrificium ».
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Origines dicit super Joan. [tom.
9. secundum ejus ordinem sup. illud Joan. 1. v. 29. Ecce Agnus Dei],
. licet diversa animalia in veteri lege offerrentur; quotidianum tarnen sa
crificium, quod offerebatur mane, et vespere, erat agnus, ut habetur Num.
28. [v. 3 et 4]. Unde significabatur, quod oblatio agni veri, idest Christi,
esset sacrificium consummativum omnium aliorum. Et ideo Joan. 1. [v29] dicitur: « Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi ».....
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IV- ARTIKEL.
Betrokken de vruchten van Christus’ priesterschap zich niet alleen
op anderen, maar ool( op Hemzelf?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de vruchten van Christus’
priesterschap zich niet alleen op anderen betrokken, maar ook op
Hem zelf. — I. Want het behoort tot de taak van een priester
voor het volk te bidden volgens het 2° boek der Machahaeèn (1,
23) : « De priesters baden terwijl het offer werd voltrokken ». Nu
bad Christus zooals boven is gezegd (21° Kw., 3° Art.), niet alleen
voor anderen, maar ook voor Zichzelf, en dat wordt ook uitdruk
kelijk in den Hebreeënbrief (5, 7) gezegd: « in de dagen van
Zijn Vleesch stierde Hij onder luid geroep en tranen gebeden en
verzuchtingen op tot Hem, die Hem van den dood k0J1 redden ».
Dus droeg Christus’ priesterschap niet alleen in anderen, maar ook
in Hemzelf vruchten.
2. Christus droeg Zichzelf in Zijn lijden als offer op. Nu ver
diende Hij door Zijn lijden niet alleen voor anderen, maar ook
voor Zichzelf zooals boven is gezegd (19° Kw., 3° en 4" Art.).
ARTICULUS IV.
Utrum effeclus sacerdotii Christi
non solum ad alios pertinuerit, sed etiam ad ipsum.
Ad quaRTUM sic proceditur. Videtur, quod effectus sacerdotii Christi
non solum pertinuerit ad alios, sed etiam ad ipsum: ad officium enirr»
sacerdotis pertinet pro populo orare, secundum illud 2. Machab. 1. [v. 23] :
« Orationem faciebanl sacerdotes, dum consummaretur sacrificium ». Sed
Christus non solum pro aliis oravit, sed etiam pro seipso, secundum quod
supra dictum est [q. praec. art. 3.] : sicut expresse dicitur Heb. 5. [v. 7J
quod (( in diebus carnis suae prec.es, supplicationesque ad Deum, qui possit
illud salvum facere a morte, cum clamore valido, et lacrymis obtulit ».
Ergo sacerdotium Christi effectum habuit non solum in aliis, sed etiam
in seipso.
2. Pr/eterea, Christus sacrificium obtulit seipsum in sua passione. Sed
per passionem suam non solum aliis meruit, sed etiam sibi, ut supra habitum
41

-
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Dus droeg Zijn priesterschap niet alleen voor anderen, maar ook
voor Hemzelf vruchten.
3. Het priestërschap der Oude Wet was een voorafbeelding
van dat van Christus. Nu offerde een priester van de Oude Wet
niet alleen voor anderen maar ook voor zichzelf, want in Leviticus
(16, 17) wordt gezegd, dat « de priester het heiligdom binnengaat
om te bidden voor zichzelf en zijn huis en de geheele vergadering
van de hinderen van Israël ». Dus droeg Zijn priesterschap niet
alleen vruchten in anderen, maar ook in Hemzelf.
Maar daartegenover staat de tekst van de Kerkvergadering van
Ephese: « Als iemand zegt, dat Christus voor Zichzelf offerde en
niet alleen voor onst (want Hij, die geen zonde kende, had geen
offer noodig) die zij gebannen ». Nu ligt het ambt van een priester
vooral in het opdragen van offers. Dus waren er geen vruchten van
Christus’ priesterschap in Hem zelf.
LEERSTELLING. — Zooals werd gezegd (1' Art.), is een
priester midden tusschen God en de menschen in geplaatst. Nu heeft

est [q. 19. art. 3. et 4.]. Ergo sacerdotium Christi non solum habuit
effectum in aliis, sed etiara in seipso.
3. Pr^ETEREA, sacerdotium veteris legis fuit figura sacerdotii Christi.
Sed sacerdos veteris legis non solum pro aliis, sed etiam pro seipso sacrificium offerebat: dicitur enim Levit. 16. [v. 17] quod « Pontifex ingreditur
sanctuarium, ut roget pro se, et pro domo sua, et pro universo coetu filiorum
Israël ». Ergo etiam sacerdotium Christi non solum in aliis, sed in seipso
effectum habuit.

*
Sed CONTRA est, quod in Ephesina Synodo [gener. 3. part. 3. cap. 1.
can. 10.] legitur: « Si quis dicit, Christum pro se obtulisse oblationem, et
non magis pro nobis solum (non enim indiguit sacrificio, qui peccatum
nescit), anathema sit ». Sed in sacrificio offerendo potissime sacerdotis
consistit officium. Ergo sacerdotium Christo non habuit effectum in ipso
Christo.
-- • **•

Respondeo dicendum, quod, sicut dictum est [art. 1. huj. q.], sacer
dos constituitur medius inter Deum, et populum. Ille autem indiget medio
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wie zelf niet tot God kan naderen een middelaar noodig; en zoo
iemand valt onder het bereik van het priesterschap door zijn vruch
ten te ontvangen. Maar dat kwam Christus niet toe, want de
Apostel zegt in den Hebreeënbrief (7, 25) : <( Door Zichzelf
nadert Hij tot God, altijd levend om voor ons te bidden )). Dus
ontving Christus de vruchten van Zijn priesterschap niet in Zich
zelf, maar deelt ze aan anderen mee. Want de eerste, die in een
bepaalde orde werkt, is zoo machtig, dat hij in die orde zelf niets
ontvangt, zooals de zon verlicht maar geen licht ontvangt en het
vuur verwarmt maar geen warmte krijgt. Nu is Christus de bron
van elk priesterschap, want het priesterschap der wet was een
voorafbeelding van Hem en de priester van het nieuwe Verbond
werkt in Zijn plaats volgens den Tweeden Brief aan de Korinthiérs (2, 10) : « Ik eveneens, als ik iets vergeef, indien ik om
uwentrvil iets vergeef, doe it dat in Christus’ naam )). E*n daarom
kwam het Christus niet toe de vruchten van Zijn priesterschap zelf
te ontvangen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Al komt het bidden
den priesters toe, toch is het niet hun eigenlijke taak, want aan
ad Deum, qui per seipsum accedere ad Deum non potest: et talis sacerdotio
subjicitur, effectura sacerdotii participans. Hoe autem Christo non competit:
dicit enim Apostolus ad Heb. 7. [v. 25] : « Aceedens per semetipsum
ad Deum, semper vivens ad interpellandum pro nobis ». Et ideo Christo
non convenit effectum sacerdotii in se suscipere, sed potius ipsum aliis
communicare. Primum enim agens in quolibet genere ita est influens, quod
non est recipiens in genere illo: sicut sol illuminat, sed non illuminatur, et
ignis calefacit, sed non calefit. Christus autem est fons totius sacerdotii:
nam sacerdos legalis erat figura ipsius; sacerdos autem novae legis in persona ipsius operatur, secundum illud 2. ad Cor. 2. [v. 10] : « Nam et
ego quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi ». Et
ideo non competit Christo effectum sacerdotii recipere (1).

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod oratio etsi conveniat sacerdotibus, non
tarnen est eorum officio propria: cuilibet enim convenit et pro se, et pro
(i) L.: suscipere.
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ieder komt het toe voor zichzelf en anderen te bidden naar Jacobus
(5, 16) : « Bidt voor elkaar, dal gij gered moogt rvorden )). En
zoo kan men zeggen, dat Christus gebed voor Zichzelf geen daad
was van Zijn priesterschap.
Maar dit antwoord schijnt uitgesloten te zijn, omdat de Apostel
in den Hebreeënbrief (5, 6) aan de woorden: « Gij zijl priester
in eeuwigheid volgens de orde van Melchisedech », toevoegt: <( die
in de dagen van Zijn vleesch gebeden », enz.; en zoo schijnt
Christus’ gebed tot Zijn priesterschap te behooren. Daarom moe
ten wij zeggen, dat andere priesters niet als priesters, maar als
zondaars de vruchten van hun ambt in zich ontvangen, zooals
beneden zal worden gezegd (Antw. op de 3 B.). Maar zonder
meer gezegd had Christus geen zonden, maar had Hij « in Zijn
vleesch de gelijkenis der zonde », zooals in den Romeinenbrief
(8, 3) wordt gezegd. Daarom wordt er uitdrukkelijk gezegd: die
Hem van den dood kon redden.
2. Bij ieder offer van een priester kan men twee dingen be
schouwen: nl. het offer zelf en de godsvrucht van den offeraar.
De eigenlijke vrucht nu van het priesterschap is, wat volgt uit het

aliis orare, secundum illud Jacobi uit. [v. 16] : « Orale pro invicem, ut
salvemini ». Et sic posset dici, quod oratio, qua Christus pro se oravit,
non erat actus sacerdotii ejus.
Sed haec responsio videtur excludi per hoe, quod Apost. Hebr. 5.
[v. 6] cum dixisset: « Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem
Melchisedech » subdit: « Qui in diebus carnis suae preces » etc., ut
supra [in arg. 1.] : et ita videtur, quod oratio, qua Christus oravit, ad
ejus sacerdotium pertineat. Et ideo oportet dicere, quod alii sacerdotes
effectum sacerdotii sui participant, non inquantum sacerdotes, sed inquantum peccatores, ut infra dicetur [cfr. Resp. ad 3.]. Christus autem simpliciter loquendo peccatum non habuit: habuit tarnen « similitudinem
peccati in carne » ut dicitur Rom. 8. [v. 3] ; et ideo non simpliciter
dicendum est, quod ipse effectum sacerdotii participaverit, sed secundum
quid, scilicet secundum passibilitatem carnis. Unde signanter dicit: <( Qu>
possit illum salvum facere a morte ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod in oblatione sacrificii cujuscumque sacerdotis duo possunt considerari, scilicet ipsum sacrificium oblatum, et devotio
offerentis. Proprius autem effectus sacerdotii est id, quod sequitur ex ipso
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offer zelf. Nu verkreeg Christus iets door Zijn lijden, maar niet
door de kracht van het als voldoening opgedragen offer, doch door
de godsvrucht, waarmee Hij door de liefde het lijden nederig
verdroeg.
3. Het beeld kan niet aan de waarheid gelijk zijn. Daarom
kon de afbeeldende priester van de Oude Wet niet die volmaakt
heid bereiken, waarop hij geen zoenoffer noodig had. Maar Chris
tus had er geen behoefte aan, en dus gaat dezelfde redeneering niet
in beide gevallen op. Daarom zegt de Apostel (Hebreeënbrief, 7,
28) : a De Wet stelde menschen met zwakheid behept tot hoogepriesters aan, maar de eeduitspraak. die na de Wet kwam, den in
eeuwigheid Volmaakten Zoon ».
Ve ARTIKEL.
Blijft Christus’ priesterschap in eeuwigheid ?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus’ priesterschap

sacrificio. Christus autem consecutus est per suam passionem gloriam resurrectionis (2), non quasi ex vi sacrificii, quod offertur per modum satisfactionis, sed ex ipsa devotione, qua secundum charitatem humiliter pas*
sionem sustinuit.
Ad TERTIUM dicendum, quod figura non potest adaequare veritatem.
Unde sacerdos figuralis veteris legis non poterat ad hanc perfectionem pertingere, ut sacrificio satisfactorio non indigeret. Sed Christus non indiguit.
Unde non est similis ratio de utroque. Et hoe est Apostolus dicit [Heb.
7. v. 28] : « Lex homines constituit sacerdotes, infirmitatem habentes;
sermo autem jurisjurandi. qui post legem est, filium in aeternum perfec
tum ».
ARTICULUS V.
Utrum sacerdotium Christi permaneat in aeternum.
[3. Dist. 22. q. 1. art. 1. ad 4. ad Hebr. 7. lect. 4.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod sacerdotium Christi non
(2) Iy. omit.: gloriam resurrectionis.
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niet in eeuwigheid blijft. — 1. Want zooals werd gezegd (Vorig
Art., Antw. op le en 3° B.), hebben alleen zij de vruchten ervan
noodig, die de zwakte der zonde hebben, die door het offer van
den priester kan worden uitgewischt. Maar dat zal niet eeuwig
duren. Want in de heiligen is geen zwakheid volgens Isaias (60,
21): (( Geheel LJiv volk is rechtvaardig », en de zwakheid der zon
daars zal ongeneeslijk zijn, omdat er in de hel geen verlossing is.
Dus blijft Christus* priesterschap niet in eeuwigheid.
2. Christus* priesterschap werd vooral in Zijn lijden en dood
geopenbaard, toen Hij « door Zijn eigen bloed het heiligdom bin
nenging », zooals in den Hebreeënbrief (9, 12) wordt gezegd.
Maar Zijn lijden en dood blijven niet in eeuwigheid zooals in den
Romeinenbrief (6, 9) wordt gezegd: « De verrezen Christus sterft
niet meer ». Dus blijft Zijn priesterschap niet in eeuwigheid.
3. Niet als God, maar als mensch is Christus priester. Nu was
Christus eens geen mensch, nl. in de drie dagen, dat Hij dood was.
Dus is Zijn priesterschap niet eeuwig.
Maar daartegenover staat het Psalmwoord (Ps. 109, 4) : (( Gij
zift priester in eeuwigheid v.
permaneat in aeternum. Quia, ut dictum est [art. praec.], illi soli effectu
sacerdotii indigent, qui habent infirmitatem peccati, quae per sacerdotis
sacrificium expiari potest. Sed hoe non erit in aeternum. Quia in sanctis
nulla erit infirmitas, secundum illud Isaiae 60. [v. 21]: « Populus tuus
pmnes justi »; peccatorum autem infirmitas inexpiabilis erit; quia « in
inferno nulla est redemptio ». Ergo sacerdotium Christi frustra remaneret
in aeternum.
2. PRitTEREA, sacerdotium Christi praecipue manifestatum est in ejus
passione, et m<?rte, quando « per proprium sanguinem introivit in sancta »
ut dicitur Hebr. 9. [v. 12]. Sed passio, et mors Christi non erit in
aeternum, secundum illud Rom. 6. [v. 9] : « Christus resurgens a mortuis
jam non moritur ». Ergo sacerdotium Christi non est in aeternum.
3. Pr^ETEREA, Christus est sacerdos, non secundum quod Deus, sed
secundum quod homo. Sed Christus quandoque non fuit homo, scilicet in
triduo mortis. Ergo sacerdotium Christi non est in aeternum.
Sed CONTRA est, quod dicitur in Psal. 109. [v. 4] : « Tu es sacerdos
in aeternum ».
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Leerstelling. — Twee dingen kan men in het priesterambt
beschouwen: en wel ten eerste het opdragen zelf van het offer, en
ten tweede de voleinding van het offer, die hierin bestaat dat zij
voor wie het offer wordt opgedragen aan het doel ervan deelachtig
worden. Nu was het doel van het offer, dat Christus opdroeg geen
tijdelijk maar een eeuwig goed wat wij door Zijn dood verkrijgen,
zoodat in den Hebreeënbrief (9, 11) wordt gezegd, dat <( Christus
optreedt als hoogepriester der toekomstige goederen ». En hierom
wordt Zijn priesterschap eeuwig genoemd. Deze vervulling van
Christus’ offer werd hierdoor voorbeduid, dat de hoogepriester
der Wet eenmaal in het jaar met het bloed van een bok en een kalf
het allerheiligste binnenging, zooals in Leviiiciis (16, 11) staat,
ofschoon hij kalf en bok niet in het allerheiligste offerde, maar
buiten. Evenzoo ging Christus het allerheiligste, dwz., den hemel
binnen en opende ons den weg om binnen te gaan door de kracht
van Zijn bloed, dat Hij voor ons op aarde vergoot.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De heiligen in den
hemel zullen geen behoefte meer hebben aan reiniging door Christus
priesterschap, maar na die reiniging moeten zij nog door Christus

Respondeo dicendum, quod in officio sacerdotis duo possunt considerari: primo quidem ipsa oblatio sacrificii: secundo ipsa sacrificii consummatio: quae quidem consistit in hoe, quod illi, pro quibus sacrificium offertur, fiijem sacrificii consequuntur. Finis autem sacrificii, quod Christus
obtulit, non fuerunt bona temporalia, sed aeterna, quae per ejus mortem
adipiscimur: unde dicitur Hebr. 9. [v. 11] quod « Christus est assistens
Pontifex futurorum bonorum », ratione cujus Christi sacerdotium dicitur
esse aeternum. Et haec quidem consummatio sacrificii Christi praefigurabatur in hoe ipso, quod Pontifex legalis semel in anno cum sanguine hirci,
et vituli intrabat in sancta sanctorum, ut dicitur Levit. 16. [v. 11 sq.],
cum tarnen hircum, et vitulum non immolaret in sanctis sanctorum, sed
extra. Et similiter Christus in « sancta sanctorum », idest in ipsum coelum
intravit, et nobis viam paravit intrandi per virtutem sanguinis sui, quem
pro nobis in terra effudit.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod sancti, qui erunt in patria, non
indigebunt ulterius expiari per sacerdotium Christi. Sed expiati jam indige-
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zelf, van Wien hun verheerlijking afhangt, de voleindiging krijgen;
en daarom wordt in de Apocalyps (21, 23) gezegd, dat (( Gods
heerlijkheid haar verlicht, nl. de stad der heiligen, en haar licht is
hel Lam ».
2. Al moeten Christus’ lijden en dood niet meer herhaald wor
den, toch blijft de kracht van dit offer in eeuwigheid, omdat Hij
zooals in den Hebreeënbrief (10, 14) wordt gezegd, « door een
enkel offer de geheiligden voor eeuwigheid tot volmaaktheid heeft
gebracht v. — Hieruit blijkt ook, wat het derde antwoord is.
De eenheid van dit offer echter werd onder de Wet hierdoor
afgebeeld, dat de hoogepriester der Wet eenmaal in het jaar met
een plechtig bloedoffer het allerheiligste binnenging, zooals in
Leviticus (16) wordt gezegd. Maar het beeld stond hierin bij de
werkelijkheid achter, dat dit offer geen eeuwige kracht bezat en
die offers dus jaarlijks werden herhaald.

bunt consummari per ipsum Christum, a quo gloria eorum dependet. Unde
dicitur Apocal. 21. [v. 23] quod « claritas Dei illuminat illam », scilicel
civitatem sanctorum. « et lucerna ejus est Agnus ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod licet passio, el mors Christi de caetero
non sint iteranda; tarnen virtus illius, hostiae semel oblatae (1) permanet
in aeternum (2).
Et per hoe potet responsio ad TERTIUM. Quia. ut dicitur ad Hebr. 10.
[v. 14]: « Una oblatione consummavit in aeternum sanctificatos )).
Unitas autem hujus oblationis figurabatur in lege per hoe, quod semel
in annp legalis Pontifex cum solemni oblatione sanguinis intrabat in sancta,
ut dicitur Levit. 16. [cfr. corp. art.] ; sed deficiebal figura a virtute (3)
in hoe, quod illa hostia non habebat sempitemam virtutem, et ideo annuatim illae hostiae reiterabantur.

(1) L. omit.: semel oblatae.
(2) L. add.: Quia, ut dicitur... etc. ut habetur « ad Tcrtium ».

(3) L.: a veritate.
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VI' ARTIKEL.
Was Christus’ priesterschap volgens de orde van Melchisedech ?
Bedenkingen. — Men beweert, dat het priesterschap van
Christus niet was volgens de orde van Melchisedech. — I. Want
Christus is als de voornaamste priester de bron van elk priesterschap.
Wat nu het voornaamste is, is niet volgens de orde van anderen,
maar anderen zijn naar zijn orde. Dus moet men Christus geen
priester noemen naar de orde van Melchisedech.
2. Het priesterschap der oude Wet stond dichter bij Christus
aan het priesterschap van voor de Wet. Nu duidden de sacramen
ten Christus zooveel te nauwkeuriger aan, naarmate zij dichter bij
Hem stonden, zooals volgt uit het gezegde in het tweede deel (IlaIlae, 2' Kw., 7° Art.). Dus moet men Christus’ priesterschap
eerder naar het wettelijke noemen dan naar dat van Melchisedech,
dat voor de Wet was.
3. In den Hebreeënbrief (7, 23) staat: « Dit beleefyent: honing
van vrede, zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, en

ARTICULUS VI.

Utrum sacerdotium Christi fuerit secundum ordinem Melchisedech.
[Infr. q. 61. art. 3. ad 3. et 4. Dist. 8. q. 1. art. 2. q. 3.
ad Hebr. 7. lect. 1.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod sacerdotium Christi non fuerit
secundum ordinem Melchisedech. Christus enim est fonp lotius sacerdotii,
lamquam principalis sacerdos. Sed illud quod est principale, non sequitur
ordinem alterius, sed aha sequuntur ordinem ïpsius. Ergo Christus non
debet dici sacerdos secundum ordinem Melchisedech.
2. Pr/eterea, sacerdotium veteris legis propinquius fuit sacfrdótio
Christi, quam sacerdotium quod fuit ante legem. Sed sacramenta tanto
expressius significabant Christum, quanto propinquiora fuerunt Christi, ut
patet ex his quae in 2. parte dicta sunt [implic. 2-2. q. 2. art. 7.]. Ergo
sacerdotium Christi magis debet denominari secundum sacerdotium legale,
quam secundum sacerdotium Melchisedech, quod fuit ante legem.
3. Pr/eterea, Heb. 7. [v. 2, 3] dicitur, « quod est Rex pacis, sine
patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, neque finem vitae
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heeft begin noch einde van zijn dagen ». Dat komt alleen toe aan
Gods Zoon. Dus moet men Christus geen priester naar de orde van
Melchisedech als van een ander noemen, maar naar Zijn eigen
orde.
Maar hiertegenover staat het Psalmwoord (Ps. 109, 4) : « Cij
zijt priester in eeuwigheid naar de orde van Melchisedech ».
LEERSTELLING. — Zooals vroeger werd gezegd (4e Art. Antw.
op de 3f' B), was het priesterschap der Wet een voorafbeelding
van dat van Christus, maar niet een die aan de waarheid gelijk
kwam, doch op vele punten daarbij achterbleef, zoowel omdat het
de zonden niet wegnam als omdat het niet zooals Christus’ priester
schap eeuwig was. Maar juist dit uitsteken van Christus’ priester
schap boven het Levitische werd door dat van Melchisedech voorafgebeeld, omdat deze van Abraham, in wiens lendenen in zekeren
zin van het priesterschap der wet schatting werd geheven, de tien
den ontving. En daarom noemt men Christus’ priesterschap naar
de orde van Melchisedech, omdat het ware priesterschap boven
het voorafbeeldende wettelijke uitsteekt.

habens ». Quae quidem conveniunt soli Filio Dei. Ergo non debet dici
Christus sacerdos secundum ordinem Melchisedech, tamquam cujusdam
alterius, sed secundum ordinem sui ipsius.
Sed CONTRA est, quod dicitur in Ps. 109. [v. 4] : « Tu es sacerdos
in aetemum secundum ordinem Melchisedech ».
RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. 4. huj. qarg. 3.], legale sacerdotium fuit figura sacerdotii Christi, non quidem
quasi adaequans veritatem, sed multum ab ea deficiens: turn quia sacer
dotium legale non mundabat peccata; turn etiam quia non erat aeternum,
sicut sacerdotium Christi. ïpsa autem excellentia sacerdotii Christi ad sacer
dotium leviticum fuit figurata in sacerdotio Melchisedech, qui ab Abraham
decimas sumpsit, in cujus lumbis decimatus est quodammodo ipse sacerdos
legalis [Gen. 14. v. 20]. Et ideo sacerdotium Christi dicitur esse «secundum
ordinem. Melchisedech » propter excellentiam veri sacerdotii ad figurale
sacerdotium legis.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Men noemt Christus
niet « naar de orde van Melchisedech », alsof deze een voornamer
priester was, maar omdat hij de voorrang van Christus’ priester
schap boven het Levitische voorafbeeldde.
2. Twee dingen kan men in Christus’ priesterschap beschouwen;
ten eerste het offer zelf van Christus en het deelhebben daaraan.
Wat het offer zelf betreft, beeldde het wettelijke priesterschap door
het uitstorten van bloed meer uitdrukkelijk dat van Christus af dan
dat van Melchisedech waarbij geen bloed vloeide het deed. Maar
wat het deelen in het offer en de vruchten ervan, waarin de voor
rang van Christus’ priesterschap boven het wettelijke vooral bestaat,
werd het uitdrukkelijker door dat van Melchisedech afgebeeld,
omdat deze brood en wijn offerde, die zooals Augustinus zegt
de eenheid der Kerk verzinnebeelden, die door het deelhebben in
Christus’ offer wordt gevormd. Daarom ook wordt ónder de nieuwe
Wet, het offer van Christus aan de geloovigen meegedeeld onder
de gedaante van brood en wijn.
3. Melchisedech wordt « zonder vader en zonder moeder ep
zonder stamboom » genoemd, en van hem wordt gezegd, cjftt « hij
begin noch einde van dagen heeft », niet alsof hij d^t niet had,

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Christus non dicitur esse secundum
ordinem Melchisedech, quasi principalioris sacerdotis, sed quasi praefigurantis excellentiam sacerdotii Christi ad sacerdotium leviticum.
Ad SECUNDUM dicendum, quod in sacerdotio Christi duo possunt considerari; scilicet ipsa oblatio Christi, et participatio ejus. Quantum ad ipsam
oblationem, expressius figurabat sacerdotium Christi sacerdotium legale
per sanguinis effusionem, quam sacerdotium Melchisedech, in quo sanguis
non effundebatur. Sed quantum ad participationem hujus sacrificii, et ejus
effectum, in quo praecipue attenditur excellentia sacerdotii Christi ad
sacerdotium legale, expressius praefigurabatur per socerdotium Melchisédech, qui offerebat panem, et vinum [Gen. 14. v. 18] significantia, ut
August, dicit [tract. 26. in Joan. a med.; vid. etiam cap.: Quia passus,
de Consecrat. epist. 2.] : « Ecclesiasticam unitatem, quam constituit par
ticipatio sacrificii Christi ». Unde etiam in nova lege verum Christi sacrificium communicatur fidelibus sub specie panis, et vini.
Ad TERTIUM dicendum, quod Melchisedech dictus est « sine patre, et
sine raatre, et sine genealogia » et quod « non habet initium dierum, neque

i
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maar omdat daarover niets in de H. Schrift te lezen staat. En
hierdoor is hij, zooals de Apostel op dezelfde plaats zegt, « aan
Gods Zoon gelijk geworden », die op aarde zonder Vader en m
den hemel zonder moeder is; en die geen stamboom heeft naar
Isaias (53, 8) : « Wie zal Zijn afkomst vermelden? »; en die naai
Zijn godheid begin noch einde van dagen heeft.
fmem » non quia ista non habuerit, sed quia in Scriptura Sacra ista de eo
non Jegiintur. Et per hoe ipsum. ut Apostolus ibidem dicit. « assimilatus
est FiJio Dei » qui in terris est sine patre, et in coelis sine matre, et sine
geneaiogia, secundum illud Isa. 53. [v. 8] : « Generationem ejus quis
enarrabit? » et secundum divinitatem neque principium, neque finem
dierum habet.
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DRIE EN TWINTIGSTE KWESTIE
OF HET CHRISTUS TOEKOMT ALS KIND
AANGENOMEN TE WORDEN.
(Vier Artikelen.)
Vervolgens moeten wij bespreken, of het aangenomen worden
als kind Christus toekomt. En daarover stellen wij ons vier vragen:
1. Komt het God toe zonen aan te nemen?
2. Komt dit alleen aan God den Vader toe?
3. Is het den menschen eigen door God als kind aangenomen
te worden?
4. Kan men Christus een aangenomen zoon noemen?

QUAESTIO XXIII.

IN

DE ADOPTIONE CHRISTI (1),
QUATUOR ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est, an adoptio Christo conveniat.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: 1. Utrum Deo conveniat adoptaie
filios. — 2. Utrum hoe conveniat soli Deo Patri. — 3. Utrum sit pro
prium hominum adoptari in filios Dei. — 4. Utrum Christus possit dici
filius adoptivus.

Cl) b.: De adoptione an Christo conveniat.

P ARTIKEL.
Komt het God toe zonen aan te nemen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat het God niet toekomt
zonen aan te nemen. — 1. Want, zooals de rechtsgeleerden zeggen,
neemt men alleen een vreemden persoon als zoon aan. Nu is geen
enkel persoon vreemd voor God, die de Schepper van allen is. Dus
schijnt het aannemen van kinderen God niet toe te komen.
2. Het aannemen schijnt ingevoerd te zijn bij gebrek aan een
zoonschap van nature. Nu vindt men in God een natuurlijk zoon
schap zooals in het eerste deel behandeld is (27° Kw., 2e Art.).
Dus komt het God niet toe zonen aan te nemen.
3. ' Iemand wordt hierom aangenomen, dat hij hem die aan
neemt in de erfenis op kan volgen. Nu schijnt niemand God in de
erfenis te kunnen opvolgen, omdat Hij nooit sterft. Dus komt
het God niet toe kinderen aan te nemen.
Maar daartegenover staat, dat in den Ephesïérsbrief (1,5) staat:

ARTICULUS I.
Ulrum Deo conveniat Filios adoptare.

[I. q. 33. art. 3. 3. Dist. 10. q. 2. art. 1. q. I.
et lib. 4. Contr. g. cap. 17. fin.].
sic proceditur. Videtur, quod Deo non conveniat filios
Nullus enim adoptat nisi extraneam personam in filium, secundum quod Juristae dicunt. Sed nulla persona est extranea a Deo, qui est
omnium creator. Ergo videtur, quod Deo non conveniat adoptare.
2. Pr/ETEREA, adoptio videtur esse introducta in defectum filiationis
naturalis. Sed in Deo invenitur naturalis filiatio, ut in 1. parte habitum
est [q. 27. art. 2.]. Ergo non convenit Deo filios adoptare.
Ad

PRIMUM

adoptare.

3. Prj*ETEREA, ad boe aliquis adoptatur, ut in haereditate adoptantis
succedat. Sed in haereditate Dei non videtur aliquis posse succedere; quia
ipse numquam decedit. Ergo Deo non convenit adoptare.
SED CONTRA

est, quod dicitur Ephes. 1. [v. 5] : « Praedestinavit nos
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(( Hij heefl ons voorbestemd om als fyinderen Gods aangenomen
te Worden ». Nu blijft Gods voorbestemming niet zonder gevolg.
Dus neemt God sommigen als kinderen aan.
Leerstelling. — Een mensch neemt een ander als kind aan,
in zoover hij hem uit goedheid in de erfenis laat deelen. Nu heeft
God een oneindige goedheid en daardoor komt het, dat Hij zijn
schepselen in Zijn goederen laat deelen; en vooral de redelijke
schepsels, die als geschapen naar Gods beeld in staat zijn aan het
goddelijk geluk deelachtig te worden. Dat bestaat in het genieten
van God, waardoor God zelf gelukkig is en rijk door Zichzelf, in
zoover Hij van Zichzelf geniet. Nu wordt datgene waardoor
iemand rijk is zijn erfenis genoemd; en daarom zegt men van God,
dat Hij in zoover Hij uit goedheid de menschen deel geeft aan de
erfenis der zaligheid hen als kinderen aanneemt. Hierin staat de
aanneming door God echter boven die der menschen, dat Hij den
mensch dien Hij aanneemt door het geschenk der genade geschikt
maakt om de hemelsche erfenis te ontvangen; een mensch evenwel
maakt dengene dien hij aanneemt niet geschikt, maar kiest eerder
iemand die reeds geschikt is voor de aanneming uit.

m adoptionem filiorum ». Sed praedestinatio Dei non est irrita. Ergo
Deus aliquos sibi adoptat in filios.
RESPONDEö dicendum, quod aliquis homo adoptat alium sibi in filium,
inquantum ex sua bonitate admittit eum ad participationem suae haereditatis. Deus autem est infinitae bonitatis; ex qua contingit, quod ad par
ticipationem bonorum suorum suas creaturas admittit; et praecipue rationales
creaturas, quae inquantum sunt ad imaginem Dei factae, sunt capaces
beatitudinis divinae. Quae quidem consistit in fruitione Dei, per quam
etiam ipse Deus beatus est, et per seipsum dives, inquantum scilicet seipso
fruitur. Hoe autem dicitur haereditas alieujus, ex quo ipse est dives. Et
ideo, inquantum Deus ex sua bonitate admittit homines ad beatitudinis
haereditatem, dicitur eos adoptare. Hoe autem plus habet adoptatio divina,
quam humana: quia Deus hominem, quem adoptat, idoneum facit per
gratiae munus ad haereditatem coelestem percipiendam. Homo autem non.
facit idoneum eum, quem adoptat; sed potius eum jam idoneum eligit
adoptando.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Beschouwt men den
mensch naar zijn natuur, dan is hij God geen vreemde wat de
natuurlijke goederen die hij krijgt betreft, maar wel in de goederen
der genade en der heerlijkheid. En hij wordt juist wat deze be
treft aangenomen.
2. De mensch moet werken om in zijn behoeften te voorzien,
maar aan God komt het toe te werken om den overvloed van Zijn
volmaaktheid mee te deelen. Zooals dus Gods goedheid door de
scheppingsdaad aan alle schepselen naar een zekere gelijkenis
wordt meegedeeld, wordt door de aanneming aan de menschen een
gelijkenis met het natuurlijke zoonschap gegeven naar den Romei
nenbrief (8, 29) : « Die Hij vooruit heeft geldend om gelijk te
Worden aan het beeld van Zijn Zoon ».
3. Geestelijke goederen kunnen tegelijkertijd door meerderen
bezeten worden, maar lichamelijke niet. Daarom kan niemand een
stoffelijke erfenis ontvangen tenzij hij iemand die sterft opvolgt;
maar de geestelijke erfenis ontvangen allen volledig zonder dat de
Vader, die eeuwig leeft, iets verliest.
Men zou echter kunnen zeggen, dat God sterft in zoover Hij
in ons leeft door het geloof om dan in ons te beginnen te zijn door

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod homo in sua natura consideratus non
est extraneus a Deo, quantum ad bona naturalia quae recipit: est tarnen
extraneus quantum ad bona gratiae, et gloriae. Et secundum hoe adoptatur.
Ad SECUNDUM dicendum, quod hominis est operari ad supplendam
suam indigentiam; non autem Dei, cui convenit operari ad communicandara suae perfectionis abundantiam. Et ideo sicut per actum creationis
communicatur bonitas divina omnibus creaturis secundum quamdam similitudmem: ita per actum adoptionis communicatur similitudo naturalis filiatioriis hominibus, secundum illud Rom. 8. [v. 29] : « Quos praescivit
conformes fieri imaginis filii sui ».
Ad TERTIUM dicendum, quod bona spiritualia possunt simul a pluribus

possideri, non autem bona corporalia. Et ideo haereditatem corporalem
nullus potest percipere, nisi succedens decedenti: haereditatem autem spiritualem simul omnes ex inlegro accipiunt sine detrimenlo patris semper
viventis.
Quaravis posset dici, quod Deus decedit, secundum quod est in nobis
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het aanschouwen, zooals de Glossa bij den tekst, « Indien zonen,
dan oo£ erfgenamen », Romeinenbrief (8, 17) zegt.
IIe ARTIKEL.
Komt het aannemen aan de geheele Drievuldigheid toe?
Bedenkingen. — Men beweert, dat het aannemen niet aan de
geheele Drievuldigheid toekomt. — 1. Want bij goddelijke dingen
spreekt men daarvan volgens een gelijkenis met menschelijke dingen.
Nu komt bij de menschen het aannemen alleen aan hem toe, die
zonen kan voortbrengen, wat in het goddelijke alleen aan den
Vader toekomt. Dus kan in het goddelijke alleen de Vader kinde
ren aannemen.
2. Door het aannemen worden de menschen broeders van
Christus naar den Romeinenbrief (8, 29) : « Opdat Hij de eerst
geborene zij onder vele broeders ». Nu noemt men hen, die zonen
van een Vader zijn, broeders; daarom ook zegt de Heer bij Joan-

per fidem, et (1) incipiat in nobis esse per speciem; sicut Glossa [ordinar.]
dicit Rom. 8. [v. 17] super illud: « Si filii, et haeredes ».
ARTICULUS II.
Utrum adoptare conveniat toti TrinitatL

[Supra q.

3.

art. 4. ad

3. 3.

Dist. 10. q. 2. art. 1. q. 2. et

3.]

..

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod adoptare non conveniat
toti Trinitati; adoptatio enim dicitur in divinis ad similitudinem rerum
humanarum. Sed in rebus humanis soli illi convenit adoptare, qui potest
filios generare; quos in divinis convenit soli Patri. Ergo in divinis solus
Pater potest adoptare.
*
2. Piueterea, homines per adoptionem efficiuntur fratres Christi, secundum illud Rom. 8. [v. 29] : « Ut sit ipse primogenitus in multis

fratribus ». Fratres autem dicuntur, qui sunt filii uniüs patris, unde et
(i) L-: ut incipiat...
42
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nes (20, 17): « Ik stijg op naar Mijn Vader en uw Vader )). Dus
had alleen Christus’ Vader aangenomen zonen.
3. In den Galatenbrief (4, 4) wordt gezegd: « God zond Zijn
Zoon, opdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen )). Om
dat gij echter zonen Gods zijt, zond God den Geest van Zijn
Zoon in uu) harten, die roept: Abba, Vader )). Dus neemt Hij aan,
die een Zoon en een Heiligen Geest heeft. Dat nu komt alleen
aan den Vader toe, en dus evenzoo het aannemen.
Maar daartegenover staat, dat Hij, Dien Wij Vader kunnen
noemen, ons als zonen aanneemt; en daarom staat in den Romeinen
brief (8, 15) : (( Gij hebt den geest van kindschap ontvangen, waar
door wij roepen: Abba, Vader! » Maar als wij tot God zeggen
Onze Vader, dan richt zich dat tot de geheele Drievuldigheid als
alle namen die wij van God in verhouding tot de schepsels gebrul'
ken, zooals in het eerste deel is gezegd (33° Kw., 3° Art., lc B.) •
Daarom komt de aanneming de geheele Drievuldigheid toe.
LEERSTELLING. — Dit verschil bestaat er tusschen Gods aangenomen en Gods natuurlijken Zoon, dat Gods Zoon van nature
Dominus dicit Joan. 20. [v. 17]: « Ascendo ad Patrem meum, et
Patrem vestrum ». Ergo solus Pater Christi habet filios adoptivos.
3. Pr/eterea, Galat. 4. [v. 4 sq.] dicitur: « Misit Deus filium
suum... ut adoptionem filiorum Dei reciperemus, quoniam autem estis
filii Dei, misit Deus spiritum filii sui in corda vestra clamantem: « Abba,
pater ». Ergo ejus est adoptare, cuius est Filium, et Spiritum Sanctum
habere. Sed hoe est solius Patris. Ergo adoptare convenit soh personae

Patris.
Sed CONTRA, ejus est adoptare nos in filios, quem nos patrem possumus
nominaje; unde dicitur Roman. 8. [v. 15]: « Accepistis Spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: « Abba, pater ». Sed cum Deo dicimusj « Pater noster » hoe pertinet ad totam Trinitatem, sicut et caetera
nomina, quae dicuntur de Deo relative ad creaturam, ut in 1. parte habitum
est [q. 33. art. 3. arg. 1.], Ergo adoptare convenit toti Trinjtati.
RespondEO dicendum, quod haec est differentia inter filium Dei
adoptivum, et (1) naturalem, quod filius Dei naturalis est (c genitus, non
(i) L.: et Filium Dei naturalem.
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geboten maar niet gemaakt, doch de aangenomen zoon gemaakt
is volgens Joannes (1, 12) : « Hij gaf hun de macht om zonen
Gods gemaakt te Worden )). Soms zegt men echter, dat de aange
nomen zoon geboren is om de geestelijke wedergeboorte, die door
genade, niet van nature geschiedt, zoodat bij Jacobus (1, 18) word^
gezegd: « Vrijwillig bracht Hij ons voort door het ivoord der:
Waarheid ». Al is nu in het goddelijke het voortbrengen eigen aan
den Vader, toch is het bewerken van ieder gevolg in de schepselen
aan de geheele Drievuldigheid gemeen om de eenheid in natuur;
want waar er één natuur is, moet er ook één kracht en één werking
zijn; zoodat de Heer bij Joannes (3, 19) zegt: « Alles Wat de
Vader doet, doet de Zoons eveneens )). En zoo komt het de geheele
Drievuldigheid toe menschen als kinderen aan te nemen.
Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. Alle menschelijke
personen hebben niet in getal één natuur, zoodat er niet als in het
goddelijke bij hen ook maar één werking en één gevolg van allen
behoeft te zijn. Daarom kan men hierin in beide gevallen geen
gelijkheid vinden.
2. Door de aanneming worden wij Christus’ broeders in zoover
wij denzelfden Vader hebben als Hij, die echter op een andere

factus » filius autem adoptivus est factus, secundum illud Joan. 1. [v. 12] :
« Dedit eis potestatem filios Dei fieri ». Dicitur tarnen quandoque filius
adoptivus esse genitus propter spiritualem regenerationem, quae est gratuita,
non naturalis: unde dicitur Jacobi 1. [v. 18]: « Voluntarie genuit nos
verbo veritatis ». Quamvis autem generare in divinis sit proprium personae
Patris; tarnen facere quemcumque effectum in creaturis est commune toti
rrinitali propter unitatem naturae; quia ubi est una natura, oportet quod
sit una virtus, et una operatio; unde Dominus dicit Joann 5. [v. 19]:
« Quaecumque Pater facit, haec et filius similiter facit ». Et ideo adoptare
hommes in filios Dei convenit toti Trinitati.
•!.->
' .”
; '.o
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod omnes personae humanae ‘ non sunt
unius naturae secundum numerum, ut oporteat unam esse omnium' operationem, et unum effectum, sicut accidit in divinis. Et ideo, quantum ad
hoe, non potuit attendi similitudo utrobique.
Ad SECUNDUM dicendum, quod nos per adoptionem efficimur fratres
Christi, quasi eumdem patrem habentes cum ipso: qui tarnen alio modo
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manier de Vader van Christus is dan van ons. Daarom spreekt de
Heer bij Joannes (20) met nadruk afzonderlijk van « Mijn Va
der » en (.(Uw Vader ». Want Christus’ Vader is Hij door Hem
van nature voort te brengen, wat Hem eigen is; maar van ons is
Hij het door iets vrijwillig te doen, wat H j met den Zoon en den
Heiligen Geest gemeen heeft. Daarom is Christus niet als wij de
Zoon der geheele Drievuldigheid.
3. Zooals werd gezegd (Vorig Art., Antw. op de 2e B.), is
het kindschap door aanneming een gelijken op het eeuwige zoon
schap, zooals al het in den tijd gemaakte gelijkenis is van wat van
eeuwigheid is. Nu wordt de mensch aan de heerlijkheid van den
eeuwigen Zoon gelijk gemaakt door de heerlijkheid der genade,
die aan den H. Geest wordt toegeschreven. Al is daarom de aan
neming iets gemeenschappelijks van de geheele Drievuldigheid,
toch wordt zij den Vader als oorsprong toegeëigend, den Zoon
als voorbeeld en den H. Geest als aan Hem, die de gelijkheid
met het voorbeeld in ons drukt.

«st pater Christi, et alio modo est pater noster. Unde signanter Dominus
Joan. 20. seorsum dixit: « Patrem meum » et seorsum dixit: « Patrem
vestrum ». Est enim Pater Christi naturaliter generando; quod est pro
prium sibi: est autem pater noster voluntarie aliquid faciendo; quod est
commune sibi, et Filio, et Spiritui Sancto. Et ideo Christus non est filius
totius Trinitatis, sicut nos.
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut dictum est [art. praec. ad 2.],
filiatio adoptiva est quaedam similitudo filiationis aeternae: sicut omnia
quae in tempore facta sunt, similitudines quaedam sunt eorum, quae ab
aetemo fuerunt. Assimilatur autem homo splendori aeterni Filii per gratiae
claritatem, quae attribuitur Spiritui Sancto. Et ideo adoptatio licet sit
communis toti Trinitati, appropriatur tarnen Patri ut auctori, Filio ut
exemplari. Spiritui Sancto ut imprimenti in nobis hujus similitudinem
éxemplaris.
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IIP ARTIKEL.

Is het aangenomen Worden eigen aan het redelijke schepsel?

Bedenkingen.. — Men beweert, dat het aangenomen worden
aan het redelijke schepsel niet eigen is. — 1. Want alleen door de
aanneming wordt God de Vader van het redelijke schepsel ge
noemd. Maar Hij wordt ook de Vader van redelooze schepsels
genoemd volgens Job (38, 28) : « Wie is de Vader van den regen?
of ivie heeft de dauwdroppels üoortgebracht? » Dus is aangenomen
worden n:et eigen aan het redelijke schepsel.
2. Sommige menschen worden krachtens de aanneming zonen
Gods genoemd. Nu schijnt het zonen Gods te zijn in de Schriftuur
in eigenlijken zin aan de Engelen toegeschreven te worden volgens
Job (1,6): « Op zekeren dag, toen de zonen Gods voor den Heer
stonden ». Dus is het aangenomen worden niet eigen aan het rede
lijke schepsel.
3. Wat een natuur eigen is, komt toe aan allen die deze natuur,
bezitten, zooals het kunnen lachen aan alle menschen. Het aan-^
ARTICULUS III.
Utrum adoptari sit proprium raiionalis creaturae.
[3. Dist. 10. q. 2. art. 2. q. 1. et 2.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod adoptari non sit proprium
rationalis creaturae. Non enim dicitur Deus pater creaturae (1), nisi per
adoptionem. Dicitur autem pater creaturae etiam irrationalis, secundum
illud Job 38. [v. 28] : « Quis est pluviae pater, et stillas roris quis
genuit? » Ergo adoptari non est proprium rationalis creaturae (2).
2. PR/ETEREA, per adoptionem dicuntur aliqui filii Dei. Sed esse filios
Dei in Scriptura proprie videtur attribui Angelis, secundum illud Job 1.
[v. 6] : « Quadam autem die cum assisterent filii Dei coram Domino ».
Ergo non est proprium creaturae rationalis adoptari.
3. Pr^eterea, quod est proprium alicui naturae, convenit omnibus
habentibus naturam illam; sicut risibile convenit omnibus hominibus. Sed

('i) L. add.: rationalis.
(2) L.: rationalis naturae.
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genomen worden echter komt niet aan alle redelijke schepsels toe.
Dus is het niet eigen aan de redelijke natuur.
Hi':.

■;

•

Maar daartegenover staat, dat de aangenomen kinderen volgens
den 'Romeinenbrief (8, 17) « Gods erfgenamen » zijn. Nu komt
dezë ërfehis alleen aan hef redelijke schepsel toe. Dus is het aange
nomen Worden daaraan eigen.
^Leerstelling. — Zooals werd gezegd (le Art., Antw. op de
2® Bv) , bestaat het zoonschap door aanneming in een gelijkenis
met het zoonschap van nature. Nu komt Gods Zoon van nature
uit den Vader voort als Verstandswoord, dat een is met den Vader
en iets kaïn op drie manieren aan dat Woord gelijk worden ge
maakt.* Ten eerste nl. naar het vorm-zijn, maar niet naar Zijn
verstandelijkheid, zooals de vorm van het buiten den mensch ger
bouwde huis gelijk is aan het verstandswoord van den ontwerper
naar de soort van den vorm, maar niet naar de verstandelijkheid,
omdat de vorm van het huis in de stof niet redelijk is zooals zij
was in het verstand van den maker. En zoo is ieder schepsel aan het
eeuwige Woord gelijk, omdat het door het Woord is gemaakt.
Ten tweede wordt een schepsel aan het Woord gelijk gemaakt niet

adoptari non convenit omni rationali naturae. Ergo adoptari non est pro
prium rationalis creaturae.
Sed CONTRA est, quoc filii adoptati sunt « haeredes Dei » ut patet
Röm. 8. [v. 17]. Sed talis haereditas convenit soli rationali creaturae.
Ergo 'proprium est creaturae rationalis adoptari.
RE5PONDEO dicendum, quod, sicut dictum est [art. 1. ad 2.], filiatio
adoptionis est quaedam similitudo filiationis naturalis. Filius autem Dei
naturaliter procedit a Patre, ut verbum intellectuale, unum cum ipso .Patre
existens. Huic ergo verbo tripliciter potest aliquid assimilari. Uno quidem
modo secundum rationem formae, non autem secundum intellectualitatem
ipsius: sicut forma domus exterius constitutae assimilatur verbo mentali
^r^ficis secundum speciem formae, non autem secundum intellectualitatem;
förma domus in materia non est intelligibilis, sicut erat in mente
artificis. Et hoe modo Verbo aeterno assimilatur quaelibet creatura, cum
sit facta per Verbum. Secundo modo assimilatur creatura Verbo, non
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alleen naar het vorm-zijn, maar ook in de verstandelijkheid, zooals
de wetenschap, die in den geest van den leerling ontstaat gelijkt
op het woord in het verstand van den leeraar. En zoo is het. met
het redelijke schepsel ook naar zijn natuur gelijk aan Gods woord.
Ten derde wordt een schepsel aan het eeuwige Woord.gelijk ge
maakt naar de eenheid die het met den Vader heeft; en dat ge
schiedt door de genade en de liefde, zoodat de Heer! bij Joannes
(17, 21,22) bidt: <( Opdat zij een zijn, zooals ook Wij een zijn )).
En deze gelijkheid geeft aan de aanneming haar eigen aard, want
zij die zoo op het Woord gelijken, hebben recht op de eeuwige
erfenis.
’ '
Het is daarom duidelijk, dat aangenomen worden alleen aan
het redelijke schepsel toekomt; maar niet aan elk, doch alleen.aan
dat wat de liefde heeft. Die is « in onze harten door den Heiligen
Ceest uitgestort », zooals in den Romeinenbrief (5, 5) wordt ge
zegd. En daarom wordt de H. Geest daar « de Geest van aan
neming tot kinderen » genoemd.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Men noemt God niet
in eigenlijken zin door aanneming Vader van de redelooze schepsels,
maar door de schepping naar het eerste deelen in gelijkenis.
solum quantum ad rationem formae, sed etiam quantura ad intellectualitatem
ipsius: sicut etiam scientia, quae fit in mente discipuli, assimilatur verbo
quod est in mente magistri: et hoe modo creatura. rationalis, etiam secundum suam naturam, assimilatur Verbo Dei. Tertio modo assimilatur
creatura Verbo Dei aeterno secundum unitatem, quam habet ad Patrem;
quod quidem fit per gratiam, et charitatem: unde Dominus orat, Joan. 1 7.
[v. 21 et 22] : « Sint unum in nobis, sicut et nos unum sumus ». Et talis
assimilatio perficit rationem adoptionis: quia sic assimilatis debetur haereditas aeterna.
..
;
•
.
Unde manifestum est, quod adoptari convenit soli creaturae rationali,
non tarnen omni, sed solum habenti charitatem; Quae « est diffusa in
cordibus nostris: per Spiritum Sanctum » ut dicitur Rom. 5. [v. 5], Et
ideo Rom. 8. [v. 15] Spiritus Sanctus dicitur: « Spiritus adoptionis
filiorum ».
.
. . ..
v r

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Deus dicitur pater creaturae irrationalis, non proprie per adoptionem, sed per creationem secundum primam
participationem similitudinis.
T--
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2. De Engelen worden om het zoonschap van aanneming zonen
Gods genoemd, niet omdat het hun op de eerste plaats toekomt,
maar omdat zij het eerst de aanneming tot zonen ontvangen hebben.
3. De aanneming is niet iets eigens, wat uit de natuur, maar uit
de genade voortkomt die de redelijke natuur kan ontvangen. En
daarom behoeft zij niet ieder redelijk schepsel toe te komen, maar
moet alleen ieder redelijk schepsel in staat zijn haar te krijgen.
IVe ARTIKEL.
Is Christus als mensch Gods aangenomen Zoon?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus als mensch Gods
aangenomen Zoon is. — 1. Want over Hem sprekend zegt Hilarius (Over de Drievuldigheid, 2e B., n. 27) : « De waardigheid
door macht gegeven tvordt niet verloren als de vleeschelij^e menschheid Wordt aangenomen ». Dus is Christus als mensch een aange
nomen zoon.
Ad SECUNDUM dicendum, quod angeli dicuntur filli Dei filiatione
adoptionis; non quia ipsis primo conveniat, sed quia ipsi primo adoptionem
filiorum receperunt.
Ad TERTIUM dicendum, quod adoptio non est proprium consequens naturam, sed consequens gratiam, cujus natura rationalis est capax. Et ideo

non oportet, quod omni rationali creaturae conveniat, sed quod omnis
rationalis creatura sit capax adoptionis.
ARTICULUS IV.
Utrum Christus, secundum quod homo, sit Filius Dei adoptivus.
[Infr. q. 32. art. 3. et 3. Dist. 10. q. 2. art. 2. q. 3.
et lib. 4. Contr. g. cap. 4. et Veri. q. 29. art. 1. ad 1.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod Christus, secundum quod
homo, sit filius Dei adoptivus. Dicit enim Hilarius [lib. 2. de Trinit.
n. 27.] de Christo loquens: « Potestatis dignitas non amittitur, dum carnis
humilitas adoptatur ». Ergo Christus, secundum quod homo, est filius
adoptivus.
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2. Augustinus zegt in het boek Over de Voorbestemming der
Heiligen (15' H.) : (( Door dezelfde genade was die mensch
Christus, waardoor ieder mensch vanaf het begin van zijn go oo
Christen is ». Nu zijn de andere menschen Christenen oor e
genade der aanneming tot zonen. Dus is ook die mensc
oor
aanneming Christus; en zoo schijnt Hij aangenomen zoon te zijn.
3. Christus is als mensch een slaaf. Nu staat het hooger in waar
de aangenomen zoon te zijn dan slaaf. Dus is Christus a s mensc
nog eerder aangenomen zoon.
Maar daartegenover staat, dat Ambrosius in het boek Over de
Menschwording (8° H.) zegt: « Wij zeggen niet dat de aangeno~
tnen zoon van nature zoon is, maar Hem, die de Ware zoon is,
noemen wij zoon van nature ». Nu is Christus de echte en natuur
lijke Zoon Gods naar den Eersten Brief van Johannes (5, 20) :
Dat wij mogen zijn in Zijn waren Zoon Jesus Christus ». Dus
is Christus als mensch geen aangenomen zoon.
Leerstelling. — Het zoonschap komt eigenlijk aan de hy
postase of persoon en niet aan de natuur toe; en daarom hebben
wij in het eerste deel gezegd (32e Kw., 3e Art.), dat het zoon2. Pr/eterea, Augustinus dicit in lib. de Praedestin. Sanct. [cap. 15.
ante med. ], quod « eadem gratia ille homo est Christus qua gratia ab
initio fidei quicumque homo est Christianus ». Sed alii homines sunt
christiani per gratiam adoptionis. Ergo et ille homo est Christus per
adoptionem. Et ita videtur esse filius adoptivus.
.
3. Pr^ETEREA, Christus, secundum quod homo, est servus. Sed digmus
est esse filium adoptivum, quam servum. Ergo multo magis Christus,
secundum quod homo, est filius adoptivus.
Sed CONTRA est, quod Ambros. dicit in lib. de Incarnat. [cap. 8. in
fin] : « Adoptivum filium non dicimus filium esse natura: sed eum dicimus
natura esse filium, qui verus est filius ». Christus autem est verus, et
naturalis Dei filius, secundum illud 1. Joan. uit. [v. 20] : « Ut simus m
vero filio ejus Jesu Christo ». Ergo Christus, secundum quod homo, non
est filius adoptivus.
RESPONDEO dicendum, quod filiatio proprie convenit hypostasi, vel
personae, non autem naturae: unde et in prima parte dictum est : [q.
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stehaj&een persoonlijke eigenschap is. Nu is er in Christus geen
óndere persoon of hypostase dan de eeuwige,v. waaraan het toe*,
feömt van nature zoon te zijn. Nu is boven gezegd (1° Art., Antw;
óp de 2e B.), dat het zoonschap door aanneming' een door deelhebbing verkregen gelijkheid is met het natuurlijke zoonschap^
Men noemt echter iets niet door deelhebbing datgene, wat het door
zichzelf-is.
En, •dus kan men - Christus, die Gods Zoon van nature*
f
fe,r m het geheel niet aangenomën zoon noemen.
•
Voor hen echter, die in Christus twee personen of dragers of
hypostasen aannemen, zijn er geen redelijke bezwaren om den
mènSch Christus aangenomen zoon te noemen.
* • *
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Evenmin als het
zbonschap komt de aanneming in eigenlijken zin aan de natuur
tóe. En als daarom wordt gesproken van de aangenomen menschscheid van het vleesch, dan is dit een oneigenlijke zegswijze; en
men moet dan de aanneming verstaan van de vereeniging der
menschelijke natuur met den persoon van den Zoon.
' 2. De door Augustinus opgestelde gelijkenis moet men op het
beginsel laten slaan, want zooals nl. ieder mensch het zonder ver-

art 3.J, quod filiatio est proprietas personalis. In Christo autem non est
alia persona, vel hypostasis, quam increata, cui convenit esse filium per
naturam. Dictum est autem supra [art. 1. ad 2.], quod filiatio adoptioms
est participata similitudo filiationis naturalis. Non autem recipitur, aliquid
dici participative (1), quod. per se dicitur: et ideo Christus, qui est
filius Dei naturalis, nullo modo potest dici filius adoptivus. Secundum
autem illos, qui ponunt in Christo duas personas, vel duas hypostases seu
duo supposita, nihil rationabiliter prohiberet,. Christum hominum dici filium
adoptivum.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod sicut filiatio. non proprie convenit
natuTae, ita nee adoptio.. Et ideo cum dicitur, quod « carnis humanitas
adoptatur » impropria est locutio: et accipitur ibi « adoptatio » (2) pro
unione humanae naturae ad personam filii.
Ad SECUNDUM dicendum, quod similitudo illa Augustini est intelligenda
quantum ad principium: quia scilicet sicut sine meritis quilibet homo habet

\v(i)X»: Non autem dicitur aliquod participative, quod...
(2) Li: adoptio.

'
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diensten heeft dat hij Christen is, zoo had ook die mensc
e
Christus zijn zonder verdiensten. Maar er is-verschil wat e em
term betreft : want door de genade der vereeniging is
ristus e
natuurlijke Zoon, maar een ander is door de blijven e |^na. ^
aangenomen zoon. Deze blijvende genade in Christus ma
nie^
van een niet-zoon een aangenomen zoon, maar is een gevo g va
het zoonschap in Christus’ ziel volgens het wooid van /o ann
(1, .14) : .(( Wij hebben zijn heerlijkheid gezien als van den eentggeborefie des Vaders, vol van genade en waarheid >>•
cWA
3. Schepsel zijn en ook het dienen en onderworpen zijn aan u
slaat niet alleen op den persoon, maar ook op de natuur, en a
men van het zoonschap niet zeggen. En daarom gaat eze
niet op.
ut sit christianus, ita iste homo sine meritis habuit ut «set
ris •
tarnen differentia quantum ad terminum: quia scilicet
n$ us per g
unionis est filius natuiralis; alius autem per gratiam ha ïtua em e
adoptivus. Gratia autem habitualis in Christo non facit ®
1
i
adoptivum; sed est quidam effectus filiationis in anima
.ns \ .
p tre
illud Joan. 1. [v. 14] : « Vidimus gloriam ejus quasi umgemti a ratr
plenum gratiae, et veritatis ».
t ..
e#rt,;hK
Ad tertium dicendum, quod esse creaturam, et e ia
.
subjectio ad Deum, non solum respicit personam, se e ïam na
non potest dici de filiatione. Et ideo non est simihs ratio.

V-1
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VIER EN TWINTIGSTE KWESTIE
OVER DE VOORBESTEMMING VAN CHRISTUS.
(Vier Artikelen.)
Vervolgens moeten wij over Christus’ voorbestemming spreken,
waarover wij ons vier vragen stellen:
1. Was Hij voorbestemd?
2. Was Hij als mensch voorbestemd?
3. Was Zijn voorbestemming het toonbeeld van de onze?
4. Was dit de oorzaak van onze voorbestemming?
Ie ARTIKEL.
Kwam het Christus toe voorbestemd te zijn?
Bedenkingen.

— Men beweert, dat het Christus niet toekwam
QUAESTIO XXIV.

DE PRAEDESTINATIONE CHRISTI,
IN QUATUOR ARTICULUS DIVISA.
Deinde considerandum est de praedestinatione Christi.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: 1. Utrum Christus sit praedestinatus.
— 2. Utrum sit praedestinatus, secundum quod homo. — 3. Utrum ejus
praedestinatio sit exemplar nostrae praedestinationis. — 4. Utrum sit
causa praedestinationis nostrae.
ARTICULUS I.
Utrum Chrisio conveniai praedestinalum esse.

[1. Dist. 40. q. 2. corp. fin. et 3. Dist. 11. art. 4. ad 4.
et Rom. 1. lect. 3.].
Ad PRIMUM

sic proceditur. Videtur, quod Christo non conveniat

prae»
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voorbestemd te zijn. — 1. Want de eindterm van iedere voorbe
stemming schijnt de aanneming tot kind te zijn naar den Ephesiërsbrief (1,5): « Hij heeft ons voorbestemd om Zijn kinderen te
Worden ». Nu kwam het Christus niet toe om aangenomen zoon en
dus ook niet om voorbestemd te zijn.
2. Twee dingen kan men in Christus beschouwen, nl. de
schelijke natuur en den persoon. Nu kan men niet zeggen, dat Hij
om de menschelijke natuur was voorbestemd, omdat de stelling.
de menschelijke natuur is Gods Zoon, onwaar is. Maar evenmin
om den persoon, want die persoon heeft het Gods Zoon niet door
genade maar door de natuur, terwijl de voorbestemming zich op
de dingen betrekt die van de genade komen, zooals in het eerste
deel is gezegd (23° Kw., 2C Art., Antw. op de 4 B.; 5 Art.).
Dus is Christus niet voorbestemd om Zoon Gods te zijn.
3. Zooals datgene wat gemaakt wordt ,is ook datgene wat voor
bestemd wordt er niet altijd geweest, omdat voorbestemming een
voorafgaan insluit. Daar Christus nu altijd God en Gods Zoon
is geweest, wordt in eigenlijken zin niet gezegd, dat die mensc
Gods Zoon geworden is. Dus moet men om dezelfde ïeden niet
zeggen, dat Christus voorbestemd is tot Zoon Gods.
destinatum esse. Terminus enim praedestinationis (1) videtur esse adoptio
filiorum secundum illud Ephes. 1. [v. 5]: « Praedestinavit nos in
adoptionem filiorum ». Sed Christo non convenit esse filium adoptivum,
ut dictum est [q. praec. art. 4.]. Ergo Christo non convenit praedestinatum esse.
2. Prteterea, in Christo duo est considerare; scilicet naturam humanam et personam. Sed non potest dici, quod Christus sit praedestinatus
ratione humanae naturae: quia haec est falsa. « Humana natura est filius
Dei ». Similiter etiam neque ratione personae: quia illa persona non habet
ex gratia, quod sit filius Dei, sed ex natura: praedestinatio autem est eorum
quae sunt ex gratia, ut in prima parte dictum est [q. 23. art. 2. ad 4.
et 5.]. Ergo Christus non est praedestinatus filius Dei.
3. Pr/eterea, sicut illud quod est factum, non semper fuit, ita et illud, .
quod est praedestinatum; eo quod praedestinatio antecessionem quamdam
importat. Sed quia Christus semper fuit Deus, et Filius Dei, non proprie
dicitur quod homo ille sit « factus filius Dei ». Ergo pari ratione non
debet dici, quod Christus sit « praedestinatus filius Dei ».
(i) L. add.: cujuslibet.
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Maar daartegenover staat, dat de Apostel in den Romeinen
brief (\t 4) van Christus sprekend zegt: « Die voorbestemd is
om Gods Zoon te zijn in kracht ».
^ , ; v ...
Leerstelling. — Zooals uit het eerste deel (23e Kw., 2°
Art.) blijkt, is de voorbestemming eigenlijk genomen een godde
lijke van eeuwigheid voorafgaande verordening over wat door Gods
genade in den tijd moet geschieden. Nu gebeurde het door de
genade der vereeniging in den tijd door God, dat een mensch God
en God mensch was. Men kan ook niet zeggen, dat God niet van
eeuwigheid vooraf vaststelde dat Hij dat in den tijd zou doen,
omdat dan zou volgen, dat er iets nieuws kwam in Gods geest.
Zoo moet men dus zeggen, dat de vereeniging zelf der naturen
in Christus’ persoon onder Gods eeuwige voorbeschikking valt, En
hierom wordt Christus voorbestemd genoemd.
Antwoord op de Bedenkingen.— I. De Apostel spreekt
daar over de voorbestemming, waardoor wij worden voorbestemd
om aangenomen zonen te zijn. Zooals echter Christus op bijzorn
dere wijze boven anderen Gods natuurlijke Zoon is, is Hij ook
bijzonder voorbestemd.
Sed CONTRA est, quod Apostolus dicit Rom. 1. [v. 4]
loquens: « Qui praedestinatus est filius Dei in virtute ».

de Christö

(RESPONDEO dicendum, quod, sicut patet ex his quae in prima parte
dicta sunt [q. 23. art. 2.], praedestinatio proprie accepta est quaedam
divina. praeordinatio ab aetemo de his, quae per gratiam Dei sunt fienda
in-tempore. Est autem hoe in tempore factum per gratiam unionis a Deo,
ut homo esset Deus et Deus esset homo. Nee potest dici, quod Deus ab
aetemo non praeordinaverit hoe se facturum in tempore: quia sequeretur,
quod divinae menti aliquid de novo accideret. Et ideo oportet dicere, quod
ipsa unio naturarum in persona Christi •cadat sub aeterna Dei praedestinatione. Et ratione hujus Christus dicitur esse praedestinatus.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Apostolus ibi loquitur de praedestinatione, qua nos praedestinamur, ut- simus filii adoptivi. Sicut autem Christus
singulari modo prae aliis est Dei filius naturalis; ita quodam singulari
modo est praedestinatus.
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2. Zooals de Glossa bij den Romeinenbrief (I, 4) 'zegt, be;
weerden sommigen, dat men deze voorbestemming niet als van den
persoon, maaar als van de natuur moest begrijpen, omdat nl. aan
de menschelijke natuur deze genade gegeven was, dat zij met
Gods Zoon in de eenheid van persoon vereenigd was.
Maar in deze opvatting zou de Apostel in oneigenlijken ziri
gesproken hebben. Óm twee redenen. Ten eerste om een algemeene*
Wij zeggen immers niet, dat iemands natuur, maar iemands persoon
voorbestemd wordt, omdat voorbestemd worden beteekent op de
verlossing worden gericht, wat toekomt aan den drager, die werkt
met de zaligheid als doel. Ten tweede om een bijzondere reden*
Want Gods Zoon te zijn komt niet toe aan de menschelijke
natuur; immers deze stelling zou onwaar zijn: de menschelijke
natuur is Gods Zoon. Tenzij iemand zeer gewrongen zou willen
uitleggen: « die voorbestemd is om Gods Zoon te zijn in fcrachf »,
dwz. « het is voorbestemd, dat de menschelijke natuur met' Kjods
Zoon in persoon vereenigd zou Tvorden )).
Er blijft dus over, dat men de voorbestemming a^n Christus
persoon toèschrijft, maar niet krachtens Hemzelf of zoover Hij
bestaat in de goddelijke, maar in de menschelijke natuur. Daarom
Ad SECUNDUM dicendum, quod, sicut dicitur in Gloss. [ord. sup. illud:
Qui praedestinatus est filius Dei], Rom. ï. [v. 4] quidam dixerunt,
praedestinationem mtelligendam esse de natura, non de persona: quia
scilicet humanae naturae facta est haec gratia, ut uniretur Filio Dei in
unitate personae.
Sed secundum hoe locutio Apostoli est impropria, propter duo. Primo
quidem ratione communi. Non enim dicimus, naturam alieujus praedestinarr,
sed ipsum suppositum (2), quia praedestinari est dirigi in salutem: quod
quidem est suppositi agentis propter beatitudinis finem. Secundo ratione
speciali. Quia esse filium Dei non convenit humanae naturae: est enim
haec falsa: « Humana natura est filius Dei ». Nisi forte quis yelit siè
exponere extorta expositione: « Qui praedestinatus est filius Dei in virtute »s
idest « praedestinatum est, ut humana natura uniretur Filio Dei m persona ».
"
:
Relinquitur ■ ergo, quod praedestinatio attribuatur personae Christi, noh
quidem secundum se, vel secundum quod subsistit in divina natura, sed
secundum quod subsistit ’ in humana natura. Uiidè cum dixisset Apostolus!
_ ' ~ ~
■' i • - - '
r: .r'i •*
*:
* • * .ï'jsu
i2) L.: sed personam.
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voegde de Apostel na gezegd te hebben: « die Hem naar het
vleesch uit Davids zaad geproten is » eraan toe: « die voorbestemd
is om Gods Zoon te zijn in kracht », om te doen begrijpen, dat Hij,
in zoover Hij naar het vleesch uit Davids zaad gesproten is, voor
bestemd is om Gods Zoon te zijn in kracht. Want al is het dien
Persoon op zichzelf beschouwd natuurlijk Gods Zoon in kracht
te zijn, naar de menschelijke natuur is het Hem dat niet en komt
het Hem door de genade der vereeniging toe.
3. Origenes zegt in zijn uitleg op den Brief aan de Romeinen,
1, 4 (1° B.) dat de tekst luidt: « die bestemd is om in ^rac/it
Gods Zoon te zijn », zoodat er geen voorafgaan wordt aangeduid;
en zoo heeft het niets geen moeilijkheid.
Anderen echter laten het in het deelwoord voorbestemd aange
geven voorafgaan n et slaan op het Gods Zoon zijn, maar op de
openbaring ervan, volgens de gewone spreekwijze der Schriften,
waardoor men zegt dat dingen gebeuren, als zij bekend worden.
De beteekenis is dan, dat Christus voorbestemd is om als Gods
Zoon geopenbaard te worden. Maar dan neemt men de voorbe
stemming niet in eigenlijken zin, want dat wordt van iemand ge-

« Qui factus est ei ex semine David secundum carnem » subjunxit: « Qui
praedestinatus est filius Dei in virtute »: ut daret intelligere, quod secun
dum hoe quod est factus ex semine David secundum carnem, est prae
destinatus filius Dei in virtute. Quamvis enim sit naturale illi personae
secundum se consideratae, quod sit filius Dei in virtute; non tarnen est
éi naturale secundum humanam naturam, secundum quam hoe sibi convenit
per gratiam unioriis.
Ad TERTIUM dicendum, quod Origenes super Epist. ad Rom. [lib. 1.
cap. 1. v. 4] dicit hanc esse litteram Apostoli, « Qui praedestinatus est
filius Dei in virtute » ita quod non designetur aliqua antecessio: et sic

nihil habet difficultatis.
Alii vero antecessioném, quae designatur in hoe participio « praedestina
tus » referunt non ad id quod est esse filium Dei, sed ad ejus manifests- j
tionem,' secundum illum consuetum iriodum loquendi in Scripturis, quo
« res dicuntur fiéri, quando innotescunt », ut sit sensus, quod « Christus
praedestinatus est manifestari filius Dei ». Sed sic non proprie praedestinatio
accipitur. Nam aliquis dicitur proprie praedestinari, secundum quod dirigi- j
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zegd in zoover hij gericht wordt op de zaligheid als doel; en
Christus* zaligheid hangt van onze kennis niet af.
Beter is het dus te zeggen, dat het in het deelwoord voorbestemd
aangegeven voorafgaan niet op den persoon om zichzelf slaat, maar
om de menschelijke natuur, want al was Hij van eeuwigheid Gods
Zoon, het was niet van eeuwigheid zoo, dat hij in de menschelijke
natuur bestaande Gods Zoon was. Daarom zegt Augustinus in
het boek Over de Voorbestemming der Heiligen (15e H.) : (( Jesus is voorbestemd om als Hij naar het vleesch Davids Zoon zou|
zijn toch Gods Zoon te zijn in kracht ».
Men moet in aanmerking nemen, dat, al houdt het deelwoord'
voorbestemd evenals het andere geworden een voorafgaan in, het
toch op verschillende manieren is. Want worden behoort tot het
ding in zoover het in zichzelf is, maar voorbestemd worden tot
iemand, voorzoover hij bestaat in de kennis van den voorbestem
mende. Wat echter in werkelijkheid onder een vorm of natuur
bestaat, kan onder dien vorm bestaand worden gekend of absoluut.
En omdat het Christus* persoon absoluut genomen niet toekomt
te beginnen Gods Zoon te zijn, maar wel in zoover Hij begrepen
tur in finem beatitudinis. Beatitudo autem Christi non dependet ex nostra
cognitione.
Et ideo melius dicendum est, quod illa antecessio, quam importat hoe
participium « praedestinatus » non refertur ad personam secundum seipsam,
sed ratione humanae naturae: quia scilicet persona illa etsi ab aetemo fuerit
filius Dei; hoe tarnen non fuit semper, quod subsistens in natura humana
fuerit filius Dei. Unde Augustinus dicit in lib. de Praedest. Sanct. [cap.
15. a med.] : « Praedestinatus est Jesus, ut qui futurus erat secundum
carnem filius David, esset tarnen in virtute filiiis Dei ».
Et est considerandum, quod licet hoe participium « praedestinatus »
importet antecessionem, sicut et hoe participium « factus » aliter tarnen,
et aliter. Nam fieri pertinet ad ipsam rem, secundum quod in se est:
praedestinari autem pertinet ad aliquem, secundum quod est in apprehensione alieujus praeordinantis. Id autem quod subest alicui formae, et
naturae secundum rem, potest apprehendi, vel prout est sub forma illa,
vel etiam absolute. Et quia absolute non convenit personae Christi, quod
inceperit esse filius Dei; convenit autem ei, secundum quod intelligitur, vel
apprehenditur ut in natura humana existens; quia scilicet hoe aliquando
43
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of gekend wordt als bestaand in de menschelijke natuur, omdat het
.eenmaal begon waar te zijn, dat iemand in de menschelijke natuur
bestaand Gods Zoon was, is het meer waar, dat Christus voorbe
stemd is tot Zoon Gods, dan dat Christus Gods Zoon is getvoraen.
IIe ARTIKEL.
Is de stelling: Christus als mensch is voorbestemd om Gods Zoon
te zijn, onwaar?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de stelling: Christus
als mensch is voorbestemd om Gods Zoon te zijn, onwaar is. —
I. Want alles is gedurende eenigen tijd datgene, waartoe het is
voorbestemd, omdat Gods voorbeschikking niet faalt. Is Christus
dus als mensch voorbestemd om Gods Zoon te zijn, dan schijnt
daaruit te volgen, dat Hij als mensch Gods Zoon is. En dat is
onwaar. Dus ook de eerste stelling.
2. Wat Christus als mensch toekomt komt ieder mensch toe,

incepit esse, quod in natura humana existens esset filius Dei; ideo magis
haec est vera: « Christus est praedestinatus filius Dei » quam ïsta,
« Christus est factus filius Dei ».
ARTICULUS II.
Uirum haec sit falsa:
« Christus, secundum quod homo, est praedestinatus esse Filius Dei »•
[3. Dist. 10. q. 1. art. 1. q. 3. et lib. 4. Contr. g. cap. 9.
Rom. cap. 1. lect. 3.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod haec sit falsa: « Christus,
secundum quod homo, est praedestinatus esse filius Dei ». Hoe enim est
unusquisque secundum aliquod tempus, quod est praedestinatus esse, eo
quod praedestinatio Dei non fallitur. Si ergo Christus, secundum quod
homo, est praedestinatus esse filius Dei, videtur sequi quod sit filius Dei,
secundum quod homo. Hoe autem est falsum. Ergo et primum.
2. PmETEREA, illud quod convenit Christo, secundum quod est homo.
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omdat Hij van hetzelfde soort is als de andere menschen. Is dus
Christus als mensch voorbestemd om Gods Zoon te zijn, dan zou
volgen, dat dit ieder mensch toekwam. Maar dat is onwaar. Dus
ook het eerste.
3. Datgene wordt van eeuwigheid voorbeschikt, wat eens in den
tijd moet geschieden. Nu is deze stelling: Gods Zoon is mensch
geworden, meer waar dan deze: een mensch is God geworden. Dus
deze stelling: Christus als Gods Zoon is voorbestemd om mensch
te Tvorden, meer dan deze: Christus als mensch is voorbestemd om
Zoon Gods te zijn.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus in het boek Over de
Voorbestemming der Heiligen (15c H.) zegt: « Den Heer der
heerlijkheid zelf noemen wij voorbestemd, in zoover Hij als mensch
Zoon Gods begon te zijn ».
Leerstelling. — Twee dingen kan men bij de voorbestem
ming in aanmerking nemen. Een van den kant der eeuwige voorbe
stemming zelf; en in zoover brengt zij een voorafgaan mee ten
convenit cuilibet homini; eo quod ipse est unius speciei cum aliis hominibus.
Si ergo Christus, secundum quod homo, est praedestinatus esse filius Dei,
sequeretur quod cuilibet homini hoe conveniat. Hoe autem est falsum.
Ergo et primum.
3. Pr/ETEREA, hoe ab aeterno praedestinatur, quod est aliquando fiendum in tempore. Sed magis haec est vera: « Filius Dei factus est homo »
quam ista: « Homo factus est filius Dei » ut supra habitum est [q. 16.
art. 6. et 7.] (1). Ergo magis haec est vera: <( Christus, secundum quod
est filius Dei, praedestinatus est esse homo » quam e converso: « Christus,
secundum quod est homo, est praedestinatus esse filius Dei ».

Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in lib. de Praedest. Sanct.
[cap. 15. cir. med.] : « Ipsum Dominum gloriae, inquantum homo factus
est Dei filius, praedestinatum esse dicimus ».
RESPONDEO dicendum, quod in praedestinatione duo possunt considerari. Unum quidem ex parte ipsius praedestinationis aeternae: et secundum
hoe importat antecessionem quamdam respectu ejus, quod sub praedestina(i) L. omit.: ut supra...
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op zichte van wat onder de voorbestemming valt. Zij kan ook op
een andere manier beschouwd worden naar het in den tijd bestaan
de gevolg, dat een onverdiende gave Gods is. Nu moet men zeg
gen, dat in beide gevallen de voorbestemming alleen naar de
menschelijke natuur aan Christus toegeschreven wordt, want zij
was niet altijd met het Woord vereenigd en door genade is het
haar gegeven om met Gods Zoon in persoon vereenigd te worden.
En daarom komt de voorbestemming alleen naar de menschelijke
natuur aan Christus toe. Daarom zegt Augustinus in het boek
Over de voorbestemming der Heiligen (t. a. pl.) : (( Aan de menschelijJ^e natuur Tvas die zoo groote en zoo verheven en zoo grootsche verheffing voorbestemd, dat er niets was boven datgene, waar
toe zij verheven werd ». Nu zeggen wij, dat iets iemand als mensch
toekomt, als het hem toekomt om de menschelijke natuur. Daarom
moet men zeggen, dat « Christus als mensch voorbestemd is om
Gods Zoon te zijn ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zegt men. dat
Christus als mensch is voorbestemd om Gods Zoon te zijn, dan
kan men het als mensch op twee manieren met de door het deel
woord aangegeven daad in verband brengen. Ten eerste van den
kant van het ding dat onder de voorbestemming valt; en dan is
tione cadit. Alio modo potest considerari secundum effectum temporalem,
qui quidem est aliquod gratuitum Dei donum. Dicendum est ergo, quot
secundum utrumque istorum attribuitur praedestinatio Christo ratione solius
humanae naturae: nam humana natura non semper fuit Verbo unita; et
ei etiam hoe per gratiam est collatum, ut Filio Dei in persona uniretur. Et
ideo solum ratione humanae naturae praedestinatio competit Christo. Unde
Augustinus dicit in lib. de Praedest. Sanct. [loc. cit.] : « Praedestinata
est ista humanae naturae tanta, et tam excelsa subvectio, ut quo attolleretur
aldus non haberet ». Hoe autem dicimus convenire alicui, secundum quod
homo, quod ei convenit ratione humanae naturae. Et ideo dicendum est,
quod « Christus, secundum quod homo, est praedestinatus esse filius Dei ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod cum dicitur: « Christus, secundum
quod homo, est praedestinatus esse filius Dei » haec determinatio, « se
cundum quod homo » potest referri ad actum significatum per participium
dupliciter. Uno modo ex parte ejus quod materialiter cadit sub praedestina-
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het onwaar. Want dan zou de beteekenis zijn, dat er voorbestemd
is, dat Christus als mensch Gods Zoon zou zijn. En van dezebeteekenis gaat de moeilijkheid uit.
In een ander verband kan men het brengen met den eigen aard
zelf van de daad, in zoover voorbestemming uiteraard een vooraf
gaan en een onverdiend geschenk insluit. En zoo komt de voor
bestemming aan Christus toe om de menschelijke natuur, zooals is
gezegd (in de Leerstelling). En zoo heet Hij als mensch voorbe
stemd.
2. Op twee manieren kan iets iemand toekomen om de menscheliike natuur. Ten eerste zoo, dat de menschelijke natuur er oorzaak
van is, zooals kunnen lachen aan Socrates toekomt om de menschèlijke natuur, wier beginselen dat veroorzaken. En zoo komt dé
voorbestemming noch Christus noch een ander mensch om de men
schelijke natuur toe; en hiervan gaat de moeilijkheid uit.
Ten tweede zegt men, dat iemand iets om de menschelijke natuur
toekomt, omdat zijn menschelijke natuur het ontvangt. En zoo
noemen wij Christus voorbestemd om de menschelijke natuur, ómdat
dit. zich betrekt op de verheffing der menschelijke natuur in Hem,
zooals werd gezegd.

tione. Et hoe modo est falsa. Est enim sensus, quod praedestinatum sit,
ut Christus, secundum quod homo, sit filius Dei. Et in hoe sensu procedit
objectio.
Alio modo potest referri ad ipsam propriam rationem actus; prout scilicet praedestinatio importat in sui ratione antecessionem, et effectum gratuitum. Et hoe modo convenit Christo ratione humanae naturae, ut dictum
est [in corp.]. Et secundum hoe dicitur praedestinatus, secundum quod
homo.
Ad SECUNDUM dicendum, quod aliquid potest convenire alicui homini
ratione humanae naturae dupliciter. Uno modo sic, quod humana natura
ex cujus principiis causatur. Et hoe modo praedestinari non convenit nee
Christo, nee alteri homini ratione humanae naturae.. Et in hoe sensu pro
cedit objectio. Alio modo dicitur convenire aliquid alicui ratione humanae
naturae, cujus humana natura est susceptiva. Et sic dicimus, Christum esse
praedestinatum ratione humanae naturae: quia praedestinatio refertur ad
exaltationem humanae naturae in ipso, ut dictum est [in corp. art.]. .
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•3. Zooals Augustinus in het boek Over de Voorbestemming der
Heiligen (t. a. pl.) zegt, (( bestaat de bijzondere op onuitsprekelijke
manier geschiede aanneming van den mensch door Gods Woord
hierin, dat Hij tegelijk in waren en eigenlijken zin om den aange
nomen mensch Menschenzoon en om den eeniggeboren God die aan
neemt Zoon Gods Werd genoemd ». Daarom kan men, waar dit
aannemen als iets onverdiends onder de voorbestemming valt, beide
dingen zeggen: èn dat Gods Zoon voorbestemd is om mensch
te zijn, èn dat de Menschenzoon voorbestemd is om Gods Zoon te
zijn. Omdat er echter aan Gods Zoon geen genade is gegeven om
mensch te zijn, maar eerder aan de menschelijke natuur om met
Hem vereenigd te worden, kan men in meer eigenlijken zin zeggen,
dat Christus als mensch is voorbestemd om Gods Zoon te zijn,
dan dat Christus als Zoon Gods is voorbestemd om mensch te zijn.
IIIe ARTIKEL.
Is Christus* voorbestemming het toonbeeld van de onze?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus’ voorbestemming
Ad TERTIUM dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in lib. de Praedest.
Sanct. [loc. sup. cit.] : « Ipsa est illa ineffabiliter facta hominis a Deo
Verbo susceptio singularis, ut filius hominis simul propter susceptum ho
minem, et filius Dei propter suscipientem unigenitum Deum veraciter, et
proprie diceretur ». Et ideo quia illa susceptio sub praedestinatione cadit,
tamquam gratuita, utrumque potest dici; scilicet quod et Filius Dei praedestinatus sit esse homo; et filius hominis praedeslinatus sit esse filius Dei.
Quia tarnen gratia non est facta filio Dei, ut esset homo: sed potiüs
humanae naturae, ut filio Dei uniretur, magis proprie potest dici, quod
« Christus, secundum quod homo, est praedestinalus esse filius Dei »
quam quod « Christus, secundum quod filius Dei, sit praedestinatus esse
homo ».

ARTICULUS III.
Ulrum pracdcstmatio Christi sit noslrac pracdestinationis exemplar.

[3. Dist. 10. q. 3. et Rom. 1. lect. 3.].
Ad TERTIUM

sic proceditur. Videtur, quod praedestinatio Christi non
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geen voorbeeld van de onze is. — 1. Want het voorbeeld bestaat
voor wat ernaar gemaakt is. Nu bestaat er niets voor iets eeuwigs.
Omdat onze voorbestemming echter eeuwig is, schijnt die van
Christus geen voorbeeld van de onze te zijn.
2. Het voorbeeld doet datgene wat ernaar gemaakt is kennen.
Maar God moest niet door iets anders tot het kennen van onz<^
voorbestemming worden gebracht, omdat in den Romeinen rief
(8. 29) wordt gezegd: « Die Hij van te voren kende, ^eeftnij
ook voorbestemd ». Dus is Christus’ voorbestemming geen voor ee
van de onze.
,
3. Het voorbeeld komt met datgene, wat ernaar gemaakt wor t,
overeen. Nu schijnt echter Christus voorbestemming van an eren
aard dan de onze te zijn, want wij worden voorbestemd om aan
genomen zonen te zijn, maar Christus om « in kracht Go s oon
te zijn », zooals in den Romeinenbrief (1, 4) wordt gezeg . us
is Zijn voorbestemming geen voorbeeld van de onze.
Maar daartegenover staat, dat Augustinus in het boek Over e
Voorbestemming der Heiligen (13° H.) zegt: « Het glanzen e
licht van onze voorbestemming en genade is de Verlosser ze ƒ, e
sit exemplar nostrae praedestinationis. Exemplar enim praeexistit exemplato.
Nihil autem praeexistit aeterno. Cum igitur praedestinatio nostra sit aeterna.
videtur quod praedestinatio Christi non sit exemplar nostrae praedestina
tionis.
2. Pr/ETEREA, exemplar ducit in cognitionem exemplati. Sed nos oportuit quod Deus duceretur in cognitionem nostrae praedestinationis ex
aliquo alio, cum dicatur Rom. 8. [v. 29] : « Quos praescivit, hos praedestinavit ». Ergo praedestinatio Christi non est exemplar nostrae prae
destinationis.
3. Pr/ETEREA, exemplar est conforme exemplato. Sed alterius rationis
videtur esse praedestinatio Christi, quam praedestinatio nostra; quia nos
praedestinamur in filios adoptionis; Christus autem est praedestinatus « filius Dei in virtute », ut dicitur Rom. 1. [v. 4]. Ergo ejus praedestinatio
non est exemplar nostrae praedestinationis.
Sed contra est, quod Augustinus dicit in libro de Praed. Sanct.
[cap. 15.]: « Est praeclarissimum lumen praedestinationis, et gratiae
ipse Salvator, ïpse mediator Dei, et hominum, homo Christus Jesus ».
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middelaar tusschen God en de menschen, de mensch Christus
Jesus )). Nu wordt Hij licht van onze voorbestemming en ge
nade genoemd, in zoover door Zijn voorbestemming en genade
onze voorbestemming bekend wordt gemaakt; en dat schijnt onder
het begrip voorbeeld te vallen .Dus is Christus’ voorbestemming
het voorbeeld van de onze.

LEERSTELLING. — De voorbestemming kan op twee manieren
worden beschouwd. Ten eerste naar de daad zelf van Hem die
voorbestemt. En zoo kan men de voorbestemming van Christus
geen toonbeeld van de onze noemen, want op dezelfde manier
en door één daad gaf God ons en Christus de voorbestemming.
Op een andere manier kan de voorbestemming beschouwd wor
den naar datgene, waartoe iemand wordt voorbestemd en wat de
eindterm en het doel ervan is. En in dit opzicht is Christus’ voor
bestemming het toonbeeld van de onze, en wel in twee opzichten.
Ten eerste wat het goed betreft, waartoe wij worden voorbestemd.
Want Hij is hiertoe voorbestemd, dat Hij Gods natuurlijke,
maar wij om Gods aangenomen te zijn, wat een door deelhebbing
verkregen gelijkenis is met het natuurlijke zoonschap. Daarom
lezen wij in den Romeinenbrief (8, 29) : « Die Hij te voren
Dicitur autem lumen praedestinationis, et gratiae, inquantum per ejus praedestinationem, et gratiam manifestatur nostra praedestinatio; quod videtur
ad rationem exemplaris pertinere. Ergo praedestinatio Christi est exemplar
nostrae praedestinationis.

Respöndeo dicendum, quod praedestinatio dupliciter potest considerari. Uno modo secundum ipsum actum praedestinantis. Et sic praedestinatio
Christi non potest dici exemplar nostrae praedestinationis, uno enim modo,
et eodem actu aeterno praedestinavit Deus nos, et Christum. Alio modo
potest praedestinatio considerari secundum illud, ad quod aliquis praedestinatur; quod est praedestinationis terminus, et effectus. Et secundum
hoe praedestinatio Christi est exemplar nostrae praedestinationis; et hoe
dupliciter: primo quidem quantum ad bonum, ad quod praedestinamur.
Ipse enim est praedestinatus ad hoe, quod esset Dei filius naturalis: nos
autem praedestinamur ad filiationem adoptionis, quae est quaedam participata similitudo filiationis naturalis. Unde dicitur Rom. 8. [v. 29]:
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heeft geiend, heeft Hij voorbestemd om gelijk te worden aan het
beeld van Zijn Zoon ».
Daarnaast wat de wijze waarop wij dat goed verkrijgen be
treft, nl. door de genade. En dat is in Christus allerduidelijkst .
want in Hem is de menschelijke natuur geheel zonder voorafgaan
de verdiensten, met Gods Zoon vereenigd. (( En van de volheid
van Zijn genade hebben wij allen ontvangen », zooals bij Joannes(l, 16) staat.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze moeilijkheid
gaat u’t van de daad zelf van Hem, die voorbeschikt.
2. Hier is hetzelfde antwoord te geven.
3. Het is n’et noodig, dat het voorbeeld in alles aan wat ernaar
gemaakt wordt gelijk is; maar het is voldoende dat het gemaa te
eenigszins op zijn voorbeeld gelijkt.

(( Quos praescivit, hos praedestinavit conformes fieri imaginis filii sui ».
Alio modo quantum ad modum consequendi istud bonum, quod est per
gratiam. Quod quidem in Christo est manifestissimum: quia natura humana in Christo nullis suis praecedentibus meritis est unita filio Dei: « et
de plenitudine gratiae ejus nos omnes accepimus » ut dicitur Joan. 1.
[v. 16].

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod illa ratio procedit ex parte illius actus
praedestinantis.
Et similiter dicendum est AD SECUNDUM.
Ad TERTIUM dicendum, quod non est necessarium, quod exemplatum •
exemplari quantum ad omnia conformetur: sed sufficit, quod exemplatum
aliqualiter imitetur suum exemplar.
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IV* ARTIKEL.
Is Christus* voorbestemming de oorzaak van de onze?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus’ voorbestem
ming niet de oorzaak van de onze is. — 1. Want het eeuwige
heeft geen oorzaak. Nu is onze voorbestemming eeuwig en dus
is die van Christus er de oorzaak niet van.
2. Wat onvoorwaardelijk van Gods Wil afhangt, heeft geen
andere oorzaak buiten Gods Wil. Nu hangt onze voorbestemming
onvoorwaardelijk van Gods Wil af, omdat in den Ephesiërsbrief
(1, 11) wordt gezegd: « Voorbestemd volgens de plannen van
Hem, die alles uitwerkt riaar Zijn wilsbesluit ». Dus is Christus
voorbestemming geen oorzaak van de onze.
3. Neemt men de oorzaak weg, dan neemt men het gevolg ook
weg. Wordt nu Christus* voorbestemming weggenomen, dan ver
dwijnt daarmee de onze niet; want al was Gods Zoon geen mensch
geworden, dan konden wij nog op een andere manier worden gered,* 2

ARTICULUS IV.
Uirum praedestinatio Christi sit causa nostrae praedestinationis.
[3. Dist. 10. q. 3. qla 3.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod praedestinatio Christi non
sit causa nostrae praedestinationis; aeternum enim non habet causam. Sed
praedestinatio nostra est aeterna. Ergo praedestinatio Christi non est causa
nostrae praedestinationis.
2. Pr/ETEREA, illud quod dependet ex simplici Dei voluntate, non
habet aliam causam, nisi Dei voluntatem. Sed praedestinatio nostra ex
simplici voluntate Dei dependet: dicitur enim Ephes. 1. [v. 11]: (( Praedestinati secundum propositum ejus, qui omnia operatur secundum consi
lium voluntatis suae ». Ergo praedestinatio Christi non est causa nostrae
praedestinationis.
3* PRjETEREA, remota causa. removetur effectus. Sed remota praedestinatione Christi, non removetur nostra praedestinatio: quia etiamsi
hdius Dei non incarnaretur, erat alius modus possibilis nostrae salutis. ut
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zooals Augustinus in het boek Over de Drievuldigheid (13l B.,
10° H.) zegt. Dus is Christus’ voorbestemming geen oorzaak van
de onze.
Maar daartegenover staat, wat in den Ephesiërsbrief (1, 3)
wordt gezegd: « Hij heeft ons voorbestemd om door Jesus Chris
tus als zonen aangenomen te worden ».
Leerstelling. — Beschouwen wij de voorbestemming naar
de daad zelf ervan, dan is die van Christus geen oorzaak van de
onze, omdat God met dezelfde daad Christus en ons heeft voor
bestemd. Wordt zij echter naar haar eindterm beschouwd, dan is
Christus voorbestemming zoo oorzaak van de onze; want God
heeft zoo ons heil te voren vastgesteld, dat Hij van eeuwigheid
de bewerking ervan door Jesus Christus voorbestemde. Want onder
de eeuwige voorbestemming valt niet alleen datgene wat in den
tijd moet geschieden, maar ook de manier en orde waarop het in
den tijd gebeuren moet.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. en 2. Deze redeneeringen gaan uit van de voorbestemming als daad genomen.

Augustinus dicit in lib. 13. de Trinit. [cap. 10. a princ.]. Praedestinatio
ergo Christi non est causa nostrae praedestinationis.

Sed CONTRA est, quod dicitur Ephes. 1. [v. 5] : « Praedestinavit nos
in adoptionem filiorum per Jesum Christum ».
Respondeo dicendum, quod si consideretur praedestinatio secundum
ipsum praedestinationis actum, praedestinatio Christi non est causa nostrae
praedestinationis; cum uno et eodem actu Deus praedestinavit ipsum, et
nos. Si autem consideretur praedestinatio secundum terminum praedestina
tionis, sic praedestinatio Christi est causa nostrae praedestinationis: sic enim
Deus praeordinavit nostram salutem, ab aeterno praedestinando, ut per
Jesum Christum compleretur. Sub praedestinatione enim aeterna non solum
cadit id, quod est fiendum in tempore, sed etiam modus, et ordo, secun
dum quem est complendum in tempore.
Ad primum ergo, et SECUNDUM dicendum, quod rationes illae procedunt de praedestinatione secundum praedestinantis (1) actum.
(i) L.: secundum praedestinationis.
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3. Was Christus niet mensch geworden, dan had God te voren
vastgesteld, dat de mensch door een andere oorzaak moest worden
gered. Omdat Hij echter de menschwording van Christus vaststelde,
heeft Hij tegelijk voorbestemd, dat dit de oorzaak van ons heil
moest zijn.

Ad TERTIUM dicendum, quod si Christus non fuisset incarnandus, Deus
praeordinasset homines salvari per aliam causam: sed quia praeordinavit
Incamationem Christi, simul cum hoe praeordinavit, ut esset nostrae salutis
causa.
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VIJF EN TWINTIGSTE KWESTIE
OVER HET AANBIDDEN VAN CHRISTUS.
(Zes Artikelen.)
Vervolgens moeten wij over de dingen spreken, die Christus toe
komen om Zijn verhouding tot ons. En wel vooreerst over de aan
bidding van Christus, die nl. waarmee wij Hem aanbidden; ten
tweede over het feit, dat Hij middelaar is van ons bij God.
Over het eerste punt stellen wij ons zes vragen:
1. Moeten Christus’ godheid en menschheid met dezelfde soort
aanbidding aanbeden worden?
2. Moet Zijn vleesch aanbeden worden met godsvereering?
3. Moet men die aanbidding brengen aan Zijn afbeeldingen?
4. Moet men haar brengen aan Zijn kruis?
5. Moet men haar brengen aan Zijn Moeder?
6. Over de vereering van de overblijfselen der Heiligen.

QUAESTIO XXV.
DE ADORATIONE CHRISTI, IN SEX ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de his quae pertinent ad Christum in comparatione ad nos: et primo de adoratione Christi, quae scilicet nos eum
adoramus: secundo de hoe quod est Mediator noster ad Deum.
Circa primum quaeruntur sex: 1. Utrum una et eadem adoratione sit
adoranda divinitas Christi, et ejus humanitas. — 2. Utrum caro Christi
sit adoranda adoratione latriae. — 3. Utrum adoratio latriae sit exhibenda
imagini Christi. — 4. Utrum sit exhibenda cruci Christi. — 5. Utrum sit
exhibenda Matri ejus. — 6. De adoratione Reliquiarum Sanctorum.
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Ic ARTIKEL.

Moeten Christus* godheid en menschheid met dezelfde soort
aanbidding aanbeden worden?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus’ godheid en
menschheid niet met dezelfde soort aanbidding aanbeden moeten
worden. — 1. Want Christus’ godheid moet aanbeden worden in
zoover Hij haar gemeenschappelijk met den Vader bezit, zoodat
bij Joannes (5, 23) wordt gezegd: « Allen eeren den Zoon zoocls
zij den Vader vereeren ». Maar Christus heeft Zijn menschheid
niet met den Vader gemeen. Dus moeten Zijn godheid en mensch
heid niet met dezelfde soort aanbidding aanbeden worden.
2. De eer is in eigenlijken zin <( het loon der deugd )), zooals
de Philosoof in het 4C boek Over de Zedeleer (3° H., n. 13) zegt.
Nu verdient de deugd door daden haar loon. Omdat er nu zooals
boven is gezegd (19e Kw., 1e Art.) in Christus verschil is tusschen
de werkzaamheid van de goddelijke en menschelijke natuur.

ARTICULUS I.
Utrum una et cadem (1) adoratione
sil adoranda diviniias Christi, et ejus humanitas.
[Infr. q. 58. art. 3. et 3. Dist. 9. q. 1. art. 2. q. 1.
art. 3. q. 2. ad 3. et Veri. q. 29. art. 4. ad 4.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod non eadem adoratione adoranda
sit humanitas Christi, et ejus divinitas. Divinitas enim Christi est adoranda
quia (2) est communis Patri, et Filio, unde dicitur Joan. 5. [v. 23]:
« Omnes honorificent Filium, sicut honorificant Patrem ». Sed humanitas
Christi non est communis ei, et Patri. Ergo non eadem adoratione adoranda
est humanitas Christi, et ejus divinitas.
2. PRjETEREA, Honor est proprie « praemium virtutis »: ut Philos.
dicit in 4. Ethic. [cap. 3. n. 15. S. Th. lect. 8.] : meretur autem virtus
suum praemium per actum. Cum igitur in Christo sit alia operatio divinae.
(1) L.: Utrum eadem adoratione... etc.
(2) L.: adorandae, quae est.
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schijnt Christus’ godheid met andere eerbewijzen aanbeden te moeten worden dan Zijn menschheid.
3. Als Christus’ ziel niet met het Woord vereenigd was, zou
zij vereerd moeten worden om de uitstekende wijsheid en genade,
ene zij bezit. Nu is haar door de vereeniging met het Woord niets
onttrokken, wat tot haar waardigheid bij draagt. Dus is de menschelijke natuur met een eigen soort eer te vereeren buiten de vereering
om, die aan Zijn goddelijke natuur wordt gebracht.
Maar daartegenover staat, dat wij in de kapittels van de Vijfde
Kerkvergadering dit lezen: « Als iemand henzeer/, dat Christus
in twee naturen vereerd moet Worden en zoo over twee aanbid
dingen begint te spreken, maar niet zooals het vanaf het begin in
Cods Kerk overgeleverd is met een enkele aanbidding God, hei
menschgeworden Woord, met Zijn eigen Vleesch aanbidt, die zij
gebannen )).
Leerstelling. — In hem, die geëerd wordt kunnen wij twee
dingen beschouwen, nl. wie geeerd wordt en de reden waarom. In
eigenlijken zin nu wordt eer bewezen aan het geheele zelfstandig
et humanae naturae, ut supra habitum est [q. 19. art. 1.], videtur, quod
alio honore sit veneranda (3) humanitas Christi, et alio ejus divinitas.
3. Pr^eterea, anima Christi, si non esset Verbo unita, esset veneranda
propter excellentiam sapientiae, et gratiae, quam habet. Sed nihil dignitatis
est ei subtractum per hoe quod est unita Verbo. Ergo natura humana in
Christo est quaedam (4) propria adoratione veneranda, praeter venerationem quae exhibetur divinitati ipsius.
Sed CONTRA est, quod in capitulis quintae Synodi [scilicet Constan. 2.
gener. 5. collat. 8. can. 9.] sic legitur: « Si quis in duabus naturis adorari
dicit Christum, ex quo duae adorationes introducuntur, sed non una adora
tione Deum Verbum incarnatum cum propria ipsius carne adorat, sicut
ab initio Dei Ecclesiae traditum est, talis anathema sit ».
Respondeo dicendum, quod in eo qui
derare, scilicet eum cui 'honor exhibetur, et

(3) L.: adoranda.
(4) L.: est quadam propria...

honoratur, duo possumus consicausam honoris. Proprie autem
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bestaande ding, want wij zeggen niet, dat de hand van den mensch
geëerd wordt, maar de mensch. En zegt men toevallig, dat ie
mands hand of voet wordt geëerd, dan is dat niet met deze be
doeling, dat deze deelen op zichzelf worden geëerd, maar dat in
deze deelen het geheel wordt geëerd. Op deze manier kan een
mensch ook in een buiten hem staand ding worden geëerd, bv. in
zijn kleeding of beeld of een afgezant.
De reden van de eer nu is datgene, waardoor hij die geëerd
wordt, boven anderen uitsteekt, omdat eer de iemand om zijn
uitstekendheid bewezen hulde is, zooals in het tweede deel (IlaIlae, 103° Kw., le Art.) is gezegd. En zijn er dus in een mensch
meerdere redenen om hem te eeren, bij waardigheid, wetenschap
en deugd, dan zal er één vereering zijn van dien mensch, gezien
van den kant van hem die geëerd wordt, maar meerdere wat de
redenen van vereering betreft, want het is de mensch, die en om
de wetenschap en om de deugd wordt geëerd.
Omdat er dus in Christus maar een persoon is in de goddelijke
en de menschelijke natuur en maar een hypostase en een drager,
is er maar een aanbidding en vereering van Hem, bezien van den
kant van wie aanbeden wordt, maar van den kant van de reden
honor exhibetur toti rei subsistenti: non enim dicimus, quod manus hominis
honoretur, sed quod homo honoretur. Et si quandoque contingat, quod
dicatur honorari manus, vel pes alicujus, hoe non dicitur ea ratione, quod
hujusmodi partes secundum se honorentur, sed quia in istis partibus honoratur totum. Per quem etiam modum aliquis homo potest honorari in aliquo
exteriori; puta in veste, aut in imagine, aut in nuntio.
Causa autem honoris est id, ex quo ille qui honoratur, habet aliquam
excellentiam: nam honor est reverentia alicui exhibita propter sui excellentiam, ut in secunda parte dictum est [2-2. q. 103. art. 1.] ; et ideo si in
uno homine sunt plures causae honoris, puta praelatio, scientia, et virtus,
erit quidem illius hominis unus honor ex parte ejus qui honoratur, plures
tarnen secundum causas honoris, homo enim est, qui honoratur et propter
scientiam, et propter virtutem.
Sic ergo cum in Christo sit tantum una persona divinae, et humanae
naturae, et etiam una hypostasis, et unum suppositum, est quidem ejus una
adoratio, et unus honor ex parte ejus qui adoratur: sed ex parte causae
qua honoratur, possunt dici esse plures adorationes; ut scilicet alio honore
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om te eeren kan men van meerdere aanbiddingen spreken, in
zoover Hij met een andere eer wordt vereerd om de ongeschapen
en om de geschapen wijsheid.
Zou men echter in Christus meerdere personen of hypostasen
aannemen, dan waren er zonder beperking meerdere aanbiddingen.
En dat wordt op de Kerkvergaderingen verworpen. Want in de
kapittels van Cyrillus wordt gezegd: (( Als iemand het waagt ie
zeggen, dat de aangenomen mensch te samen met Gods Woord
moet aanbeden Worden als de eene persoon met den anderen, en
niet liever met een enkele aanbidding den Emmanuel vereert, in
zoover het Woord is Vleesch geworden, die zij gebannen ».
Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. In de Drievuldigheid
zijn er Drie die vereerd worden, maar een reden om hen te ver
deren, doch bij het geheim der Menschwording is het omgekeerd.
En dus is de vereering der Drievuldigheid op een andere manier
één dan die van Christus.
2. De werkzaamheid is niet datgene, wat geëerd wordt, maar
de reden om te eeren. En daarom volgt uit het feit dat er in
honoretur propter sapientiam increatam, et alio (5) propter sapientiam
creatam.
Si autem ponerentur in Christo plures personae, seu hypostases, sequeretur
quod simpliciter essent plures adorationes. Et hoe est quod in Synodis
reprobatur; dicitur enim in capitulis Cyrilli [hab. in ejus epist. ad Nestor,
in Concil. Ephef. gener. 3. part. 1. cap. 26. can. 8.] : « Si quis audet
dicere, assumptum hominem coadorari oportere Deo Verbo, quasi alterum
alteri, et non potius una adoratione honorificat Emmanuelem, secundum
quod Verbum caro factum est, anathema sit ».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod in Trinitate sunt tres qui honorantur,
sed est una causa honoris. In mysterio autem Incamationis est e converso.
Et ideo alio modo est unus honor Trinitatis, et alio modo est unus honor
Christi.
Ad SECUNDUM dicendum, quod operatio' non est quae honoratur, sed
est ratio honoris: et ideo per hoe quod in Christo sunt duae operationes.
(5) h. omit.: alio.
44
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Christus twee werkzaamheden zijn niet, dat er twee aanbiddingen
zijn, maar wel twee redenen ervan.
3. Was Christus* ziel niet met het Woord vereenigd, dan was
zij het voornaamste in dien mensch. Daarom zou de eer voorna
melijk aan haar moeten worden gebracht, omdat de mensch dat
gene is wat het voornaamste in hem is. Omdat zij echter met een
in waardigheid hooger staanden persoon is vereenigd, moet aan
den persoon, waarmee Christus* ziel verbonden is, voornamelijk
eer worden gebracht. Hierdoor wordt echter aan de waardigheid
van Christus’ ziel niet te kort gedaan, maar zij wordt zooals
boven is gezegd (2° Kw., 2e Art., Antw. op de 2° B.), nog ver
meerderd.
IIe ARTIKEL.
Moet Christus’ menschheid met godsvereering
aanbeden Worden? (1)
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus’ menschheid niet
met godsvereering aanbeden moet worden. — 1. Want bij den
non ostenditur quod sint duae adorationes, sed quod sint duae adorationis
causae.
Ad TERTIUM dicendum, quod anima Christi, si non esset unita Dei
Verbo, essed id quod est principalissimum in homine illo. Et ideo sibi
praecipue deberetur honor: quia homo est id quod est potissimum in eo.
Sed quia anima Christi est unita personae digniori, illi personae praecipue
debetur honor, cui anima Christi unitur. Nee per hoe tarnen diminuitur
dignitas animae Christi, sed augetur, ut etiam supra dictum est [q. 2.
art. 2. ad 2.].
ARTICULUS II.
Uirum humaniias Christi adoranda sit adorationc lalriae.
[Infra q. 58. art. 3. ad 1. et 3. Dist. 9. q. 1. art. 2. q. 1. et q. 4. ad 1.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod humanitas Christi non
sit adoranda adoratione latriae: quia super Psal. 98. [v. 5] : « Adorate

(i) De Lat. termen Iatria en dulia zijn met godsvereering en godsdienstige
vereering vertaald. Vert
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Psalmtekst (Ps. 98, 5) : « Aanbidt de voetbank van Zijn voeten,
omdat deze heilig is », zegt de Glossa: « Wij zijn niet goddeloos,
als wij het door Gods Woord aangenomen vleesch aanbidden, om
dat niemand geestelijk Zijn vleesch eet, die het niet eerst aanbidt;
maar ik spreel? niet van de aanbidding met godsvereering, die alleen
aan den Schepper moet Worden gebracht ». Dus moet men Chris
tus menschheid niet met godsvereering aanbidden.
2. Geen schepsel heeft recht op de godsvereering, want aan
de heidenen wordt juist verweten, dat zij « schepselen dienden
en vereerden », zooals in den Romeinenbrief (1, 25) wordt ge
zegd. Nu is Christus’ menschheid een schepsel. Dus moet men
haar niet met godsvereering aanbidden.
3. God heeft op de godsvereering recht als erkenning van Zijn
hoogste heerschappij volgens Deuteronomium (6, 13) : « Den
Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen )). Nu
staat Christus als mensch lager dan de Vader. Dus moet men
Zijn menschheid niet met godsvereering aanbidden.
Maar daartegenover staat, dat Damascenus in het 4° boek
(Over het Ware Geloof, 3e H.) zegt : « Nu Gods Woord is
mensch geworden, wordt Christus’ vleesch aanbeden, niet om zichscabellum pedum ejus, quoniam sanctum est » dicit Glos. [Lomb.] :
(( Caro a Verbo Dei assumpta sine impietate adoratur a nobis; quia nemo
carnem ejus spiritualiter manducat, nisi prius adoret; non illa dico adoratione, quae latria est, quae soli Creatori debetur ». Caro autem Christi
est pars humanitatis. Ergo humanitas Christi non est adoranda adoratione
latriae.
2. Pr^tEREA, cultus latriae nulli creaturae debetur: ex hoe enim reprobantur Gentiles, quod « coluerunt, et servierunt creaturae » ut dicitur
Rom. 1. [v. 25]. Sed 'humanitas Christi est creatura. Ergo non est
adoranda adoratione latriae.
3. Pr/eterea, adoratio latriae debetur Deo in recognitionem maximi
dominii, secundum illud Deuteron. 6. [v. 13] : « Dominum Deum tuum
adorabis, et illi soli servies ». Sed Christus, secundum quod est homo,
est minor Patre. Ergo humanitas ejus non est adoratione latriae adoranda.
Sed CONTRA est, quod Damascenus dicit in 4. lib. [Orth. Fid. cap. 3.] :
« Adoratur autem caro Christi incarnato Verbo Deo, non propter seipsam.
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zelf maar om het in hypostase ermee vereenigde Woord Gods )).
£,n bij het Psalmwoord: (( Aanbidt de voetbank van Zijn voeten )),
zegt de Glossa: « Wie Christus’ lichaam aanbidt beziet de aarde
niet, maar eerder Hem wiens voetbank zij is, en ter eere van Hem
aanbidt hij de voetbank ». Nu moet men het menschgeworden
Woord met godsvereering aanbidden. Dus ook Zijn lichaam of
menschheid.
Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (Vorig Art.), moet
men de eer der aanbidding aan de zelfstandig bestaande hypostase
brengen; maar de reden om te eeren kan iets niet zelfstandig be
staands zijn, waarom de persoon in wien het is geëerd wordt. Dus
kan men de aanbidding van Christus’ menschheid dubbel opvatten.
Ten eerste alsof zij Haar als het aanbeden ding toekwam. En
zoo is het aanbidden van Christus’ vleesch niets anders als het
aanbidden van het menschgeworden Woord Gods, zooals het
eeren van het kleed van den koning niets anders is dan het eeren
van den gekleeden koning. En zoo is het aanbidden van Christus
menschheid het aanbidden met godsvereering.
Het aanbidden van Christus’ menschheid kan ook zoo begrepen
sed propter unitum ei secundum hypostasim Verbum Dei ». Et super illud
Ps. 98. [v. 5] : « Adorate scabellum pedum ejus » dicit Gloss. [ord.
August.] : « Qui adorat corpus Christi, non terram intuetur, sed illum
po'.ius, cujus scabellum est, in cujus honore scabellum adorat ». Sed
Verbum incarnatum adoratur adoratione latriae. Ergo et corpus ejus,
sive ejus humanitas.

RESPONDEO dicendum, quod, sicut supra dictum est [art. praec.],
honor adorationis proprie (1) debetur hypostasi subsistenti: tarnen ratio
honoris potest esse aliquid non subsistens, propter quod honoratur persona,
cui illud inest. Adoratio igitur humanitatis Christi dupliciter potest intelligi.
Uno modo, ut sit ejus sicut rei adoratae. Et sic adorare carnem Christi
nihil est aliud, quam adorare Verbum Dei incarnatum: sicut adorare vestem
regis nihil est aliud, quam adorare regem vestitum. Et secundum hoe
adoratio humanitatis Christi est adoratio latriae.
: Alio modo potest intelligi adoratio humanitatis Christi, quae fit ratione
(i) L. omit.: proprie.
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worden als wat gebeurt om Christus menschheid, die met alle
genadegaven volmaakt is. En zoo is de vereering van Christus'
menschhe d geen aanbidding met godsvereering, maar de hulde
van godsdienstige vereering. Maar dat moet zóó zijn, dat een en
dezelfde persoon van Christus om Zijn godheid met godsvereering
wordt aanbeden en om de volmaaktheid der menschheid met gods
dienstige vereering vereerd.
Dat is niet ongepast. Want God de Vader zelf heeft recht op
godsvereering om de godheid en op godsdienstige vereering om
Zijn heerschappij, waarmee Hij de schepselen bestuurt. Daarom
zegt de Glossa op het Psalmwoord (Ps. 7, 1) : « Heer, mijn God,
op U heb Ui gehoopt », (( Heer van allen door macht, die recht
hebt op godsdienstige vereering, Heer van allen door de schepping,
die recht hebt op godsvereering )).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze glossa moet
men niet zoo opvatten, dat Christus’ vleesch buiten verband met
Zijn godheid zou aanbeden worden, want dat zou alleen kunnen
geschieden, als er verschil was tusschen de hypostase van God en
mensch. Maar het is hierom, zooals Damascenus zegt (t. a. pl.).
(( dat als gij een scherpzinnig onderscheid maakt tusschen Wat gij
ziet en Tvat gij begrijpt, Hij als schepsel niet kon aanbeden wor
den », nl. met godsvereering. En beschouwt men de menschheid
humanitatis Christi perfectae omni munere gratiarum. Et sic adoratio
humanitatis Christi non est adoratio latriae, sed adoratio duliae. Ita scilicet quod una et eadem persona Christi adoretur adoratione latriae propte*
suam divinitatem, et adoratione duliae propter perfectionem humanitatis.
Nee hoe est inconveniens. Quia ipsi Deo Patri debetur honor latriae
propter deitatem, et honor duliae propter dominum, quo gubernat creaturam. Unde super illud Psal. 7. [v. 1 ] : « Domine Deus meus, in te
speravi » dicit Closs. [Lomb.] : « Dominus omnium per potentiam, cui
debetur dulia: Deus omnium per creationem, cui debetur latria ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Glossa illa non est sic intelligenda,
quasi seorsum adoretur caro Christi ab ejus divinitate: hoe enim contingeret
solum hoe modo, si esset alia hypostasis Dei, et hominis. Sed quia, üt
Damasc. dicit [loc. sup. cit.], « si dividas subtilibus intelligentiis, quod
videtur ab eo quod intelligitur, inadorabilis est, ut creatura », scilicet
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dus als gescheiden van Gods Woord, dan heeft zij recht op gods
dienstige vereering, maar niet een gewone die in het algemeen aan
alle schepselen wordt gebracht, maar een bijzondere die hyperdulia
wordt genoemd.
Hieruit blijkt ook, wat op de tweede en derde bedenking te
antwoorden is. Want Godsvereering wordt aan Christus’ menschheid niet om haarzelf gebracht, maar om de godheid, waarmee zij
véreenigd is, en krachtens deze is Christus niet minder dan de
Vader.
IIP ARTIKEL.
Moet een beeld van Christus met godsvereering aanbeden worden?
Bedenkingen. — Men beweert, dat een beeld van Christus
niet met godsvereering aanbeden moet worden. — 1. Want in
Exodus (20, 4) wordt gezegd: « Cij zult U geen beeld of afbeel
ding maken ». Nu moet men niets aanbidden tegen Gods gebod
in. Dus moet men een beeld van Christus niet met godsvereering
aanbidden.
adoratione latriae. Et tune sic intellectae, ut separatae a Dei Verbo,
deberetur sibi adoratio duliae: non cujuscumque, puta quae communiter
exhibetur aliis creaturis, sed cujusdam excellentioris, quam « hyperduliam »
vocant.
Et' per hoe etiam patet responsio AD SECUNDUM, et TERTIUM. Quia
adoratio latriae non exhibetur humanitati Christi ratione sui ipsius, sed
ratione divinitatis, cui unitur, secundum quam Christus non est minor Patre.
ARTICULUS III.
Uirum imago Christi sit adoranda adoratione latriae.
[2-2. q. 81. art. 3. ad 3. et q. 94. art. 2. ad 1.
et Infr. art. 4. corp. et art. 5. ad 2. et 3. Dist. 9. q. 1. art. 2. q. 2.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur, quod imago Christi non sit
adoranda adoratione latriae. Dicitur enim Exod. 20. [v. 4] : « Non facies
tibi sculptile, neque omnem similitudinem ». Sed nulla adoratio est facienda
contra Dei praeceptum. Ergo imago Christi non est adoranda adoratione
latriae.
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2. Wij moeten geen deel hebben aan de werken der heidenen,
zooals de Apostel in den Ephesiërsbrief (5, 11) zegt. Nu wordt
dit vooral aan de heidenen verweten, dat zij « de glorie van den
onsterfelijfyen God hebben verruild voor een beeld, dat op een
mensch gelijkt », zooals we lezen in den Brief aan de Romeinen
0 > 23). Dus moet men een beeld van Christus niet met godsvereedng aanbidden.
3. Christus heeft om Zijn godheid en niet om Zijn menschheid
recht op godsvereering. Nu heeft het beeld van Zijn godheid, dat
in de redelijke ziel is ingedrukt, geen recht op godsvereering. Dus
het lichamelijke beeld, dat Zijn menschheid afbeeldt, nog veel
minder.
4. Men schijnt in de godsvereering niets anders te moeten doen
dan wat door God is ingesteld, en daarom zegt de Apostel, als hij
in den Eersten Brief aan de Korinthiërs (11, 23) de leer over het
offer der Kerk meedeelt : « IIf lever u over, wat ik van God ont
vangen heb ». Nu wordt er in de Schrift niets van het vereeren van
beelden vermeld. Dus moet men een beeld van Christus niet met
godsvereering aanbidden.
Maar daartegenover staat, dat Damascenus (Over het Ware
Geloof, 4° B., 16e H.) den tekst van Basilius aanhaalt : <( De ver2. PRvETEREA, operibus Gentilium non debemus communicare, ut Apost.
dicit Ephes. 5. [v. 11]: sed Gentiles de hoe praecipue inculpantur, quod
« commutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis
corruptibilis hominis »: ut dicitur Rom. 1. [v. 23]. Ergo imago Christi
non est adoranda adoratione latriae.
3. Pmeterea, Christo debetur adoratio latriae ratione divinitatis, non
ratione humanitatis. Sed imagini divinitatis ejus, quae est animae rationali
impressa, non debetur adoratio latriae. Ergo multo minus imagini corporali,
quae repraesentat humanitatem ipsius.
4. Pr/eterea, nihil videtur esse in cultu divino faciendum, nisi quod
est a Deo institutum: unde et Apost. 1 .ad Corinth. 11. [v. 23] traditurus
doctrinam de sacrificio Ecclesiae dicit: « Ego accepi a Domino, quod et
tradidi vobis ». Sed nulla traditio in Scriptura invenitur de adorandis
imaginibus. Ergo imago Christi non est adoranda adoratione latriae.
Sed contra est, quod Damascenus [lib. 4. Orth. Fid. cap. 16.]
inducit Basilium dicentem: « Imaginis honor ad prototypum pervenit »,
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eering van een beeld gaat op het afgeheelde of het voorbeeld ervan
over )). Nu moet men het voorbeeld nl. Christus met godsvereering
aanbidden. Dus ook de afbeeldingen van Hem.
Leerstelling. — Zooals de philosoof in het boek Over het
Geheugen en de Herinnering (le H.) zegt, bestaat er een dubbele
zielshouding ten opzichte van een beeld; ten eerste van het beeld
in zoover het zelf een ding, en daarnaast in zoover het beeld is van
een ander ding. En daartusschen bestaat dit verschil, dat de eerste
houding, die het beeld als een ding beschouwt, anders is dan die
ten opzichte van het afgebeelde ding, maar de tweede ten opzichte
van het beeld als beeld is een en dezelfde als die ten opzichte van
het ding zelf Men moet dus zeggen, dat aan een beeld van Christus,
in zoover dit een ding is, bv. gesneden of beschilderd hout, geen
enkele eer wordt gebracht, omdat eer alleen aan een redelijk schep
sel wordt gebracht. Er blijft dus over, dat er eer aan wordt gebracht
alleen in zoover het een beeld is. En zoo volgt, dat dezelfde eer
aan Christus’ beeld wordt gebracht als aan Christus zelf. Waar
nu Chrstus met godsvereering aanbeden wordt, moet daarom ook
zijn beeld daarmee aanbeden worden.

idest exemplar. Sed ipsum exemplar (scilicet Christus)
adoratione latriae. Ergo et ejus imago.

est adorandum

RESPONDEO dicendum, quod, sicut Philosophus dicit in lib. de Mem.
et Remin. [cap. 1. S. Th. lect. 3.], duplex est motus animae in imaginem:
unus quiderti in ipsam imaginem, secundum quod res quaedam est: alio
modo in imaginem, inquantum est imago alterius. Et inter hos duos motus
est haec differentia: quia primus motus, quo quis movetur in imaginem, ut
est res quaedam, est alius a motu, qui est in rem: secundus autem motus,
qui est in imaginem, inquantum est imago, est unus et idem cum illo, qui
est in rem. Sic ergo dicendum est, quod imagini Christi, inquantum est
res quaedam puta lignum sculptum, vel pictum, nulla reverentia exhibetur:
quia reverentia nonnisi rationali naturae debetur. Relinquitur ergo, quod
exhibeatür ei reverentia, solum inquantum est imago: et sic sequitur, quod
eadem reverentia exhibeatür imagini Christi, et ipsi Christo. Cum ergo
Christus adoretur adoratione latriae, consequens est quod ejus imago sit
adoratione latriae adoranda.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Door dit verbod
wordt niet ieder maken van een beeld of afbeelding verboden, maar
alleen om het te aanbidden, en daarom wordt eraan toegevoegd :
« Gij zult hen aanbidden noch vereeren ». En omdat, zooals werd
gezegd (in de Leerstelling), de houding ten opzichte van beeld en
ding hetzelfde is, wordt de vereenng precies zoo verboden als die
van het ding, waarvan het een beeld is. Men moet dus begrijpen,
dat daar het vereeren verboden werd van de beelden, die de hei
denen maakten om hun góden te vereeren, nl. de duivels; en
daarom gaat eraan vooraf: « Gij zult geen vreemde góden voor
Mijn oogen hebben )). Maar omdat Godzelf zonder lichaam is,
kon er geen lichamelijk beeld van Hem worden gemaakt; want
zooals Damascenus zegt (t. a. pl.) , (( is het een teelden van groot
ste dwaasheid en goddeloosheid het goddelijke af ie beelden ».
Omdat God echter in het Nieuwe Verbond mensch geworden is,
kan Hij in een stoffelijk beeld aanbeden worden.
2. De Apostel verbiedt te deelen in de nuttelooze werken der
heidenen, maar niet in hun nuttige. Nu kan men het vereeren van
beelden in twee punten onder de nuttelooze werken rekenen. Ten
eerste in dit opzicht, dat sommigen de beelden als dingen ver-

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod non prohibetur illo praecepto facere
quamcumque sculpturam, vel similitudinem, sed facere adorandum (1),
unde subdit: « Non adorabis ea, neque coles » et quia, sicut dictum est
[in corp. art.], idem est motus in imaginem, et in rem, eo modo prohibetur
adoratio imaginis, quo prohibetur adoratio rei, cujus imago est: unde ibi
intelligitur prohiberi adoratio imaginum, quas Gentiles faciebant in venerationem deorum suorum, id est daemonum: et ideo praemittitur [v. 3] :
« Non habebis deos alienos coram me )). Ipsi autem vero Deo, cum sit
incorporeus, nulla imago corporalis poterat poni: quia, ut Damascenus
dicit [loc. sup. cit.], « insipientiae summae est, et impietatis figurare
quod est divinum ». Sed quia in novo Testamento Deus factus est homo,
potest in sui imagine corporah adorari.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Apostolus prohibet operibus infructuosis
Gentilium communicare : communicare autem utilibus eorum operibus.
Apostolus non prohibet. Adoratio autem imaginum est inter infructuosa
opera computanda, quantum ad duo. Primo quidem quantum ad hoe, quod

(i) L.: ad adorandum.
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eerden, in de meening dat er iets goddelijks in hen stak om de
antwoorden, die de duivels door hen gaven en andere wonderlijke
feiten meer. Ten tweede om de dingen, waarvan het afbeeldingen
wraren : want zij maakten beelden ter eere van sommige schepsels,
die zij daarin met godsvereering aanbaden. Maar wij aanbidden
met godsvereering een beeld van Christus, die de ware God is,
niet om het beeld zelf, maar om datgene waarvan het een beeld
is, zooals gezegd is (in de Leerstelling).
3. Een redelijk schepsel heeft om zichzelf recht op eer. En
wordt dus aan dat redelijke schepsel, waarin Gods beeld ligt, de
godsvereering gebracht, dan is er gelegenheid om te dwalen, om
dat nl. de gevoelens van den aanbidder konden blijven staan bij
den mensch als een ding en niet tot God, waarvan hij een beeld
is, zouden gaan. Dat kan echter niet gebeuren bij een in doode
stof gesneden of geverfd beeld.
4. Door de hun eigen inwerking van den H. Geest lieten de
Apostelen eenige geboden aan de kerken na om te onderhouden,
die zij niet in schrift opteekenden, maar die in de kerkelijke ge
woonten door de geslachten der geloovigen heen geregeld zijn.
quidam eorum adorabant ipsas imagines ut res quasdam, credentes in eis
esse aliquod numen, propter responsa quae daemones in eis dabant, et alios
hujusmodi effectus mirabiles. Secundo propter res, quarum erant imagines,
statuebant enim hujusmodi imagines aliquibus creaturis, quas in eis veneratione latriae venerabantur. Nos autem adoramus adoratione latriae imaginem
Christi, qui est verus Deus, non propter ipsam imaginem, sed propter rem,
cujus imago est, sicut dictum est [in corp. art.].
Ad TERTIUM dicendum, quod creaturae rationali debetur reverentia
propter seipsam. Et ideo si creaturae rationali, in qua est imago Dei (2),
exhiberetur adoratio latriae, posset esse erroris occasio; ut scilicet motus
adorantis sisteret in homine, inquantum est res quaedam, et non fenetur in
Deum, cujus est imago. Quod non potest contingere de imagine sculpta,
vel picta in materia sensibili (3).
Ad QUARTUM dicendum, quod Apostoli familiari instinctu Spiritus
Sancti quaedam Ecclesiis tradiderunt servanda, quae non reliquerunt in
scriptis, sed in observatione Ecclesiae per successionem fidelium (4). Unde
(2) L- omit.: Dei.
(3) L.: in materia insensibili.
(4) L. add.: sunt ordinata.
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Daarom zegt Paulus zelf in den Tweeden Brief aan de 7 hessa~
lonicensen (2, 14) : « Staat pal en houdt u aan de overleveringen,
die gij het zij door ons woord (dus mondeling) of ons schrijven
(dus schriftelijk) geleerd hebt ». Onder deze overleveringen valt
de vereering der beelden van Christus. Daarom zegt men ook, dat
de H. Lucas het te Rome bewaarde beeld van Christus heeft ge
schilderd.
IV' ARTIKEL.
Moet men Christus’ kruis met godsvereering aanbidden?
BEDENKINGEN. — 1. Men beweert, dat men Christus’ kruis
niet met godsvereering moet aanbidden. Want geen liefdevolle
zoon vereert de schande van zijn vader, bv. den geesel, waarmee
hij gegeeseld of het hout, waaraan hij opgehangen is, maar heeft
daar eerder een afschuw van. Nu heeft Christus aan het kruishout
den schandelijksten dood ondergaan volgens het boek der Wijs
heid (2, 20) : « Laten wij hem tot den schandelijksten dood ver-

ipse Apost. dicit 2. ad Tess. 2. [v. 14] : « State, et tenete traditiones,
quas didicistis, sive per sermonem » scilicet ore prolatum, « sive per
epistolam », scilicet scripto transmissam: et inter hujusmodi traditiones est
imaginum Christi adoratio. Unde et B. Lucas dicitur depinxisse Christi
imaginem, quae Romae habetur.
ARTICULUS IV.
Utrum crux Christi sit adoranda adoratione latriae.
[2-2. q. 103. art. 4. ad 3. et 3. Dist. 9. q. 1. art. 2. q. 4.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur, quod crux Christi non sit adoran
da adoratione latriae. Nullus enim pius filius veneratur contumeliam patris
sui, puta flagellum quo flagellatus est, vel lignum in quo fuit suspensus,
sed magis ïllud abhorret. Christus autem in ligno crucis opprobriosissimam
mortem passus est, secundum illud Sapientiae 2. [v. 20] : « Morte tur-
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oordeelen ». Dus moeten wij het kruis niet vereeren, maar veraf
schuwen.
2. Christus’ menschheid wordt met Godsvereering vereerd in
zoover zij met Gods Zoon in persoon vereenigd is. Dit kan men
van het kruis niet zeggen. Dus moet het niet met Godsvereering
worden vereerd.
3. Zooals Christus’ kruis een werktuig is van Zijn lijden en
dood, zijn dat ook veel andere dingen als de spijkers, de kroon
en de lans; en daaraan brengen wij geen godsvereering. Dus moet
men schijnbaar ook Christus’ kruis niet met godsvereering aan
bidden.
Maar daartegenover staat, dat wij de aanbidding der godsver
eering aan Hem brengen, op Wien wij hopen voor ons heil. Nu stel
len wij onze hoop in Christus’ kruis, want de Kerk zingt: « Wees
gegroet, o kruis, onze eenige hoop in dezen passietijd; geef meer
rechtvaardigheid aan de godvruchtigen en aan de schuldigen ver
giffenis ». Dus moet men Christus’ kruis met godsvereering aan
bidden.

pissima condemnemus eum ». Ergo non debemus crucem venerari, sed
magis abhorrere.
2. Pr/ETEREA, humanitas Christi adoratione latriae adoratur, inquantum
est unita Filio Dei in persona. Quod de cruce dici non potest. Ergo crux
Christi non est adoranda adoratione latriae.
3. PlUETEREA, sicut crux Christi fuit instrumentum passiónis ejus, et
mortis; ita etiam et multa alia, puta clavi, corona, et lancea: quibus tarnen
non exhibemus latriae cultum. Ergo videtur, quod crux Christi non sit
adoratione latriae adoranda.

Sed CONTRA est, quod illi exhibemus latriae cultum, in quo ponimus
spem salutis. Sed in cruce Christi ponimus spem salutis: cantat enim
Ecclesia [Dom. Pass. ad Vesp.] :
«O crux, ave, spes unica!
Hoe passiónis tempore,
Auge piis justitiam,
Reisque dona veniam ».
Ergo crux Christi est adoranda adoratione latriae.
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Leerstelling. — Zooals boven werd gezegd (3e Art.),
heeft alleen het redelijke schepsel recht op hulde en eer, maar een
onredelijk schepsel alleen om een redelijk. En dat op twee wijzen;
ten eerste in zoover het de redelijke natuur vertegenwoordigt: en
ten tweede in zoover het daarmee hoe dan ook vereenigd is. Op
ae eerste manier zijn de menschen gewend het beeld van den
koning te vereeren en op de tweede zijn kleed. Maar beide dingen
eeren de menschen met dezelfde hulde als den koning.
Spreken wij dus van het kruis zelf waarop Christus gekruisigd
is, dan moeten wij het op beide manieren vereeren, omdat het nl.
ten eerste de gedaante van Christus, die erop uitgestrekt was afbeeldt; en ten tweede, omdat het door Christus’ ledematen aan
geraakt en met Zijn bloed besproeid is. Op beide wijzen wordt
het dus vereerd met dezelfde vereering als Christus, dus met godsvereering. En daarom spreken en smeeken wij ook tot het kruis
als tot den Gekruisigde zelf. Spreken wij echter van een afbeel
ding van Zijn kruis in welke andere stof ook, bv. steen of hout,
zilver of goud, dan vereeren wij het kruis als beeld van Christus

Respondeo dicendum, quod, sicut supra dictum est fait. praec.],
honor, seu reverentia non debetur nisi rationali naturae (1) : creaturae
autem insensibili non debetur honor, vel reverentia, nisi ratione rationalis
naturae. Et hoe dupliciter: uno modo, inquantum repraesentat rationalem
naturam: alio modo, inquantum ei quocumque modo conjungitur. Primo
modo consueverunt homines venerari regis imaginem: secundo modo ejus
vestimentum. Utrumque autem venerantur homines eadem veneratione, qua
venerantur et regem.
Si ergo loquamur de ipsa cruce, in qua Christus crucifixus est, utroque
modo est a nobis veneranda; uno scilicet modo, inquantum repraesentat
nobis figuram Christi extensi in ea: alio modo ex coiitactu ad membra
Christi, et ex hoe quod ejus sanguine est perfusa. Unde utroque modo
adoratur eadem adoratione cum Christo, scilicet adoratione latriae. Et
propter hoe etiam crucem alloquimur, et deprecamur quasi ipsum crucifixum.
Si vero loquamur de eftigie crucis Christi in quacumque alia materia,
puta lapidis, vel ligni, argenti, vel auri, sic veneramur crucem tantum, ut

(i) L.: rationali creaturae.
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en wel met de aanbidding van godsvereering, zooals boven is ge
zegd.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Volgens de meening of bedoeling der ongeloovigen moet men in Christus Kruis
een smaad zien, maar in zoover het ons heil bewerkte zien wij er
Zijn goddelijke kracht in, waardoor Hij over de vijanden zege
vierde naar den Colossensenbrief (2, 14 en 15) : « Hij heeft het
vernietigd door het aan het kruis te hechten; de heerschappijen en
machten ontmaskerd en tentoongesteld hen door het Kruis over
winnend ». En daarom zegt de Apostel in den Eersten Korinthiërshrief (1, 18) : « De prediking van het kruis is wel een dwaasheid
voor hen die verloren gaan, maar voor ons die behouden worden
is zij een kracht Gods ».
2. Al was Christus’ kruis niet in persoon met Gods Woord vereenigd, het was daarmee toch wel eenigszins vereenigd, nl. door
ai te beelden en door aanraking. En alleen daarom wordt er eer
aan bewezen.
3. Om de aanraking van Christus’ ledematen vereeren wij niet
alleen Christus’ kruis, maar alles wat van Hem is. Daarom zegt
Damascenus in het 4° boek (Over hei Ware Geloof, 1 1e H.) :
imaginem Christi, quam veneramur adoratione latriae, ut supra dictum est
[art. praec.].

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod in cruce Christi quantum ad intentionem, vel opinionem infidelium consideratur opprobrium Christi: sed
quantum ad effectum nostrae salutis consideratur virtus divina ipsius, quae
de hostibus triumphavit, secundum illud Coloss. 2. [v. 14, 15]: « Ipsum
tulit de medio affigens illud cruci, et spolians principatus, et potestates,
traduxit confidenter palam triumphans illos in semetipso ». Et ideo dicit
Apostolus I. ad Corinth. 1. [v. 18]: « Verbum crucis pereuntibus
quidem stultitia est: his autem qui salvi fiunt, idest nobis, virtus Dei est ».
Ad SECUNDUM dicendum, quod crux Christi, licet non fuerit unita
Verbo Dei in persona, fuit tarnen ei unita aliauo modo, scilicet per repraesentationem, et contactum. Et hac sola ratione exhibetur ei reverentia.
Ad TERTIUM dicendum, quod quantum ad rationem contactus membrorum Christi, adoramus non solum crucem, sed etiam omnia quae sunt
Christi. Unde Damascenus dicit in 4. lib. [Orth. Fid. cap. 1.] : « Pre-
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« Het kostbare hout, geheiligd door de aanraking van het heilige
lichaam en bloed, moet passend aanbeden worden, ook de spij
kers, de klederen, de lans en Zijn heilige woonplaats ». Deze
dingen echter beelden niet als het kruis Christus af; want dat
wordt (( het beeld van den Menschenzoon, dat op de wolken zal
verschijnen » genoemd bij Matthaeus (24, 30). Daarom ook zei
de Engel tot de vrouwen (Marcus, 16, 6) : « Gij zoekt Jesus van
Nazareth den gekruiste », en niet den doorboorde, maar den ge
kruiste. Daarom vereeren wij het beeld van Christus’ Kruis in
iedere stof, maar niet het beeld der spijkers en dergelijke.
V° ARTIKEL.
Moeten wij Gods Moeder met godsvereering aanbidden?
Bedenkingen. — Men beweert, dat wij Gods Moeder met
godsvereering moeten aanbidden. — 1. Want dezelfde eer schijnt
aan de moeder van den koning te worden bewezen als aan den
koning, zoodat in het 3e boek der Koningen (2, 19) staat, dat

tiosum lignum ut sanctificatum tactu sancti corporis, et sanguinis, decenter
adorandum, clavos, indumenta, lanceam, et sacra ejus taBernacula, quae
sunt praesepe, spelunca, et hujusmodi ». Ista tarnen non repraesentant
imaginem Christi, sicut crux, quae dicitur « signum Filii hominis » quod
« apparebit in coelo », ut dicitur Matth. 24. [v. 30]. Ideoque mulieribus
dixit angelus [Marei 16. v. 6]: « Jesum quaeritis Nazarenum crucifixum »: non dixit: « lanceatum » sed: « crucifixum ». Et inde est
quod crucem (2) Christi veneramur in quacumque materia, non autem
imaginem clavorum, vel quorumcumque hujusmodi.
ARTICULUS V.
Utrum Mater Christi sit adoranda adoraüone latriae.
[2-2. q. 103. art. 4. ad 2. et 3. Dist. 9. q. 1. aft. 2. q. 3.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur, quod mater Dei sit adoranda
adoratione latriae. Videtur enim idem honor esse exhibendus matri regis,
et regi;unde dicitur 3. Regi 2. [v. 19], quod « positus est thronus matri
(2) L.: imaginem crucis Christi.

688

Kw. 25, A. 5.

(( er een troon "werd geplaatst voor de moeder van den honing* die
aan zijn rechterhand kwam te zitten )). En Augustinus zegt in een
preek Over de Tenhemelopneming : <( Het behoort, dat Gods
troon, de woontent van Christus en de bruidskamer van den Heer
des hemels daar is, waar Hij zelf is ». Nu wordt Christus met godsvereering aanbeden en dus Zijn Moeder ook.
2. Damascenus zegt in het 4° boek (Over het Ware Geloof,
16" H.), dat « de eer aan de moeder gebracht op den zoon
terugkomt )>. Nu wordt de Zoon met godsvereering aanbeden en
dus de moeder ook.
3. Christus’ moeder is meer met Hem vereemgd dan het kruis.
Nu wordt het kruis met godsvereering aanbeden en de Moeder
dus evenzeer.
Maar daartegenover staat, dat de Moeder Gods niets meer
dan een schepsel is. Dus heeft Zij geen recht op godsvereering.
LEERSTELLING. — Alleen God heeft recht op godsvereering,
geen schepsel in zoover wij dat op zichzelf eeren. Al kunnen de
redelooze schepsels echter niet krachtens zichzelf worden vereerd,
regis, quae sedit ad dexteram ejus ». Et Augustinus dicit in serm. de
Assuraptione [cap. 6. circ. med. et est tract. 8. de Diversis] : « Thronum Dei, et thalamum Domini domum, atque tabernaculum Christi dignum
est ibi esse, ubi est ipse ». Sed Christus adoratur. adoratione latriae. Ergo
et mater ejus.
2. Pr/ETEREA, Damascenus dicit in 4 lib. [Orth. Fid. cap. 16],
quod « honor matris refertur ad filium ». Sed filius adoratur adoratione
latriae. Ergo et mater.
3. Pr/ETEREA, conjunctior est Christo mater ejus, quam crux. Sed
crux adoratur adoratione latriae. Ergo et mater Christi est adoratione
latriae adoranda.
Sed CONTRA est, quod Mater Dei est pura creatura. Non ergo ei
debetur adoratio latriae.

RESPONDEO dicendum, quod quia latria soli Deo debetur, nulli creaturae debetur latria, prout creaturam secundum se veneramur. Licet autem
creaturae insensibiles non sint capaces venerationis secundum seipsas:
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dan kan dat toch met de redelijke geschieden. En daarom heeft
geen redelijk schepsel, dat niets meer dan dat is, recht op godsvereering, maar alleen op godsdienstige vereering. Daar de Heilige
Maagd dit nu is, heeft zij geen recht op godsvereering, maar alleen
op godsdienstige vereering, doch op een boven de anderen uitsteken
de manier, omdat Zij Moeder Gods is. Daarom zegt men, dat zij
niet recht heeft op een gewone maar op een buitengewone gods
dienstige vereering of hyperdulia.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De eer waarop
de moeder van een koning recht heeft is niet gelijk aan die van
den koning. Maar omdat zij boven anderen uitsteekt, heeft zij
recht op een eer die erop gelijkt. En dat geven de aangehaalde
teksten te kennen.
2. De aan de moeder gebrachte eer valt op den zoon terug,
omdat de moeder om den zoon geëerd moet worden. Maar dat
is niet op dezelfde manier als de aan een beeld gebrachte eer
op het voorbeeld terugslaat; want het beeld als een ding be
schouwd heeft in het geheel geen recht op eer.
3. Zooals werd gezegd (in de Leerstelling, en 4e Art.), kan
creatura tarnen rationalis est capax venerationis secundum seipsam. Et ideo
nulli purae creaturae rationaU debetur cultus latriae. Cum igitur Beata
Virgo sit pura creatura rationalis, non debetur ei adoratio latriae, sed
solum veneratio duliae: eminentius tarnen, quam caeteris creaturis, inquantum ipsa est mater Dei. Et ideo dieïtür, quod debetur ei non qualiscumque dulia, sed hyperdulia.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod matri regis non debetur aequalis
bpnor honori qui debetur regi. Debetur tarnen ei quidam honor consimilis.
ratione. cujusdam excellentiae. Et hoe significant auctoritates inductae.
- Ad SECUNDUM dicendum, quod honor matris refertur ad. filium:. quia
ipsa mater est propter filium adoranda (1). Non tarnen eo modo, quo
honor imaginis refertur ad exemplar:, quia ipsa imago, prout in se consideratur ut res quaedam, nullo modo est veneranda.
Ad TERTIUM dicendum, quod crux non est capax venerationis (2),

(1) L.: honoranda.
(2) L,.: honoris,.
45
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het kruis in zichzelf beschouwd geen eer ontvangen. Maar de
Heilige Maagd op zichzelf wel; en daarom is het niet hetzelfde.
VIe ARTIKEL.
Moeten de overblijfselen der Heiligen eenigszins vereerd worden?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de overblijfselen van
Heiligen in het geheel niet vereerd moeten worden. — 1. Want
men moet niets doen wat aanleiding kan geven tot dwaling. Nu
schijnt het vereeren van de overblijfselen van dooden onder de
dwalingen der heidenen te vallen, die eer brachten aan doode
menschen. Dus moet men de overblijfselen van Heiligen niet vereeren.
2. Het is dwaas een ding te vereeren dat niet kan waarnemen.
Nu nemen de overblijfselen van Heiligen niets waar. Dus is het
dwaas hen te vereeren.
3. Het lichaam van een doode is niet van dezelfde soort als
dat van een levende, eii dus is het niet hetzelfde individu. Daarom

prout in se consideratur, ut dictum est [in corp. et art. 4.]. Sed B. Virgo
secundum seipsam est venerationis capax. Et ideo non est similis ratio.
ARTICULUS VI.
Utrum rcliquiae sanctorum sint adorandae (1).
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur, quod sanctorum reliquiae nullo
modo sint adorandae. Non enim ést aliquid faciendum, quod possit esse
occasio erroris. Sed adorare mortuorum reliquias videtur ad errorem. Gentium pertinere, qui mortuis hominibus honorificentiam impendebant. Ergo;
non sunt sanctuorum reliquiae adorandae (2).
2. PrjETEREA, stultum videtur rem insensibilem venerari. Sed sancto
rum reliquiae sunt insensibilia corpora.' Ergo stultum est eas venerari.
3. Pr/ETEREA, corpus mortuum non est ejusdem speciei cum corpore

(1) L.: Utrum sanctorum reliquae aliquando sint adorandae.
(2) I*.: honorandae.
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schijnt men na den dood van een Heilige zijn lichaam niet te moe
ten vereeren.
Maar daartegenover staat, dat wij in het boek Over de Leer
stukken der Kerk lezen: <( Dat de lichamen der Heiligen en voor
al van de zalige martelaren alsof zij van Christus waren vereerd
moeten Worden, (gelooven wij) ». En daarna volgt: « Als iemand
zich tegen deze stelling wil verklaren, geloof dan niet dat hij een
Christen, maar dat hij een aanhanger van Eunomius en Vigilantius>
is )).
Leerstelling. — Zooals Augustmus in De Stad Gods (1 B.,
13* H .) zegt, « mogen wij, als de kleederen of de ring van een
vader en dergelijke den nakomelingen zooveel te dierbaarder zijn
naarmate zij meer liefde voor hun ouders hadden, de lichamen zelf
geenszins verachten, die meer nabestaand en vereenigd met ons zijn
dan de kleederen die wij dragen, omdat zij tot de natuur zelf van
de menschen behooren ». Daaruit blijkt, dat wie iemand bemint,
vereert wat na den dood van hem overblijft; en niet alleen zijn
lichaam en de deelen ervan, maar ook buiten hem staande dingen

vivo; et per consequens non videtur esse numero idem. Ergo videtur, quod
post mortem alicujus sancti corpus ejus non sit adörandum.
Sed CONTRA est, quod dicitur in lib. de Ecclesiasticis dogmatibus
jcap. 40. inter op. Aug.] : « Sanctorum corpora, et praecipue beatorum
martyrum leliquias, ac si Christi membra, sincerissime honoranda credimus »: et postea subditur: « Si quis contra hanc sententiam venerit, non
Christianus, sed Eunomianus, et Vigilantianus creditur ».

RESPONDEO dicendum, quod, sicut Augustinus dicit in lib. 1. de Civ.
Dei [cap. 13. a princ.], « si paterna vestis, et annulus, ac si quid hujusmodi, tanto carius est posteris, quanto erga parentes est major affectus,
nullo modo ipsa spernenda sunt corpora, quae utique multo familiarïus,
atque conjunctius, quam quaelibet indumenta, gestamus, haec enim ad
ipsam naturam hominis pertinent ». Ex quo patet, quod qui habet affect
tum ad aliquem, etiam ea quae de ipso post mortem relinquuntur, veneratur: non solum corpus, aut paTtes corporis ejus, sed etiam aliqua exteriora,,
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als kleéren en dêrgelfjkè. Nu is het duidelijk, dat wij Gods Hei
ligen moeten vereeren als ledematen van Christus, zonen en vrien
den van God en onze voorsprekers. En daarom moeten wij al hun
overblijfselen met passende eer om hun nagedachtenis vereeren en
vooral huii lichamen, die tempels waren van den H. Geest en
organen van den H. Geest, die in hen woonde en werkte; ook moe
ten zij aan Christus’ lichaam gelijk worden gemaakt door de
heerlijkheid der verrijzenis. Daarom eert God zelf ook deze over
blijfselen op passende manier door er wonderen bij te doen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dit was het argu
ment van Vigilantius, wjens woorden Hieronymus aanhaalt in het
boek, dat hij tegen hem schreef (Tegen Vigilantius, n. 4) : « Wij
zien onder hel mom van godsdienst bijna de gewoonte der heidenen
ingevoerd; een beetje stof in een stuk vaatwerk met kostbaar lijft"
Waad omwonden yereereh zij met pussen ». Daartegen zegt Hiero
nymus in den Brief aan Riparius (109° Br.) : « Wij vereeren, ik
noem de lichamen der martelaren niet eèns, maar zelfs zon en maan
en engelen niet »,'ril. met godsvereering. « Maar ivij eeren de over
blijfselen der martelaren om Hem té aanbidden. Wiens martelaren
zij zijn;tvij eeren de dienaren opdat het eeren der dienaren op God

puta vestes, et simiiiaf M[a.nifestum est autem, quod sanctos Dei in veneratione habere debemus, tamquam membra Christi, Dei filios, et amicos,
et nostros intercessores. Ijlt ideo eorum reliquias qualiscuraque honore congruo inëqrum memonam venerari deberaus, et prapcipue eorum corpora,
quae fuenint templa, et órgana Spiritus Sancti in eis habitajitis, et sunt
corpori Christi configuranda per gloriosam resurrectionem. Unde et ipsë
Deus hüjusmodi reliquias conveniépter honorat, in eorum praesentiam
miracula faciendo.
Ad PR1MUM ergo dicendum, quod haec fuit- ratio Vigilantii, , cujus verba
infroducit Hieronymus .in libro, quem contra eum scribit: dicentis: « Prope
ritum Gentilium videmus sub praetextu religionis introdüctu'm, pulvisculum,'
nescio quod, in módico vasculo pretioso liilteamine circumdatum, osculantes adorant ». Contra quem Hieronymus dïcit in epistola ad Riparium
[quae est 109 paruin a princ.] : « Nos, non dico Martyrum reliquias,
sed nee solem, nee lunam, nee angelos adoramus », scilicet. adoratione
latriae: « honoramus autem reliquias' Martyrüm, ut eum, 'cujus sunt
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mag neerkomen ». Zoo vallen wij bij het eeren der martelaren niet
in de dwalingen der heidenen, die de eer der godsvereering aan
doode menschén bractóen.
2. Het lichaam dat niets waarneemt eeren wij niet om zichzelf,
maar om de ziel die ermee vereenigd was en nu van God geniet; en
om God, Wiens dienaars zij waren..
3. Het doode lichaam van een Heilige is niét hetzélfde individu
dat hel in het leven was om het verschil in vorm, die de ziel is;
maar het is hetzelfde omdat de materie, die weer met haar vorm
vereenigd moet worden, dezelfde is.

martyres, adoremus: honoramus servos, ut honor servorum redundet ad
Dominiim ». Sic ergo honorando reliquias Sanctorum, non incidimus in
errorem Gentilium,'. qui cultum latriae mortuis horninibus exhibebant.
Ad SECUNDUM dicendum, quod corpus illud insensibile non adoramus
propter seipsum, sed propter animam, quae fuit ei unita, quae nunc fruitur
Deo, et propter Deum. cujus fuerunt ministri.
Ad TERT1UM dicendum. quod corpus mortui alicujus sancti non est
idem numero, quod primo fuit, dum viveret. propter diversitatem formae,
quae est anima: est tarnen idem identitate materiae, quae est iterum suae
formae unienda.

i.;»

:ï:

•
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i.

ZES EN TWINTIGSTE KWESTIE
OVER HET FEIT, DAT CHRISTUS MIDDELAAR
TUSSCHEN GOD EN DE MENSCHEN WORDT
GENOEMD.
(Trvee Artikelen.)

Vervolgens moet wij hét feit bespreken, dat Christus middelaar
tusschen God en de menschen wordt genoemd. En hierover stellen
wij ons twee vragen :
1. Is het uitsluitend aan Christus eigen middelaar tusschen God
en de menschen te zijn?
2. Komt Hem dat toe naar de menschelijke natuur?

QUAESTIO XXVI.
DE EO QUOD CHRISTUS MEDIATOR DEI,
ET HOMINUM DICITUR,
IN DUOS ARTICULOS Dl VISA.
Deinde considerandum est de hoe quod dicitur Christus Dei, et hominum mediator.
Et circa hoe quaeruntur duo: 1. Utrum esse mediatorem Dei, et hominum, sit proprium Christo. — 2. Utrum hoe conveniat ei secundum
humanam naturam.
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P ARTIKEL.
Is het eigen aan Christus Middelaar tusschen God en de menschen
te zijn?
. Bedenkingen. — Men beweert, dat het niet aan Christus eigen
is middelaar tusschen God en de menschen te zijn. — 1. Want een
priester en een profeet schijnen middelaars tusschen God en de
menschen te zijn, omdat in Deuteronomium (5, 5) wordt gezegd :
(( In dien tijd was ik tusschenpersoon en bemiddelaar tusschen U
en God ». Nu is het priester en profeet zijn niet uitsluitend aan
Christus eigen. Dus het middelaar zijn evenmin.
2. Wat goede en kwade Engelen toekomt, kan men niet eigen
aan Christus noemen. Nu komt het aan de goede Engelen toe tus
schen God en de menschen in te staan, zooals Dionysius zegt in
Over de Namen van God (4e H.). Het komt ook aan de kwade
Engelen of duivels toe, omdat zij iets met God gemeen hebben, nl.
de onsterfelijkheid, en met de menschen deelen zij iets, dat zij nl.

ARTICULUS I.
Uirum esse mediatorem Dei, et hominum sit proprium Christo.
[3. Dist. 19. art. 5. q. 3. et Ga'1. 3. lect. 7. fin.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur, quod esse mediatorem Dei, et
Hominum non sit proprium Christo. Sicut enim sacerdos, ita et propheta
videtur esse mediator inter Deum, et homines, secundum illud Deuter. 5.
[v. 5] : « Ego illo tempore sequester fui, et medius inter Deum, et
vos ». Sed esse prophetam, et sacerdotem non est proprium Christo. Ergo
^tiam (1) esse mediatorem.
2. Pr/eterea, illud quod convenit angelis bonis, et malis, non potest
dici esse proprium Christo. Sed esse medium inter Deum, et homines con
venit bonis: ut Dionysius dicit 4. cap. de Div. Nom. [param a princ.
lect. l.J. Convenit etiam angelis malis, idest daemonibus: habent enim
quaedam communia cum Deo, scilicet « immortalitatem » quaedam (2)
«urn hominibus, scilicet quod sunt « animo passivi » et per consequens

(ï) E: ergo etiam nee esse mediatorem.^
.
(2) E.: quaedam autem habent commitnia cum. hominibus.
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naar de ziel kunnen lijden en dus ellendig zijn, zooals Augustinus
in De Stad Gods (9° B., 13e en 15e H.) bewijst. Dus is het midde
laar zijn tusschen God en de menschen niet eigen aan Christus.
3. Tot de taak van den middelaar behoort het bij een van hen,
tusschen wie hij middelaar is, de belangen van den ander te be
pleiten. Nu « smeedt de Heilige Geest », zooals in den Romeinen
brief (8, 26) wordt gezegd, « voor ons bij God met onuitspreke
lijke verzuchtingen ». Dus is ook de Heilige Geest middelaar tus
schen God en de menschen en is dit niet eigen aan Christus.
Maar daartegenover staat, dat in den Eersten Brief aan Timotheus (2, 5) wordt gezegd: « Er is een middelaar tusschen God en
de menschen, de mensch Jesus Christus ».
LEERSTELLING. — De eigenlijke taak van een middelaar is hen
tusschen wie hij middelaar is te vereenigen, omdat de uitersten
vereenigd worden in wat tusschen hen in staat. Nu komt het aan
Christus toe de menschen volmaakt met God te vereenigen, omdat
zij door Hem met God worden verzoend volgens den Tweeden
Brief aan de Korinthïèrs (5, 19) : « Het was God, die de wereld
« miseri » ut patet per Aug. in 9. de Civ. Dei [cap. 13. et 15.]. Ergo
esse mediatorem Dei, et hominum non est proprium Christo.
3. Pr/eterea, ad officium mediatoris pertinet interpellare ad unum
eorum, inter quos est mediator pro altero. Sed « Spiritus Sanctus » sicut
dicitur Rom, 8. [v. 26] : « interpellat pro nobis ad Deum gemitibus
menarrabilibus ». Ergo 'Spiritus Sanctus est mediator inter Deum. et
hommes. Non ergo est proprium Christo.
SED CONTRA est, quod dicitur 1. ad Timotb. 2. [v. 5] : « Unus est
mediator Dei, et hominum homp Jesus Christus ».

RespöNDEO dicendum, quod ad mediatoris officium proprie
conjungere, et unire (3) eos, inter quos est mediator: nam extrema
in medio. Unire autem hommes Deo perfective quidem convenit
per quem hommes sunt reconciliati Deo (4), secundum illud 2. ad

(3) L. omit.: et unire.

(4) L- ■’ per quem hommes reconciliantur Deo.

pertinet
uniuntur
Christo.,
Cor. 5.

Kw/2fr, vA. ».
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in-Christus met Zich verzoende ». Daarom is Christus alleen de
volmaakte middelaar tusschen God en de menschen, in zoover Hij
door Zijn dood het menschelijk geslacht met God verzoende. Als
daarom de Apostel zegt : (( de middelaar tusschen God en de
menschen, de mensch Christus Jesus », voegt hij eraan toe : <( Die
Zichzelf als verlossing voor allen gegeven heeft ».
Maar er is niets tegen, dat anderen onder zeker opzicht midde
laars tusschen God en mensch worden genoemd, in zoover zij door
voor te bereiden of als werktuig meewerken om de menschen met
God te vereenigen.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De profeten en pries
ters van het oude verbond worden als voorbereidende werktuigen
middelaars tusschen God en de menschen genoemd, omdat zij nl.
den waren en volmaakten middelaar tusschen God en de menschen
aankondigden en voorafbeeldden. Men kan echter de priesters van
het nieuwe verbond middelaars tusschen God en mensch noemen,
in zoover zij dienaars zijn van den waren middelaar, die in Zijn
plaats de heilbrengende sacramenten aan de menschen toedienen.
2. Zooals Augustinus in De Stad Gods (9° B., 13e H.) zegt,
kunnen de goede Engelen eigenlijk geen middelaars tusschen God* i
Lv. 19]:: <c Deus erat in Christo, mundum reconcilian^ sibi. ».. Et ideo
solus Christus est perfectus Dei, et hominum mediator; inquantum per
suam mortem humanum genus Deo reconciliavit. Unde cum Apostolus
dixisset: « Mediator Dei, et hominum homo Christus Jesus » subjunxit:
<( Qui dedit semetipsum redemptionem pro omnibus ». ,
Nihil tarnen prohibet, aliquos alios secundum.quid dici mediatores inter
Deum, et hommes: prout scilicet cooperantur ad unionem hominum cum
Deo dispositive, vel ministerialiter.
i Ap; PRiMUM . ergo: dicendum, quod prophetae, et sacerdotes veteris Testamenti dicti sunt mediatores inter Deum, et homines dispositive, et ministeTÏalïter: inquantum scilicet praenuntiabant, et praefigurabant verum et

Reriectum Dei, et ; hpminum. rnediatorem. Sacerdotes v.ero novi Testamenti
possynt;; dici mediatores . Dei,viet?, hominum, inquantum sunt ministri veri
mediatoris, vice ipsius salutaria sacramenta hominibus exhibentes!
Ad SECUNDUM dicendum, quod angeli. boni, ut <AugusKiitus'~clicit in
9. de Civ. Dei fcap. 13. a med.], non récte possunt dici mediatores inter
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en meitóch worden genoemd.1 « Omdat zij ni. beide dingen met
God gemeen hebben, de zaligheid en de onsterfelijkheid, en niets
met de ongelukkige en sterfelijke menschen, hoe zouden zij dan
niet veel meer ver van de menschen en vereenigd met God dan
midden tusschen beiden in zijn? » Dionysius noemt hen echter het
midden tusschen beiden, omdat zij naar den rang in natuur beneden
God en boven de menschen staan. En zij vervullen het ambt van
middelaar niet op de voornaamste en volmaakte manier, maar als
voorbereidende dienaars; en daarom wordt bij Matihaeus (4, 11)
gezegd, dat <( Engelen vamen en Hem, nl. Christus, dienden »De duivels hebben wel de onsterfelijkheid met God en de ellen
de met de menschen gemeen. « Daarom stelt de onsterfelijke en
ongelukkige duivel zich in den Weg om ons te beletten de gelukkige
onsterfelijkheid te bereiken », maar ons te brengen tot de onsterfe
lijke ellende. Daarom is hij (( een valsche middelaar, die de vrien
den scheidt » (H. Augustinus, t. a. pl., 15e H.).
Christus echter had met God de zaligheid en met de menschen
het kunnen sterven gemeen. « Daarom plaatste Hij zich tusschen
beiden in om als de dood overwonnen was de dooden onsterflijk te
Deum, et hommes. « Cum enim utrumque habeant commune cum Deo,
et beatitudinem, et. immortalitatem, nihil autem horum cum hominibus
miseris, et mortalibus, quomodo non potius remoti sunt ab hominibus,
Deoque conjuncti, quam inter utrosque medii constituti? » Dionysius
tarnen dicit, eos esse medios, quia secundum gradum naturae sunt infra
Deum, et supra hommes constituti. Et mediatoris officium exercent, non
quod principaliter,. et perfective, sed ministerialiter, et dispositive: unde
Matth. 4. [v. 11] dicitur, quod « accesserunt angeli, et ministvabant
ei » seilicet Christo.
: : 'O
Daemones autem 'habent communem (5) cum Deo immortalitatem, cum
hominibus autem miseriam. « Ad hoe enim se interponit medium daemon
immortalis, et miser, ut ad immortalitatem beatam transire non sinat »
sed perducat ad miseriam immortalem. Unde est sicut « malus medius,
qui separat amicos » [St Aug. loc. cit. cap. 15.].
Christus autem habuit communem cum Deo beatitudinem, cum homini
bus autem mortalitatem. Et ideo « ad hoe se interposuit medium, ut5

(5) L-: habent quidem cum Deo... etc.
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maken, wat Hij in Zijn eigen Verrijzenis aanduidde;. en de ort-i
gelukkigen tot de zaligheid, die Hij nooit verloren had, te brengen »•
Daarom is Hij « de goede middelaar, die de vijanden verzoent )>
(ta.pl.).
3. Omdat de Heilige Geest in alles aan God gelijk is, kan Hi]
niet het midden of de bemiddelaar tusschen God en de menschen
worden genoemd, maar alleen Christus, die « al is Hij naar de god
heid aan den Vader gelijk, toch naar Zijn menschheid minder dan
de Vader is », zooals wij zeiden (20° Kw., 1° Art.). Daarom ook
zegt de Glossa bij den tekst uit den Galatenbrief (3, 20) : <( Christus
is de middelaar )), « Niet de Vader of de Heilige Geest ». Men
zegt echter van den H. Geest, dat (( Hij voor ons bidt », omdat Hij
ons doet bidden.
IP ARTIKEL.
Was Christus als mensch middelaar tusschen God en de menschen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet als mensch
mortalitate transacta, et ex mortuis faceret immortales {quod in se resurgendo monstravit), et ex miseris beatos efficeret; unde nunquam ipse
decessit ». Et ideo ipse est « bonus mediator, qui reconciliat inimicos »
libid.].
Ad TERT1UM dicendum, quod Spiritus Sanctus, cum sit per omnia Deo
aequalis, non potest dici medius, vel mediator inter Deum, et homines:
sed solus Christus, qui licet « secundum divinitatem aequalis sit Patri »,
tarnen « secundum humanitatem minor est Patre » [Symbol. Ath.].
Ut supra dictum est [q. 20. art. 1.]. Uinde super illud ad Gal. 3:
[v. 20]., dicit Gioss. [Lomb.] : « Christus est mediator, non Pater,
nee Spiritus Sanctus ». Dicitur autem Spiritus Sanctus « interpellare pro
nobis n quia ipse interpellare nos facit [Gloss. ord. Aug. et Lomb.].
ARTICULUS II.

Utrum Christus, secundum quod homo, sit mediator Dei, el hominum.•
[3. Dist. 19. q. 3. art. 2.
et Veri. q. 29. art. 5. ad 5. et 1. Tim. 2. lect. 1. fin.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur, quod Christus non sit mediator
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middelaar tusschen God en de menschen is. —- 1. Want Auguslinus
zegt in het boek Tegen Felicianus (10° H.) : « Er is maar een
persoon van Christus, opdat er een Christus en een zelfstandigheid
zou zijn, en opdat Hij niet met opheffing van Zijn Werk als mid
delaar of- alleen van God of alleen van een mensch de Zoon zou
worden genoemd ». Nu is Hij niet als mensch Zoon van God en
mensch, maar in zoover Hij tegelijk God en mensch is. Maar dan
moet men evenmin zeggen, dat Hij alleen in zoover Hij mensch is,
middelaar is tusschen God en de menschen.
2. Zooals Christus als God gelijk is aan den Vader en den
Heiligen Geest, is Hij als mensch gelijk aan de menschen. Nu kan
Hij niet, omdat Hij als God aan den Vader en den Heiligen Geest
gelijk is, middelaar worden genoemd precies als God, want bij
het aangehaalde woord uit den Eersten Brief aan Timotheus, (2,
5) : « Middelaar tusschen God en de menschen », zegt de Glossa:
4S.Niet.flls het Woord staat Hij middenin, want dan is Hij gelijk
aan God en God bij God en tegelijk een God ». Dus kan Hij evenpiin,.als mensch middelaar worden genoemd, omdat Hij met de
menschen overeenkomt.
3. Christus wordt Middelaar genoemd, omdat Hij ons met God* 1

Dei, et hominum, secundum quod homo. Dicit enim Augustinus in lib.
contra Felicianum [cap. 10. ant. med.] : « Una est Christi persona: ne
sit non unus Christus, non una substantia, ne mediatoris dispensatione
submota, aut Dei tantum dicatur, aut hominis filius ». Sed non est Dei,
et hominis filius, secundum quod homo: sed simul secundum quod Deus,
et hpmo. Ergo neque dicendum est, quod sit mediator Dei, et hominum
solum secundum quod homo.
2. PRj'£TEREA, sicut Christus, inquantum est Deus, • convenit cum Patre, et Spiritu Sancto; ita inquantum est homo, convenit cum hominibus.
Sed propter hoe quod inquantum est Deus, convenit cum Patre, et Spiritu
Sancto, non potest dici mediator, inquantum est Deus: quia super illud
1. ad Tim. 2. [v. 5] : « Mediator Dei, et hqminum » etc. dicit Gloss.
[ord. Aug. lib. 10.]: « Inquantum est Verbum, non medius est; quia
aequalis est Deo, et Deus apud Deum', et simul unus Deus ». Ergo nee
etiam inquantum est homo, pptest dici mediator, propter corivenientiam
quam cum hominibus habet.
o>3ihPR/ETEREA, Christus dicitur mediator; inquantum reconciliavit nos
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heeft verzoend; en dat deed Hij door de zonde, die ons van God
scheidde, weg te nemen. Nu komt het wegnemen van zonde niet
aan Christus als mensch, maar als God toe. Dus is Christus niet
als mensch middelaar, maar als God.
.

•

...................'

;.f

Maar daartegenover staat, dat Augustinus zegt in De Stad Gods
(9**" B., 15° H.) : « Christus is niet middelaar, omdat Hij het Woord
is. Want het in hoogste mate onsterfelijke en gelukkige Woord'is ver
van de menschen. Maar Hij is middelaar als mensch )).
Leerstelling. — Twee dingen kunnen wij in een middelaar
beschouwen: het staan tusschen beiden in en ten tweede de taak om
hen te vereenigen. Tot het tusschen beiden instaan nu behoort het
op een afstand van beiden staan; en de middelaar vereenigt door
dat hij wat van den een is naar den ander brengt. Geen van deze
beide dingen echter kan Christus in zoover Hij God is toekemen,
maar alleen in zoover Hij mensch is. Want als God verschilt Hij in
natuur en heerschersmacht niet van den Vader en den H. Geest,
en dezen hebben niets wat'ook niet van den Zoon is en dat Hij als
anderen toebehoorend van den Vader en den H. Geest naar anderen

Deo: quod quidém fecit auferendo pecéatum,"quod nos; separabat a Déöi
Sed auferre peccatum convenit Ghristo, non iriquantum est homo- sed
mquantum ést Deus. Ergo Christus, inquantuni est hom<!>, non est ïrïediatoï]
sed inquantum est Deus.
1 '
'I
'.Y~5c.
...al . i.t.o'.• r»
Sed CONTRA; est, qüodf: Aüg'üstinus dicit in lib. 9. dé Civ.' Dei '[cap;
15. ad fin.] : « Non ob hoe mediator est Christus, quia est'Verbum.
Maxime quippe immortale, et maxime beatum verbum longe est a mortalibus miseriis.' Sed média tor est, secundum quod homo ».
cfA
•
"r.;;.' '
f
,r !
RéSPONDEO dicéndum, quod in mediatore duo possumus considerare?
primo quidém ratiohem mëdii: secundo‘'officium1 eóhjungendi. Est éutera
de ratione medii, quod distet ab' utröquè extremöriim: conjungit autem
mediator per hoe, quod ea quae unius sunt, defert ad altérumi Neutrum
autem horum potest coiivenire Ghristo, secundum quod Déus, sed solum
secundum quod homo. Nam secundum quod Deus, non differt a Patre
et Spiritu Sancto in natura, et potestate dominii: nee etiam Pater, ét
Spiritus 'Sanctus aliqliid habent,- cjüod noii sit - Filii; ut sic possit id quod
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zou kunnen brengen. Maar beide dingen komen Hem wel ais
mensch toe. Als mensch immers, staat Hij in natuur op een af
stand van God en in waardigheid van genade en heerlijkheid van
de menschen. In zoover Hij mensch is, komt het Hem ook toe de
menschen met God te vereenigen door hun de geboden en gaven
te brengen en tegenover God voor hen te voldoen en hun voor
spraak te zijn. En zoo wordt Hij in meest waren zin als mensch
middelaar genoemd.
Antwoord op de Bedenkingen. — I. Neemt men de god
delijke natuur van Christus weg, dan wordt Hem dientengevolge
de bijzondere volheid van genade, die Hem als Eeniggeboren des
Vaders, zooals Johannes (1, 14) Hem noemt, toekomt ook ont
nomen. En juist door deze volheid van genade heeft Hij het boven
de menschen staan en dichter tot God naderen.
2. Als God is Christus in alles aan den Vader gelijk. Maar
de andere menschen overtreft Hij zelfs in de menschel ij ke natuur.
Daarom kan Hij als mensch middelaar zijn, maar niet als God.
3. Al komt het aan Christus in zoover Hij God is toe met

est Patris, vel Spiritus Sancti, quasi quod est aliorum, ad alios deferre.
Sed utrumque convenit ei, inquantum est homo. Quia secundum quod est
homo, distat et a Deo in natura, et ab hominibus in dignitate et gratiae,
et gloriae. Inquantum etiam est homo, convenit ei conjungere homines
Deo, praecepta et dona Dei hominibus exhibendo; et pro hominibus Deo
satisfaciendo, et interpellando. Et ideo verissime dicitur mediator, secun
dum quod homo.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod si subtrahatur divina natura a Christo^
subtrahetur per consequens ab eo singularis plenitudo gratiarum, quae
convenit ei, inquantum est « unigenitus a Patre » ut dicitur Joan. 1.
[v. 14]. Ex qua quidem plenitudine habet, ut sit super omnes homines
constitutus, et propinquius ad Deum accedens.
Ad SECUNDUM dicendum, quod Christus, secundum quod Deus, est
per omnia aequalis Patri. Sed etiam in humana natura excedit alios ho
mines. Et ideo secundum quod homo, potest esse mediator: non autem
secundum quod Deus.
Ad TERTIUM dicendum, quod licet auctoritative peccatum auferre con-
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macht de zonden weg te nemen, toch komt het Hem als mensch
toe voor de zonden van het menschelijk geslacht te voldoen. En
juist krachtens dit laatste wordt Hij middelaar tusschen God en
de menschen genoemd.
veniat Christo, secundum quod est Deus: tarnen satisfaceve pro peccato
humani generis convenit ei, secundum quod est homo. Et secundum noc
dicitur Dei, et hominum mediator.

