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DRIE EN ZEVENTIGSTE KWESTIE.
OVER HET SACRAMENT DER EUCHARISTIE
OP ZICH GENOMEN.
(Zes Artikelen.)
Wij moeten nu gaan handelen over het Sakrament der
Eucharistie; en wel ten eerste over het Sacrament zelf; ten tweede
over de stof; ten derde over den vorm; ten vierde, over de uit
werkselen; ten vijfde over de ontvangers van dit Sacrament; ten
zesde over den bedienaar; ten zevende over den ritus.
*
Omtrent
E Is de
2. Is zij
3. Is zij
4. Over
3. Over
6. Over

het eerste punt stellen wij zes vragen:
Eucharistie een sacrament?
één of meerdere sacramenten?
voor ons heil noodzakelijk?
hare benamingen.
haar instelling.
haar voorafbeeldingen.

QUAESTIO LXXIII.
DE SACRAMENTO EUCHARISTIAE SECUNDUM SE,
IN SEX ARTICULOS Dl VISA.
Consequenter considerandum est de sacramento Eucharistiae. Et primo
de ipso sacramento; secundo de materia; tertio de forma; quarto de effectibus; quinto de recipientibus hoe sacramentum; sexto de ministro; septimo
de ritu.
Circa primum quaeruntur sex: 1. Utrum Eucharistia sit sacramentum. *
2. Utrum sit unum, vel plura. — 3. Utrum sit de necessitate salutis..
4. De nominibus ejus. — 5. De institutione ipsius. — 6. De figuns ejus.
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1° ARTIKEL.
Is de Eucharistie een sacrament?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de Eucharistie geen
sacrament is. — 1. Op hetzefde doel immers moeten niet twee
sacramenten gericht zijn, daar ieder sacrament voldoende kracht
heeft om zijn eigen uitwerksel voort te brengen. Gegeven dus
dat op de volmaaktheid gericht is zoowel het vormsel als de
Eucharistie, gelijk Dionysius zegt, schijnt te volgen, dat de
Eucharistie geen sacrament is, want het vormsel is een sacra
ment, zooals boven werd uiteengezet (vorige Kw. 1e Art. en
65* Kw. 1e Art.).
2. Bij de sacramenten van de Nieuwe Wet bewerkt het zintui
gelijk zichtbare het onzichtbare uitwerksel van het sacrament,
zooals de afwassching met water het merkteeken van het doopsel
en de geestelijke afwassching bewerkt, gelijk boven gezegd is
(63° Kw. 6e Art.; 66° Kw. le, 3e, 7e Art.). Maar de gedaanten
van brood en wijn, die het zintuigelijk zichtbare in dit Sacrament
zijn, bewerken noch het waarachtig Lichaam van Christus, dat* 4

ARTICULUS I.
Utrum Eucharistia sit sacramentum.
[Supra q. 64. art. 1 ; infr. q. 79. art. 5, 7; 4. Dist. 8. q. 1. art. 1. qla. 1
4 Cont. g. cap. 61 ; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 3.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod Eucharistia non sit sacrament
tum. Ad idem enim non debent ordinari duo sacramenta, quia unumquodque
sacramentum efficax est ad suum effectum producendum. Cum ergo ad
perfectionem ordinetur et confirmatio, et Eucharistia, ut dicit Dionysius
4 cap. Eccl. Hier., videtur Eucharistia non esse sacramentum, cum confirmatio sit sacramentum, ut prius habitum est [q. 72. art. 1 ; q. 63. art. 1.].
2. Pr/ETEREA, in quolibet sacramento novae legis id quod visibiliter
subjicitur sensui, efficit invisibilem effectum sacramenti: sicut ablutio aquac
causat et characterem baptismalem et ablutionem spiritualem, sicut supra
dictum est [q. 63. art. 6; q. 66. art. 1, 3, 7.]. Sed species panis, et vini,
quae subjiciuntur sensui in hoe sacramento, non efficiunt neque ipsum corpus
Christi verum, quod est res et sacramentum, neque corpus mysticum, quod
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werkelijkheid en sacrament is, noch het mystiek Lichaam, dat
alleen werkelijkheid is in de Eucharistie. Dus schijnt de Eucha
ristie geen sacrament van de Nieuwe Wet te zijn.
3. De sacramenten van de Nieuwe Wet, die een stof hebben,
komen tot stand door het gebruik van de stof, zooals het doopsel
door de afwassching en het vormsel door het teekenen met den
balsem. Indien dus de Eucharistie een sacrament was, zou zij tot
stand komen door het gebruik van de stof, niet door de consecratie
ervan; dit evenwel blijkt valsch te zijn, want de vorm van dit
Sacrament zijn de woorden, die bij de consecratie van de stof
gezegd worden, zooals later zal worden aangetoond (78 Kw.
1° Art.). Dus is de Eucharistie geen sacrament.
Daartegenover staat echter, dat in een collecte gezegd wordt.
«Moge dit Uïv Sacrament ons niet strafschuldig maken)).
LEERSTELLING. — De sacramenten der Kerk zijn er op
gericht om den mensch te helpen in het geestelijk leven.
et
geestelijk leven echter heeft overeenkomst met het lichamelijk
leven, omdat de lichamelijke dingen afbeeldingen zijn van e
geestelijke dingen. Nu is het duidelijk, dat voor het lichamelijk
leven niet alleen een geboorte vereischt wordt, waardoor de3

est res tantum in Eucharistia. Ergo videtur, quod Eucharistia non sit sacramentum novae legis.
3. Pïueterea, sacramenta novae legis habentia materiam in usu materiae perficiuntur: sicut baptismus in ablutione, et confirmatio in chrismatis
consignatione. Si ergo Eucharistia sit sacramentum, perficeretur in usu materiae, non in consecratione ipsius materiae. Quod patet esse falsum, quia forma
hujus sacramenti sunt verba quae in consecratione materiae dicuntur, ut infra
patebit [q. 78. art. 1.]. Ergo Eucharistia non est sacramentum.
Sed CONTRA est, quod in Collecta dicitur: « Hoe tuum sacramentum
non sit nobis reatus ad poenam ».
RESPONDEO dicendum quod sacramenta Ecclesiae ordinantur ad subveniendum homini in vita spirituali. Vita autem spiritualis vitae corporali conformatur: eo quod corporalia spiritualium similitudinem. gerunt. Manifestum
est autem quod, sicut ad vitam corporalem requiritur generatio per quam

4
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mensch het leven ontvangt, en groei, waardoor de mensch tot
volkomenheid van leven geraakt, maar ook voedsel, waardoor
de mensch in het leven bewaard blijft. Derhalve is er voor het
geestelijk leven niet alleen het doopsel noodig als geestelijke
geboorte en het vormsel als geestelijke groei, maar ook het
Sacrament der Eucharistie als geestelijk voedsel.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Er is een dubbele
volmaaktheid: de een is in den mensch zelf en tot haar geraakt
men door den groei; deze volmaaktheid komt toe aan het vormsel.
De andere verkrijgt de mensch door toevoeging van iets van
buiten af, dat den mensch in stand houdt, zooals door 'toevoeging
van voedsel, kleeding e. d.; deze volmaaktheid komt toe aan de
Eucharistie, die een geestelijk voedsel is.
2. Dat het doopwater een geestelijk uitwerksel tot stand brengt,
komt niet van het water zelf maar van de kracht van den EL Geest,
die in het water is: bij Joannes (3. 4) : « Een engel des Heer en
daalde van tijd tot tijd » enz. zegt dan ook Chrysostomus: (( In
de doopelingen Tverfyt niet het ivater zonder meer, neen, slechts
rvanneer het de genade van den H. Geest in zich heeft opge-

homo vitam accipit, et augmentum, quo homo perducitur ad perfectionem
vitae; ita etiam requiritur alimentum, quo homo conservatur in vita. El ideo
sicut ad vitam spiritualem oportuit esse baptismum, qui est spiritualis generatio, et confirmationem, quae est spirituale augmentum; ita oportuit esse
sacramentum Eucharistae, quod est spirituale alimentum.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod duplex est perfectio. Una quae est in
ipso homine, ad quam perducitur per augmentum. Et talis perfectio competit
confirmationi. Aha autem est perfectio, quam homo consequitur ex adjunctione alicujus extrinseci hominem conservantis; puta ex adjunctione (1)
cibi, vel indumenti, vel alicujus hujusmodi. Et talis perfectio competit Eucharistiae, quae est spiritualis refectio.
Ad SECUNDUM dicendum quod aqua baptismi non causat aliquem spiri
tualem effectum propter ipsam aquam, sed propter virtutem Spiritus Sancti
in aqua existentem: unde Chrysostomus dicit super illud Joan. 5 [v. 4] :
«Angelus Domini secundum tempus», etc. [hom. 35. in Joan.] : «In
(1) L. om.: alicujus... adjunctione.
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rnmejii, delgt het alle zonden uit ». Zooals nu de kracht van den
H. ^
vjeest zich verhoudt tot het doopwater, zoo verhoudt zich
het waarachtig Lichaam van Christus tot de gedaanten van brood
en wijn. Daarom werken de gedaanten van brood en wijn mets
uit tenzij door de kracht van het waarachtig Lichaam van
Christus.
3. Een sacrament heeft zijn naam hiervandaan, dat het iets
sacrums, iets heiligs bevat.Nu kan iets op twee manieren heilig
zijn nl. op zich en in verhouding tot iets anders. De Eucharistie
(en hierdoor verschilt zij van de andere sacramenten met een
zintuigelijk waarneembare stof) bevat jop zich iets heiligs nl.
Christus Zeil: het doopwater. daarentegen bevat iets heiligs in
verhouding tot iets anders, t. w. een heiligende kracht; en het
zelfde geldt van het vormsel e. d. En daarom komt het Sacrament
der Eucharistie tot stand bij de consecratie van de stof: de andere
sacramenten echter komen tot stand, als de stof op den te
heiligen mensch wordt toegepast.
En hieruit volgt nog een ander verschil. Bij het Sacrament der
Eucharistie bevindt zich datgene, wat werkelijkheid en sacrament
is, in de stof zelf; datgene echter, wat alleen werkelijkheid is,
bevindt zich in den ontvanger nl. de meegedeelde genade. Bij

baptizatis non simpliciter aqua operatur, sed cum Spiritus Sancti susceperit
gratiam, tune omnia solvit peccata ». Sicut autem se habet virtus-Spiritus
Sancti ad aquam baptismi, ita se habet corpus Christi verum ad speciein
panis et vini. Unde species panis et vini non efficiunt aliquid nisi virtute
corporis Christi veri.
Ad TERTIUM dicendum quod sacramentum dicitur ex eo, quod continet
aliquid sacrum. Potest autem aliquid esse sacrum dupliciter: scilicet absolute,
et in ordine ad aliud. Haec autem est differentia inter Eucharistiam et alia
sacramenta habentia materiam sensibilem, quod Eucharistia continet aliquid
sacrum absolute, scilicet ipsum Christum: aqua vero baptismi continet aliquid
sacrum in ordine ad aliud, scilicet virtutem ad sanctificandum; et eadem.
ratio est de chrismate et similibus. Et ideo sacramentum Eucharistiae perficitur in ipsa consecratione materiae: alia vero sacramenta perficiuntur in
applicatione materiae ad hominem sanctificandum. Et ex hoe etiam consequitur alia differentia. Nam in sacramento Eucharistiae id quod est res et
sacramentum, est in ipsa materia; id autem quod est res tantum, est m suscipiente, scilicet gratia, quae confertur. In baptismo autem utrumque est in

6
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het doopsel daarentegen zijn beide in den ontvanger: zoowel het
merkteeken, dat werkelijkheid en sacrament is, als de zondenvergevende genade, die alleen werkelijkheid is. En hetzelfde geldt
van de andere sacramenten.
II0 ARTIKEL.
Is de Eucharistie één Sacrament of meerdere?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de Eucharistie niet
één Sacrament is, maar meerdere. — 1. In een collecte toch
wordt gezegd : « Wij bidden, Heer, mogen de Sacramenten,
die ivij hebben ontvangen, ons reinigen »: wat gezegd wordt
met het oog op de Eucharistie. Dus is de Eucharistie niet één
Sacrament, maar meerdere.
2. Het is onmogelijk, dat bij vermenigvuldiging van het
geslacht de soort niet vermenigvuldigd wordt, zoodat b.v. éen
mensch verschillende dieren zou zijn. Nu is, gelijk boven werd
gezegd (60e Kw. le Art.), het geslacht, waartoe het sacrament
behoort, het teeken. Gegeven dus dat er in de Eucharistie meer-

suscipiente, scilicet et character, qui est res et sacramentum; et gratia remissionis peccatorum, quae est res tantum. Et eadem ratio est de aliis sacramentis.

ARTICULUS II.
Utrum hoe sacramentum sit unum, vel plura.
[Infr. q. 78. art. 6. ad 2; 4. Dist. 8. q. 1. art. 1. qla. 2.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod Eucharistia non sit unum
sacramentum sed plura. Dicitur enim in Collecta: « Purificent nos. Domme,
sacramenta quae sumpsimus » : quod quidem dicitur propter Eucharistiae
susceptionem (1). Ergo Eucharistia non est unum sacramentum, sed plura.
2. PlUETEREA, impossibile est, multiplicato genere, non multiplicari speciem: sicut quod unus homo sit plura animalia. Sed signum est genus sacramenti, ut supra dictum est [q. 60. art. 1.]. Cum igitur in Eucharistia sint
plura signa, scilicet panis et vinum, videtur consequens esse quod sint plura
(1) L.: sumptionem.
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dere teekenen zijn nl. die van brood en wijn, schijnt te volgen,
dat er ook meerdere Sacramenten in zijn.
3. Dit Sacrament komt tot stand bij de consecratie van de
stof, zooals gezegd is (1® Art. 3° Antw.). Welnu in dit Sacra
ment is er een dubbele consecratie van de stof. Dus is er ook een
dubbel Sacrament.
Daartegenover staat echter, dat de Apostel zegt in den
Eersten Brief aan de Corinthiérs (10. 17): <( Hoewel velen
vormen rvij één brood en één lichaam, rvij allen, die deelhebben
aan één brood en aan één kelk »• Hieruit blijkt dat de Eucharistie
het Sacrament is van de kerkelijke eenheid. Nu gelijkt een
sacrament op de werkelijkheid, waarvan het een sacrament is.
Dus is de Eucharistie één Sacrament.
Leerstelling. — Zooals in de Metaphysica gezegd wordt,
noemt men iets één, niet alleen wanneer het ondeelbaar of aaneen
gesloten is, maar ook wanneer het volkomen is; zoo zegt men:
één huis en één mensch. Op deze laatste wijze is iets één, als het
zijn volledigheid bereikt door de aanwezigheid van alles wat tot
zijn doel vereischt wordt, zooals een mensch volledig is bij aan-* 3

sacramenta.
3. Pr/ETEREA, hoe sacramentum perficitur in consecratione materiae,
sicut dictum est [art. praec. ad 3.]. Sed in hoe sacramento est duplex materiae consecratio. Ergo est duplex sacramentum.
Sed CONTRA est, quod Apostolus dicit 1. Cor. 10. [v. 17] «Unus
panis, et unum corpus multi sumus omnes, qui de uno pane et de uno calice
participamus ». Ex quo patet, quod Eucharistia est sacramentum ecclesiasticae unitatis. Sed sacramentum similitudinem gerit rei, cujus est sacramen
tum. Ergo Eucharistia est unum sacramentum.
Respondeo dicendum quod, sicut dicitur 5. Metaphysic. [Did. lib. 4.
cap. 6. ], unum dicitur, non solum quod est indivisibile vel quod est con
tinuüm, sed etiam quod est perfectum: sicut dicitur una domus, et unus
homo. Est autem unum in (2) perfectione, ad cujus integritatem concurrunt
omma quae requiruntur ad finem ejusdem: sicut homo integratur ex omnibus

(2.) L. om. : in.
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wezigheid van alle voor de zielswerkingen benoodigde ledematen,
en een huis bij aanwezigheid van alle voor de bewoonbaarheid
benoodigde deelen. En zoo is ook dit Sacrament één. Want het
is gericht op onze geestelijke voeding, welke overeenkomst heeft
met de lichamelijke. Voor de lichamelijke voeding nu zijn twee
zaken vereischt nl. spijs als vast voedsel en drank als vloeibaar
voedsel. En dus vindt dit Sacrament ook zijn volledigheid in de
aanwezigheid van twee zaken nl. een geestelijke spijs en een
geestelijke drank, volgens Joarmcs (6. 56) : « Mijn Vleesch is
waarlijk spijs en Mijn Bloed is waarlijk drank »• Öiis is dit
Sacrament naar de stof genomen wel veelvuldig, maar naar vorm
en volkomenheid is het één.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. In dezelfde collecte
wordt eerst in het meervoud gezegd: «Mogen de Sacramenten,
die wij hebben ontvangen, ons reinigen » en heet het later in het
enkelvoud: «Moge dit Uw Sacrament ons niet strafschuldig
maken )), waardoor wordt aangegeven dat dit Sacrament op een
bepaalde manier veelvuldig is, maar volstrekt genomen één.
2. Brood en wijn zijn naar de stof verschillende teekenen,

membris necessariis ad operationem (3) animae, et domus integratur ex
omnibus partibus, quae sunt necessariae ad inhabitandum. Et sic hoe sacramentum dicitur unum. Ordinatur enim ad spirilualem refectionem, quae cor-porali conformatur. Ad corporalem autem refectionem duo requiruntur:
scilicet cibus, qui est alimentum siccum; et potus, qui est alimentum humidum.
Et ideo etiam ad integritatem hujus sacramenti duo concurrunt: scilicet spiritualis cibus, et spiritualis potus, secundum illud Joan. 6. [v. 56] : « Caro
mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus ». Ergo hoe sacramentum
multa quidem est materialiter, sed unum formaliter et perfective.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod in eadem Collecta et pluraliter dicitur
primo: « Purificent nos sacramenta quae sumpsimus » ; et postea singularitev
subditur: « Hoe tuum sacramentum non sit nobis reatus ad poenam »: ad
ostendendum quod hoe sacramentum quodammodo est multa, simpliciter
autem unum.
Ad SECUNDUM dicendum quod panis et vinum materialiter quidem sunt
(3) L. : operationi.
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maar naar vorm en volkomenheid zijn zij één, inzoover zij één
maaltijd vormen.
3. Uit het feit, dat er in dit Sacrament een dubbele consecratie
plaats heeft, kan men alleen afleiden, dat dit Sacrament, zooals
gezegd is (in de Leerst.), naar de stof veelvuldig is.
III' ARTIKEL.
/s dit Sacrament voor om heil noodzakelijk?
Bedenkingen. — Men beweert, dat dit Sacrament voor
ons heil noodzakelijk is. — 1. De Heer toch zegt bij Joannes
(6. 54) : « Tenzij gij het Vleesch van den Zoon des Menschen
eet en Zijn Bloed drinkt, zult gij het leven in u niet hebben )).
Welnu, in dit Sacrament wordt het Vleesch van Christus gegeten
en Zijn Bloed gedronken. Dus bestaat er in het geestelijk leven
geen heil voor den mensch tenzij door dit Sacrament.
2. Dit Sacrament is een geestelijk voedsel. Nu is het lichame-

plura signa, formaliter vero et perfective unum, inquantum ex eis perficitur
una refectio.
Ad TERTIUM dicendum quod ex hoe quod est duplex consecratio mate"
riae hujus sacramenlï, non potest plus haberi nisi quod hoe sacramentum.
materialiter est multa, ut dictum est (in corp.).
ARTICULUS III.
Ulrum Eucharislia sit de necessiiate saluiis.
[Infr. q. 80. art. 1 1 ; 4. Dist. 9. art. 1. qla. 2; Dist. 12. q. 3.
art. 2. qla. 1. ad 1 ; In Joan. cap. 6. lect 7.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod hoe sacramentum sit de necessitate salutis. Dicit enim Dominus Joan. 6. [v. 54] : « Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam.
in vobis ». Sed in hoe sacramento manducatur caro Christi et bibitur sanguis
ejus. Ergo sine hoe sacramento non potest homo habere salutem spiritualis
vitae.
2. Pr^eterea, hoe sacramentum est quoddam spirituale alimentum. Sed
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lijk voedsel noodzakelijk voor het lichamelijk heil. Dus is ook
dit Sacrament noodzakelijk voor het geestelijk heil.
3. Zooals het doopsel het sacrament is van het lijden des
Heeren, waarbuiten geen heil mogelijk is, zoo ook de Eucharistie:
de Apostel zegt immers in den Eersten Brief aan de Corinthiërs
(11. 26): «Zoo dikwijls gij dat brood zult eten en den ke^k
zult dringen, zult gij den dood des Heeren verkondigen, tot dat
Hij £om/ ». Zooals derhalve het doopsel noodzakelijk is voor ons
heil, zoo ook dit Sacrament.
Daartegenover staat echter, dat Augustinus aan Bonifacius
schrijft: « Denkt ook niet, dat de kinderen het leven niet kunnen
verwerven, omdat zij verstoken blijven van het Lichaam en Bloed
des Heeren)).
Leerstelling. — In dit Sacrament moet men twee dingen
beschouwen t. w. het Sacrament zelf en de door het Sacrament
beteekende werkelijkheid. Nu is er gezegd (1v Art. 2' Bed.;
2° Art. in de Tegenbed.), dat de door het Sacrament betee
kende werkelijkheid de eenheid van het mystiek Lichaam is,
waarbuiten geen heilsmogelijkheid bestaat: er is immers geen* 3

alimentum corporale est de necessitate corporalis salutis. Ergo etiam hoe
sacramentum est de necessitate spiritualis salutis.
3. Pr/ETEREA, sicut baptismus est sacramentum Dominicae passionis,
sine qua non est salus; ita et Eucharistia. Dicit enim Apost. I. Cor. 11.
[v. 26] : « Quotiescumque manducabitis panem hunc et calicem bibetis,
mortem Domini annuntiabitis donec veniat ». Ergo sicut baptismus est de
necessitate salutis, ita etiam hoe sacramentum.
Sed CONTRA est quod Augustinus scribit Bonifacio contra Pelagianos
[lib. 1. cap. 22.] : « Nee illud cogitetis, parvulos vitam habere non posse,
qui sunt expertes corporis et sanguinis Christi ».
ResPONDEO dicendum quod in hoe sacramento duo est considerare: scilicet ipsum sacramentum, et rem sacramenti. Dictum est autem [Art. 1.
arg. 2; art. 2. arg. Sed Contra.] quod res hujus (1) sacramenti est unitas

(1) L. om. : huius.
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toegang tot het heil buiten de Kerk, evenmin als in den zondvloed
buiten de ark van Noë, die een voorafbeelding is van de Kerk,
zooals men leest in den Eersten Brief van Petrus (3. 21, 22).
Maar het is mogehjk, gelijk boven is gezegd (68° Kw. 2l‘ Art.)
aan de dooi een sacrament beteekende werkelijkheid deelachtig
te worden vóór de ontvangst van het sacrament, door de begeerte
om het sacrament te ontvangen. Derhalve kan de mensch vóór
de ontvangst van dit Sacrament het heil verwerven door de
begeerte om dit Sacrament te ontvangen: zooals ook vóór het
doopsel door de begeerte naar het doopsel, gelijk gezegd is
(68" Kw. 2 Art.) .
Evenwel is er een dubbel onderscheid. Vooreerst is het doop
sel het beginpunt van het geestelijk leven en de poort van de
sacramenten. De Eucharistie echter is als de voltooiing van het
geestelijk leven en het doel van alle sacramenten, zooals gezegd
is (63* Kw. ó Art.) : immers vormen de door alle andere sacra
menten bewerkte heiligingen een voorbereiding tot de ontvangst
of de voltrekking van de Eucharistie. Daarom is de ontvangst van
het doopsel noodzakelijk om het geestelijk leven te beginnen,
terwijl de ontvangst van de Eucharistie noodzakelijk is voor de
voltooiing ervan, niet voor het zonder meer verwerven ervan;

corpons mystici, sine qua non potest esse salus: nulli enim patet aditus salutis
extra Ecclesiam, sicut nee in diluvio absque arca Noë, quae significat Ecclesiam, ut habelur 1. Petr. 3. [v. 20, 21] : dictum. est autem supra [q. 68.
art. 2.], quod res alieujus sacramenti haberi potest ante perceptionem sacramenti, ex ipso voto sacramenti percipiendi. Unde ante perceptionem
hujus sacramenti potest homo habere salutem ex voto percipiendi hoe sacramentum: sicut et ante baptismum ex voto baptismi, ut supra dictum est
[q. 68. art. 2.].
Est tarnen differentia quantum ad duo. Primo quidem, quia baptismus
est principium spiritualis vitae, et janua sacramentorum. Eucharistia vero
est quasi consummatio spiritualis vitae, et omnium sacramentorum finis, ut
supra dictum est [q. 63. art. 6.] : per sanctificationes enim omnium sacra
mentorum fit praeparatio ad suscipiendam vel consecrandam Eucharistiam.
Et ideo perceptio baptismi est necessaria ad inchoandam spiritualem vitam,
perceptio autem Eucharistiae est necessaria ad consummandam ipsam: non
ad hoe quod simpliciter habeatur, sed sufficit eam habere in voto, sicut et
finis habetur in desiderio et intentione. Alia differentia est, quia per baptis-
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voor dit laatste is voldoende haar in begeerte te bezitten, zooals
het doel bezeten wordt in begeerte en bedoeling.
En ander onderscheid is, dat de mensch door het doopsel
gericht wordt op de Eucharistie. En daarom worden de kinderen
door het feit alleen van het doopsel door de Kerk gericht op
de Eucharistie. Dit houdt in dat, evenals zij gelooven door het
geloof van de Kerk, zij ook de Eucharistie begeeren door de
bedoeling van de Kerk en zij zoodoende aan de beteekende
werkelijkheid deelachtig worden. Maar op het doopsel worden
zij niet gericht door een voorafgaand sacrament. En daarom kun
nen vóór de ontvangst van het doopsel alleen de volwassenen, niet
echter de kinderen, het doopsel in eenigen zin in hun begeerte
bezitten. Derhalve kunnen zij aan de beteekende werkelijkheid
slechts deelachtig worden door de ontvangst van het sacrament.
Daarom is dit Sacrament niet op dezelfde wijze noodzakelijk
voor ons heil als het doopsel.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Terecht zegt
Augustinus in zijn uitleg op den genoemden tekst van Joannes:
« Met deze spijs en dranl£ » nl. van Zijn Vleesch en Bloed,
« ml Hij verstaan hebben de gemeenschap met Zijn Lichaam
en ledematen d. i. de Kerk. Zijn heilige geloovigen, die zijn

mum ordinatur homo ad Eucharistiam. Et ideo ex hoe ipso quod pueri
baptizantur, ordinantur per Ecclesiam ad Eucharistiam. Et sicut ex fide
Ecclesiae credunt, sic ex intentione Ecclesiae desiderant Eucharistiam: et
per consequens recipiunt rem ipsius. Sed ad baptismum non ordinatur (2)
per aliud praecedens sacramentum. Et ideo ante susceplionem baptismi non
habent pueri aliquo modo baptismum in voto, sed soli adulti. Unde rem
sacramenti non possunt percipere sine perceptione sacramenti. Et ideo hoe
sacramentum non hoe modo est de necessitate salutis, sicut baptismus.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Augustinus dicit [tract. 26. in
Joan.], exponens illud verbum Joan.: « Hunc cibum, et potum » (scilicet
carnis suae et sanguinis) « societatem vult intelligi corporis, et membrorum
suorum, quod est Ecclesia in praedestinatis et vocatis et justificatis et glorificatis sanctis et fidelibus ejus ». Unde, sicut ipse dicit in epist. ad Boni-2
(2) L. : ordinantur.
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voorbeschiet, geroepen, gerechtvaardigd en gezaligd ». Zeer juist
zegt hij dan ook elders: « Niemand mag er ook maar eenigszins
aan twijfelen, dat alle geloovigen deel krijgen aan het Lichaam
en Bloed des Heeren, wanneer zij in het doopsel ledematen
Worden van Zijn Lichaam: buiten de gemeenschap van dat
brood en dien kelk blijft er geen één, die behoort tot de eenheid
van het Lichaam van Christus, ook
zou bij van deze wereld
scheiden vóór hij van dat brood gegeten en van dien ke^k 8e~
dronken heeft ».
2. Dit is het verschil tusschen het lichamelijk en het geestelijk
voedsel, dat het lichamelijk voedsel overgaat in de zelfstandig
heid van dengene, die wordt gevoed: waaruit volgt, dat het
den mensch niet tot levensonderhoud kan strekken, wanneer
het niet in werkelijkheid wordt ontvangen. Maar het geestelijk
voedsel doei den mensch in zich overgaan, overeenkomstig het
verhaal van Augustinus, dat hij de stem van Christus meen e
te hooren, die hem zeide: a Gij zult Mij niet in u veranderen,
zooals gij doet met de spijs van uw lichaam, maar gij zult m
Mij veranderd worden ». Nu kan iemand in Christus veranderd
worden en in Hem worden ingelijfd door de begeerte van zijn
geest, óók zonder de ontvangst van dit Sacrament. E.n aarom
gaat de vergelijking niet op.
facium [Pseudo Beda super 1. Cor. 10. v. 17], « nulli est aliquatenus
ambigendum, tune unumquemque fidelium corporis sanguinisque Domini
participem fieri, quando in baptismate membrum corporis Christi efficitur:
nee alienari ab illius panis calicisque consortio, etiamsi, antequam panem
illum comedat et calicem bibat, de hoe saeculo in unitate corporis Christi
constitutus abscedat ».
Ad SECUNDUM dicendum quod haec est differentia inter alimentum cor
porale et spirituale, quod alimentum corporale convertitur in substantiam
ejus qui nutritur: et ideo non potest homini valere ad vitae conservationem
alimentum corporale nisi realiter sumatur. Sed alimentum spirituale convertit hominem in seipsum, secundum illud quod Augustinus dicit in lib. 7.
Confess. [cap. 10.] quod quasi audivit vocem Christi dicentis sibi (3):
« Nee tu me mutabis in te, sicut cibum carnis tuae: sed tu mutaberis m me ».
Potest autem aliquis in Christum mutari et ei incorporari voto mentis, etiam
sine hujus sacramenti perceptione. Et ideo non est simde.

(3) L. om.: sibi
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3. Het doopsel is het sacrament van den dood en het lijden
van Christus, inzoover de mensch in Christus herboren wordt
dor de kracht van Zijn lijden. Maar de Eucharistie is het
Sacrament van het lijden van Christus, inzoover de mensch tot
volmaaktheid geraakt door de vereeniging met Christus, die
voor ons geleden heeft. En daarom heet het doopsel het « sacra
ment des geloofs»: het geloof toch is de grondslag van het
geestelijk leven; maar de Eucharistie heet het « Sacrament der
liefde»: de liefde immers is de « band der volmaaktheid»,
zooals gezegd wordt in den Brief aan de Colossensen (3. 14).
IVe ARTIKEL.
Doet men redelijk door dit Sacrament meerdere namen
te geven?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat men onredehjk doet
door dit Sacrament meerdere namen te geven. — 1. Namen
immers moeten beantwoorden aan zaken. Nu is dit Sacrament
één, zooals gezegd is (2e Art.). Derhalve moet men er geen meer
dere namen aan geven.

Ad TERT1UM dicendum quod baptismus est sacramentum mortis et passionis Christi prout homo regeneratur in Christo virtute passionis ejus. Sed
Eucharistia est sacramentum passionis Christi prout homo perficitur in unione
ad Christus passum. Unde, sicut baptismus dicitur sacramentum fidei, quae
est fundamentum spiritualis vitae; ita Eucharistia dicitur sacramentum charitatis, quae est vinculum perfectionis, ut dicitur Coloss. [v. 14].
ARTICULUS IV.
Utrum convenicnter hoe sacramentum pluribus nominibus nominetur.
[Infr. q. 79. art. 2. ad 1 ; 4. Dist. 8. q. 1. art. 1. qla. 3. j.
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod inconvenienter hoe sacramen
tum pluribus nominibus nominetur. Nomina enim debent respondere rebus.
S'ed hoe sacramentum est unum, ut dictum est [art. 2.]. Ergo non debet
pluribus nominibus nominari.
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Ct ls1 OIJi edelijk een soort te benoemen naar iets, dat aan
et geslacht gemeen is. Nu is de Eucharistie een der sacra
menten van de Nieuwe Wet. En aan die alle is het gemeen de
genade mee te deelen, hetgeen wordt uitgedrukt door den naam
uc anshe, wat hetzelfde is als goede genade. Alle sacramenten
komen ons ook te hulp op den weg van dit leven, wat opgesloten
ïgt in het woord reispenning. In alle sacramenten gebeurt ook
iets heiligs, wat opgesloten ligt in het woord sacrificie (Offer)
• i. heilig gebeuren. En door alle sacramenten hebben de geloovigen onder elkaar gemeenschap, hetgeen wordt uitgedrukt door
den griekschen naam synaxis en den latijnschen naam communia
of te wel Communie. Het is dus onredelijk die namen alleen voor
dit Sacrament te bezigen.
3. De naam hostie komt op hetzelfde neer als de naam offer_
Aangezien dus dit Sacrament niet in den eigenlijken zin offer
genoemd wordt, kan men ook niet in den eigenlijken zin spreken
van hostie.
I

ï'i

iee

Daartegenover staat echter het woordgebruik der geloovigen.
Leerstelling. — Dit Sacrament heeft een drievoudige beteekenis. Eén beteekenis heeft het met betrekking tot het verleden,2 3

2. Pr/eterea, species non notificatur convenienter per id quod est com
mune toti generi. Sed Eucharistia est sacramentum novae legis. Omnibus
autem sacramentis commune est quod in eis confertur gratia: quod significat
nomen Eucharistia, quod est idem quod bona gratia. Omnia etiam sacramenla
remedium nobis afferunt in via praesentis vitae: quod pertinet ad rationem
viatici. In omnibus etiam sacramentis fit aliquid sacrum: quod pertinet ad
rationem sacrificii. Et per omnia sacramenta sibi invicem communicant fideles: quod significat hoe nomen
in graeco vel communio in latino.
Ergo haec nomina non convenienter adaptantur huic sacramento.
3. Pr/ETEREA, hostia videtur esse idem quod sacrificium. Sicut ergo non
proprie dicitur sacrificium, ita nee proprie dicitur hostia.
Sed CONTRA est, quod usus fidelium habet.
Respondeo dicendum quod hoe sacramentum habet triplicem significationem. Unam quidem respectu praeteriti: inquantum scilicet est commemo-
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inzoover het nl. een gedachtenis is aan ’s Heeren lijden, dat een
waar Offer was, zooals boven is gezegd (48” Kw. 3” Art.). En

als zoodanig heet het een Offer.
Een tweede beteekenis heeft het met betrekking tot iets tegen
woordigs t. w. de kerkelijke eenheid, waarin de menschen door dit
Sacrament worden vereenigd. En als zoodanig spreekt men van
communio, Communie of synaxis: Damascenus immers zegt « (de
eucharistie) wordt Communie genoemd, omdat wij door haar
met Christus in verbinding treden, communiceeren, en omdat wij
door haar deelhebben aan Zijn Vleesch en Zijn Godheid, en
omdat wij door haar in verbinding treden, communiceer en en
vereenigd worden met elkaar ».
Een derde beteekenis heeft dit Sacrament met betrekking tot
de toekomst, inzoover het nl. wijst op het toekomstig bezit van
God in het vaderland. En als zoodanig heet hel reispenning,
omdat het de weg daarheen voor ons mogelijk maakt. Als
zoodanig heet het ook Eucharistie, d. i. goede genade, want
« de genade Gods is het eeuwige leven », zooals gezegd wordt
in den Brief aan de Romeinen (6. 23) en Christus wordt er
in vervat, die <( vol van genade » is.
Dan heeft het in het grieksch nog den naam van metalepsis
d. i. aanneming: want, zooals Damascenus zegt, ((door dit
sacrament nemen wij de Godheid van den Zoon aan ».
rativum Dominicae passionis, quae fiiit verum sacrificium, ut supra dictum
est [q. 48. art. 3.]. Et secundum hoe nominatur sacrificium. Aliam autem
significationem habet respectu rei praesentis, scilicet ecclesiasticae unitatis,
cui homines aggregantur per hoe sacramentum. Et secundum hoe nominatur
communio, vel crsvxE'.;; dicit enim Damascenus 4. lib. [Orth. Fid. cap. 14.)
quod dicitur communio, quia communicamus per ipsam Christo; et quia
participamus ejus carne et divinitate, et quia communicamus et unimur ad
invicem per ipsam. Tertiam significationem habet respectu futuri: inquantum
scilicet hoe sacramentum est praefigurativum fruitionis Dei, quae erit in
patria. Et secundum hoe dicitur viaticum: quia hic praebet nobis viam iHuC
perveniendi. Et secundum hoe etiam dicitur *Euyap'.<rdct, idest bona gratia.
quia gratia Dei vita aeterna, ut dicitur Rom. 6. [v. 23] ; vel quia realiter
continet Christum, qui est plenus gratia. Dicitur etiam in graecop.s'caXïi<k',;'
idest assumptio, quia, ut Damascenus dicit [loc. cit.], « per hoe Filii deitatem assumimus ».
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Er is niets op
tegen, dat één ding meerdere namen heeft naar gelang zijn
verschillende eigenschappen of uitwerkselen.
2. Wat gemeen is aan alle sacramenten, wordt aan dit bij
uitstek toegekend, vanwege zijn bijzondere volmaaktheid.
3. Dit Sacrament heet Offer als uitbeeldend het lijden van
Christus. En men zegt hostie, omdat het in zich Christus bevat,
die de ((zoete hostie )> is, zooals gezegd wordt in den Brief
aan de Ephesiërs (5. 2).

V* ARTIKEL.
Was de instelling van dit Sacrament passend?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de instelling van dit
Sacrament niet passend was. — 1. Want zooals de Wijsgeer
zegt « voeden wij ons met dezelfde dingen, waaruit we zijn ».
Nu ontvangen wij, volgens het woord van Dionysius, het geeste-

Ad PRIMUM ergo dicendum quod nihil prohibet idem pluribus nominibus
nommari, secundum diversas proprietes vel effectus.
Ad SECUNDUM dicendum quod id quod est commune omnibus sacramentis, attribuitur antonomastice huic (1) propter ejus excellentiam.
Ad TERTIAM dicendum quod hoe sacramentum dicitur sacrificium, inquantum repraesentat ipsam passionem Christi. Dicitur autem hostia, inquantum continet ipsum Christum, qui est hostia salutaris, ut dicitur Ephes. 5.
[v. 2].
ARTICULUS V.
Utrum institutio hujus sacramenti fuerit conveniens.
[Infr. q. 83. art. 2. ad 3; 4. Dist. 8. q. 1. art. 3; De Ven.
’Sacr. Alt. cap. 1 ; In Matth. cap. 26; 1 ad Cor. cap. 11. lect. 4, 5.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod non fuérit conveniens institutio
(I) L. : ei.
3

i
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lijk zijn door het doopsel, dat een geestelijke wedergeboorte is.
Dus worden wij ook door het doopsel gevoed. Het was dus niet
noodig dit Sacrament als een geestelijk voedsel in te stellen.
2. Door dit Sacrament worden de menschen met Christus vereenigd als de ledematen met het hoofd. Maar Christus is het
hoofd van alle menschen, ook van hen, die geweest zijn vanaf
het begin der wereld, zooals boven is gezegd (8' Kw. 3' en 6e
Art.). Dus had de instelling van dit Sacrament niet verschoven
moeten worden tot aan het Avondmaal des Heeren.
3. Men zegt, dat dit Sacrament de herdenking is var? s Heener geren lijden, volgens Lucas (22. 19) : « Doet dit te<
dachtenis ». Welnu de herinnering gaat over wat verleoe is. Dus
had dit Sacrament niet ingesteld moeten worden vóór h , lijden
van Christus.
4. Door het doopsel wordt men gericht op de Eucharistie, die
alleen aan gedoopten gegeven mag worden. Nu is het doopsel
ingesteld na Christus’ lijden en verrijzenis, zooals blijkt uit
Matiheus (28. 19). Dus was het onredelijk, dat dit Sacrament
werd ingesteld vóór Christus lijden.* 2 3 4

hujus sacramenti. Ul enim Philosophus dicit in 2. de Gener. [cap. 8. n. 4.1
« ex eisdem nutrimur, ex quibus sumus ». Sed per baptismum, qui est spiritualis regeneratio, accipimus esse spirituale, ut Dionysius dicit 2. cap. Eccles.
Hiërarch. Ergo pér baptismum etiam nutrimur. Non ergo fuit necessarium
instituere hoe sacramentum, quasi spirituale nutrimentum.
2. PRj'ETEREA, per hoe sacramentum homines Christo uniuntur. sieul
membra capiti. Sed-Christus est caput omnium hominum, etiam qui fuerunt
ab initio mundi, ut supra dictum est [q. 8. art. 3, 6.J. Ergo non debuit:
institutio hujus sacramenti differri usque ad Coenam Domini.
3. Pr/ETEREA, hoe sacramentum dicitur esse memoriale Dominicae passionis: secundum illud Lucae 22. [v. 19] : « Hoe facite in meam commemorationem ». Sed memoria est praeteritorum. Ergo hoe sacramentum non
debuit institui ante Christi passionem.
4. PRjETEREA, per baptismum aliquis ordinatur ad Eucharistiam, quae;
non nisi baptizatis dan debet. Sed baptismus institutus fuit post Christi pas
sionem et resurrectionem, ut patet Matth. uit. [v. 19]. Ergo mconvenienter
hoe sacramentum fuit ante passionem Christi institutum.
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Daartegenover staat echter, dat dit Sacrament ingesteld is
door Christus, van wien bij Marcus (7. 37) gezegd wordt: « Hij
heeft alles wel gedaan ».
Leerstelling. — Dit Sacrament is terecht ingesteld tijdens
het Avondmaal, toen Christus Zich voor het laatst te zamen
met Zijn leerlingen bevond. En wel vooreerst om datgene, wat dit
Sacrament bevat. Christus Zelf toch is in de Eucharistie sacra
menteel bevat. En daarom heeft Christus, toen Hij op het punt
stond in eigen gedaante van de leerlingen te scheiden, Zichzelf
m sacramentele gedaante aan hen achtergelaten, zooals in
afwezigheid van den keizer diens beeld ter vereering wordt uit
gesteld. Eusebius zegt dan ook: « Daar Hij het door Hem
aangenomen Lichaam van onze oogen ging wegnemen en den
hemel gmg hnmenvoeren, was het noodig, dat Hij ons op den
dag van het Avondmaal het Sacrament van Zijn Lichaam en
Bloed consecreerde, opdat altijd daar in mysterie zou vereerd
Worden wat eens tot losprijs werd opgedragen )).
Vervolgens, omdat zonder het geloof in het lijden van Christus
er nooit heilsmogelijkheid is geweest, naar het gezegde van den
Brief aan de Romeinen (3. 25) : a Dien Cod heeft gesteld tot

Sed CONTRA est, quod hoe sacramentum est institutum a Christo, de quo
dicitur Mare. 7. [v. 37] : « Bene omnia fecit ».
Respondeo dicendum quod convenienter hoe sacramentum institutum
fuit in Coena, in qua scilicet Christus ultimo cum suis discipulis fuit conversatus.
Primo 'quidem ratione continentiae hujus sacramenti. Continetur enim ipse
Christus in Eucharistia, sicut in sacramento. Et ideo, quando ipse Christus
in propria specie a discipulis discessurus erat, in sacramentali specie seipsum
eis reliquit: sicut in absentia imperatoris exhibetur veneranda ejus imago.
Unde Eusebius Emissenus dicit (Auct. incert., hom. 5. in Pascha, q.uae
incipit: Magnitudo coeléstium, etc.): « Quia corpus assumptum ablaturus
erat ab oculis et illaturus sideribus, necesse erat ut die Coenae sacramentum
corporis et sanguinis sui consecraret nobis ut coleretur jugiter per mysterium
quod semel offerebatur in pretium ».
Secundo quia sine fide passionis Christi nunquam potuit esse salus, secundum illud Rom. 3. [v. 25] : « Quem proposuit Deus propitiatorem. per

,
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Verzoener door het geloof in Zijn Bloed ». Daarom moest er ten
alle tijde bij de menschen een afbeelding zijn van ’s Heeren
lijden. Het voornaamste sacrament daarvan in het Oude Verbond
was het paaschlam : daarom zegt ook de Apostel in den Eersten
Brief aan de Corinthiërs (5. 7) : <( Ons Paaschlam, Christus, is
geslacht ». In het Nieuwe Verbond volgde daarop het Sacrament
der Eucharistie, dat een herinnering is aan het voorbije lijden,
zooals het andere een voorafbeelding was van het toekomstige.
En daarom was het redelijk om op het oogenblik, dat het lijden
ging beginnen, na viering van het vroegere sacrament het nieuwe
Sacrament in te stellen, zooals Paus Leo zegt.
Ten derde, omdat wat op het laatst gezegd wordt, vooral
door scheidende vrienden, méér in het geheugen wordt opgeno
men: in het bijzonder, omdat dan de genegenheid voor vrienden
vuriger wordt, terwijl immers datgene, wat méér onze genegen
heid heeft, dieper in onze ziel wordt ingeprent. Omdat derhalve,
zooals de zalige Paus Alexander zegt (( onder de offers mets
grooters kan Zijn dan het Lichaam en Bloed van Christus en
geen offerande voornamer /fan zijn dan deze », heeft de Heer dit

fidem in sanguine ipsius ». Et ideo oportuit omm tempore apud hommes esse
aliquid repraesentativum Dominicae passionis. Cujus in veteri quidem Testamento praecipuum sacramentum erat agnus paschalis. Unde et Apostolus
dicit 1. Cor. 5. [v. 7] : « Pascha nostrum immolatus est Christus». Successit autem ei in novo Testamento Eucharistiae sacramentum, quod est rememorativum praeteritae passionis, sicut et illud fuit praefigurativum futurae.
Et ideo conveniens fuit, ut (1) imminente passione. celebrato priori sacramento, novum sacramentum institueret(2). Unde Leo papa dicit [serm. 7.
de Pass. Dom. cap. 1.], quod « ut umbrae cederent corpori, antiqua observantia novo excluditur sacramento: hostia in hostiam transit; sanguine sanguis aufertur; et legalis festivitas, dum mutatur, impletur ».
Tertio, quia ea quae ultimo dicuntur, maxime ab amicis recedentibus,
magis memoriae commendantur: praesertim quia tune magis inflammatur
affectus ad amicos, ea vero, ad quae magis afficimur, profundius animo
imprïmuntur. Quia igitur, ut beatus Alexander I. papa dicit (Can. De
Corisecr. dist. 2.) « nihil in sacrificiis majus esse potest, quam corpus et1 2
(1) L. om. : ut.
(2) L. : instituere, ut Leo papa dicit. — om. caetera 'u. a. impletur.
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Sacrament ingesteld op het laatste oogenblik, toen Hij van Zijn
leerlingen wegging, opdat het des te grooter vereering zou
genieten. En dit zegt Augustinus: «Onze Heiland heeft, om
ons des te sterker te overtuigen van de hoogheid van dit geheim,
het op het laatste oogcnblilt willen indrukken in de harten en het
geheugen der leerlingen, die Hij ging verlaten voor het lijden ))•
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. « Wij voeden ons
met dezelfde dingen, waaruit wij zijn », maar die niet op dezelfde
wijze tot ons komen. Want datgene, waaruit wij zijn, komt tot ons
door de geboorte: datgene echter, waarmede wij ons voeden, komt
tot ons door het eten. Daarom ook: zooals wij door het doopsel
herboren worden in Christus, zoo eten wij door de Eucharistie
Christus.
2. De Eucharistie is het volmaakte Sacrament van ’s Heeren
lijden, omdat het Christus zelf bevat, die voor ons heeft geleden.
En daarom kon het niet ingesteld worden vóór de Menschwording: toen was het de tijd voor de sacramenten, die slechts
voorafbeeldingen waren van ’s Heeren lijden.
3. Dit Sacrament werd tijdens het Avondmaal ingesteld om
in de toekomst een herdenking te zijn van ’s Heeren lijden, als

sanguis Christi, nee ulla oblatio hac potior est », ideo, ut in majori veneratione haberetur, Dominus in ultimo discessu suo a discipulis hoe sacramentum instituit. Et hoe est quod Augustinus dicit in libro responsionum ad
Januarium [Epist. 118. cap. 6.]: « Salvator, quo vehementius commendaret mysterii hujus altitudinem, ultimum hoe voluit infigere cordibus et
memoriae discipulorum, a quibus ad passionem digressurus erat ».
Ad PRIMUM ergo dicendum quod ex eisdem nutrimur ex quibus sumusf
non tarnen eodem modo nobis advenlentibus. Nam ea ex quibus sumus, nobis
adveniunt per generationem: eadem autem, inquantum ex eis nutrimur, nobis
adveniunt per manducationem. Unde sicut per baptismum regeneramur in
Christo, ita per Eucharistiam manducamus Christum.
Ad SECUNDUM dicendum quod Eucharistia est sacramentum perfectum
Dominicae passionis, tanquam continens ipsum Christum passum. Et ideo
non potuit institui ante incarnationem: sed tune habebant locum sacramenta
quae erant tantum praefigurativa Dominicae passionis.
Ad TERTIUM dicendum quod sacramentum istud fuit institutum in Coena,
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dit zou hebben plaats gehad. Daarom zegt Hij teekenend:
((Zoo dikwijls gij dit zult doen », sprekend over de toekomst.
4. De instelling komt overeen met de orde der bedoeling.
Nu is het Sacrament der Eucharistie wel later dan het doopsel
wat betreft de ontvangst, maar het is eerder naar bedoeling. En
dus moest het eerder worden ingesteld.
Men kan ook zeggen dat het doopsel al ingesteld was bij
Christus’ eigen doop. Daarom waren er ook al sommigen met
Christus’ doopsel gedoopt, zooals te lezen is bü Joannes (3. 22).
VI* ARTIKEL.
Was het paaschlam de voornaamste voorafbeelding
van dit Sacrament?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het paaschlam niet
de voornaamste voorafbeelding was van dit Sacrament. —
1. Christus toch wordt « priester volgens de wijze van Melchisedech» genoemd, omdat Melchisedech, (( brood en wijn opdra
gend », het Offer van Christus heeft voorafgebeeld. Nu maakt

ut in futurum esset memoriale Dominicae passionis, ea perfecta. Unde signanter dicit: « Haec quotiescumque feceritis », de futuro loquens.
Ad QUARTUM dicendum quod institutio respondet ordini intentionis. Sacramentum autem Eucharistae quamvis sit posterius baptismo in perceptione.
est tarnen prftis in intentione. Et ideo debuit prius institui. Vel potest dici
quod baptismus jam erat aliqualiter institutus in ipso Christi baptismo. Unde
et jam aliqui ipso Christi baptismo erant baptizati, ut legitur Joan. 3. [v. 22].
ARTICULUS VI.
Utrum agnus paschalis fuerit praecipua figura hujus sacramenti.
[Supr. q. 61. art. 3. ad 3; Infr. q. 80. art. 10. ad 2; 4.
Dist. 8. q. 1. art. 2.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod agnus paschalis non fuerit prae
cipua figura hujus sacramenti. Christus enim dicitur [Psal. 109. v. 41
« sacerdos secundum ordinem Melchisedech », propter hoe quod Melchise-
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de uitdrukkelijkheid van de gelijkenis, dat het een naar het
ander wordt benoemd. Dus schijnt de offerande van Melchisedech de voornaamste voorafbeelding van dit Sacrament te zijn
geweest.
2. De door tocht door de Roode Zee was een voorafbeelding
van hetdoopsel, volgens den Eersten Brief aan de Corinthièrs
00. 2) : aAllen zijn gedoopt in de xvolli en in de zee». Nu
ging de slachting van het paaschlam vooraf aan den doortocht
door de
Roode Zee, terwijl daarop volgde het manna, zooals
de Eucharistie volgt op het doopsel. Dus is het manna een meer
uitdrukkelijke voorafbeelding van dit Sacrament dan het paasch
lam.
3. De Krachtdadigheid van dit Sacrament ligt voornamelijk
hierin, dat het ons binnenvoert in het rijk der hemelen, als een
soort reispenning. Maar dit werd het meest van al voorafgebeeld
in het sacrament der verzoening, als <( de hoogepriester eenmaal
m het jaar met bloed binnentrad in het heilige der heiligen »,
zooals de Apostel bewijst in den Brief aan de Hebreen (9e hfdst.) .
Dus schijnt dat offer een meer uitdrukkelijke voorafbeelding te
zijn geweest van dit Sacrament dan het paaschlam.
Daartegenover staat echter, dat de Apostel in den Eersten* 2 3

dech gessit figurara sacrïficii Christi, offerens panem et vinum. Sed expressio similitudinis facit, quod mium ab alio denominetur. Ergo videtur quod
oblatio Melchisedech fuerit potissima figura hujus sacrament!.
2. Pr/ETEREA, transitus maris Rubri fuit figura baptismi, secundum
illud 1. Cor. 10. [v. 2] : « Omnes baptizati sunt in nube et in mari ». Sed
immolatio agni paschalis praecessit transitum maris Rubri: quem subsecutum
est manna, sicut Eucharistia sequitur baptismum. Ergo manna est expressior
figura hujus sacramenti quam agnus paschalis.
3. Pr/ETEREA, potissima virtus hujus sacramenti est, quod introducit nos
in regnum coelorum, sicut quoddam viaticum. Sed hoe maxime praefiguratum
fuit in sacramento expiationïs, quando « pontifex intrabat semel in anno cum
sanguine in sancta sanctorum »: sicut apostolus probat Hebr. 9. Ergo vide
tur . quod illud sacrificium fuerit expressior figura hujus sacrament? quam
agnus paschalis.
Sed

contra

est quod Apostolus dicit 1. Cor. 5. [v. 7, 8] : « Pascha
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Brief aan de Corinthïérs (5. 7-8) zegt: « Ons Paaschlam*
Christus, is geslacht. Laat om dan feestmaal houden in ongedeesemde brooden van oprechtheid en waarheid ».
LEERSTELLING. — In dit Sacrament kunnen wij drie dingen
beschouwen t. w. datgene wat alleen sacrament is nl. brood en
wijn; en datgene wat werkelijkheid en sacrament is nl. het waar
achtig Lichaam van Christus; en datgene wat alleen werkelijk
heid is nl. het uitwerksel van dit Sacrament. Wat betreft datgene
wat alleen sacrament is, was de voornaamste voorafbeelding
van dit Sacrament de offerande van Melchisedech, die « brood
en wijn opdroeg». Wat echter betreft den in dit Sacrament
bevatten Christus, die voor ons geleden heeft, waren de voor
naamste voorafbeeldingen al de offers van het Oude Verbond
en vooral het offer der verzoening, dat de grootste plechtigheid
had. Wat echter het uitwerksel betreft, was zijn voornaamste
voorafbeelding het manna, dat, zooals in het Boek der Wijsheid
(16. 20) wordt gezegd «allen zoeten smaak in zich had»,
gelijk ook de genade van dit Sacrament in alle opzichten de
ziel versterkt.
Maar het paaschlam was een voorafbeelding van dit Sacrament
wat betreft alle drie punten te zamen. Wat het eerste betreft,

mostrum immolatus est Christus. Itaque epulemur in azym.is synceritatis et
veritatis ».
RESPONDEO dicendum quod in hoe sacramento tria considerare possu<mus: scilicet id quod est sacramentum tantum, quod est panis et vinum; et
id quod est res et sacramentum, scilicet corpus Christi verum; et quod est
res tantum, scilicet effectus hujus sacramenti. Quantum igitur ad id quod est
sacramentum tantum potissima figura fuit hujus sacramenti oblatio Melchisedech, qui obtulit panem et vinum. Quantum autem ad ipsum Christum
passum qui continetur in hoe sacramento, figurae ejus fuerunt omnia sacrificia
veteris Testamenti, praecipue sacrificium expiationis, quod erat solemnissimum. Quantum autem ad effectum, fuit praecipua ejus figura manna, quod
« habebat in se omnis saporis suavitatem », ut dicitur Sap. 16. [v. 20],
sicut et gratia hujus sacramenti quantum ad omnia reficit mentem. Sed agnus
paschalis quantum ad haec tria praefigurabat hoe sacramentum. Quantum
enim ad primum, quia manducabatur cum panibus azymis: secundum illud
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^aar het immers met ongedeesemde brooden werd gegeten volgens
het Boelf van den Uittocht (12. 8) : « Zij zullen het vleesch eten
en de ongedeesemde brooden ». Wat het tweede betreft, daar
het geslacht werd door heel de menigte van de zonen Israëls op
den veertienden dag van de maan: hetgeen een voorafbeelding
was van het lijden van Christus, die om Zijn onschuld Lam
genoemd wordt. Wat het uitwerksel betreft, daar door het
bloed van het paaschlam de zonen Israëls beschermd zijn tegen
den verderfengel en uitgevoerd zijn uit de Egyptische slavernij.
En op deze manier wordt als voornaamste voorafbeelding van
dit Sacrament het paaschlam aangegeven, daar het er nl. een
voorafbeelding van is onder alle opzichten te zamen.
En hiennt blijkt het antwoord op de bedenkingen.

Exod. 12. [v. 8] : « Edent carnes et azymos panes». Quantum vero ad
secundum, quia immolabatur ab omni multitudine filiorum Israël quartadecima luna: quod fuit figura passionis Christi, qui propter innocentiara
dicitur agnus. Quantum vero ad effectum, quia per sangumem agni paschalis
protecti sunt filii Israël a devastante angelo, et educti de aegyptiaca servitute.
Et quantum ad hoe ponitur praecipua figura hujus sacramenti agnus paschalis: quia secundum omnia ï^sum repraesentat.
Et per haec patet responsio AD OBJECTA.
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VIER EN ZEVENTIGSTE KWESTIE.
OVER DE STOF VAN DIT SACRAMENT.
(Acht Artikelen.)
Vervolgens dient de stof van dit Sacrament te worden
beschouwd. En wel ten eerste de soort van de stof; ten tweede
de verandering van brood en wijn in het Lichaam var Christus;
ten derde de zijnswijze van het Lichaam van Christus in dit
Sacrament; ten vierde de bijkomstigheden van brood er: wijn, die
in dit Sacrament overblijven.
Omtrent het eerste punt stellen wij acht vragen:
1. Is brood en wijn de stof van dit Sacrament?
2. Is er voor de stof van dit Sacrament een bepaalde hoeveel
heid vereischt?
3. Is de stof van dit Sacrament tarwebrood?
4. Is het ongedeesemd of gedeesemd brood?
5. Is de stof van dit Sacrament wijn van den wijnstok?
6. Moet er water bijgemengd worden?
7. Is het water noodzakelijk voor dit Sacrament?
8. Over de hoeveelheid van het bij gevoegde water.
QUAESTIO LXXIV.
DE MATERIA EUCHARISTIAE QUANTUM AD SPECIEM,
IN OCTO ARTICULQS DIVISA.
Deinde consideraridum est de materia hujus sacramenti. Et primo de
specie materiae; secundo de conversione panis et vini in corpus Christi'; tertio
de modo existendi corpus Christi in hoe sacramento; quarto de accidentibus
panis, et vini, quae ih hoe sacramento remanent.
Circa primum quaeruntur octo: 1. Utrum panis et vinum sint materia
hujus sacramenti. — 2. Utrum ad materiam hujus sacramenti requiratur
determinata quantitas. — 3. Utrum materia hujus sacramenti sit panis
triticeus. — 4. Utrum sit panis azymus, vel fermentatus. — 3. Utrum. mate
ria hujus sacramenti sit vinum de vite. — 6., Utrum sit admiscenda aqua. —
7. Utrum aqua sit de necessitate hujus sacramenti. — De quantitate aquae,
quae apponitur.
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Ie ARTIKEL.
Is de stof van dit Sacrament brood en wijn?
Bedenkïngen. — Men beweert, dat de stof van dit Sacra
ment niet brood en wijn is. — 1. Dit Sacrament toch moet
s Heeren lijden volmaakter uitbeelden dan de sacramenten van
de Oude Wet. Maar het vleesch van dieren, dat de stof was
van de sacramenten van de Oude Wet, geeft op een meer
uitdrukkelijke wijze Christus’ lijden weer dan brood en wijn.
Dus moet de stof van dit Sacrament eerder vleesch van dieren
dan brood en wijn zijn.
2. Dit Sacrament moet overal gevierd worden. Maar in vele
landen wordt geen brood gevonden en in sommige wordt geen
wijn gevonden. Dus is brood en wijn geen geschikte stof voor dit
Sacrament.
3. Dit Sacrament komt toe aan gezonden en zieken. Maar
wijn is voor sommige zieken schadelijk. Dus schijnt wijn niet de
gewenschte stof voor dit Sacrament te zijn.

ARTICULUS I.
Utrum materia hujus sacramenti sit panis et vinum.
[4. Dist. 1 1. q. 2. art. I. qla. 1, 2; 4. Cont. g. cap. 61 ;
De Sacr. Alt. cap. 1 1, 29; 1 ad Cor. cap. 11. lect. 5.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod materia hujus sacramenti non
sit panis et vinum. Hoe enim sacramentum perfecti'us debet repraesentare
passionem Christi, quam sacramenta veteris legis. Sed carnes animalmm,
quae erant materiae sacramentorum veteris legis, expressius repraesentant
passionem Christi', quam panis et vinum. Ergo materia hujus sacramenti
magis debet esse carnes animalium, quam panis et vinum.
2,..PretereA, hoe sacramentum est ubique celebrandum. Sed in multis
terris non invenitur panis triticeus, et in allquibus non invenitur vinum. Ergo
panis et vinum non sunt conveniens materia hujus sacramenti.
3. Pr/eterea, hoe sacramentum, competit sanis et infirmis. Sed vinum
nocet quibusdam infirmis. Ergo videtur, quod vinum non debeat esse matena
■hujus sacramenti.
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Daartegenover staat echter, dat Paus Alexander zegt: (( Bij
de opdracht der Sacramenten mogen alleen brood en met ivater
vermengde wijn ten offer worden opgedragen ».
Leerstelling. — Met betrekking tot de stof van dit
Sacrament is door sommigen op verschillende wijzen gedwaald.
Eenigen toch, Artotyriten genaamd, zooals Augustinus zegt,
<( dragen » in dit Sacrament, « brood en kaas op, onder de
bewering dat de eerste menschen offeranden hebben gedaan
van de voortbrengselen van bodem en schapen ». Anderen echter
nl. de Cataphrygiërs en de Pepurianen « heeten hun eucharistie
te voltrekken nnet het bloed van een kind, dat zij langs overal
aangebrachte kleine wondjes uit zijn lichaam trekken, niet meel
vermengen, er dan brood van makend ». Sommigen evenwel,
Watermenschen genaamd, dragen in dit Sacrament, onder het
voorwendsel van matigheid, alleen water op.
Al deze en dergelijke dwalingen worden uitgesloten door het
feit, dat Christus dit Sacrament onder de gedaante van brood
en wijn heeft ingesteld, zooals blijkt bij Matlheus (26. 26). En
dus is brood en wijn de geschikte stof van dit Sacrament. En dit
Sed CONTRA est quod Alexander I. papa dicit [episl. 1. ad omnes
orthod. cap. 4. Concil.] : « In sacramentorum oblationibus panis tantum et
vinum aqua permixtum in sacrificium offerantur ».
RESPONDEO dicendum quod circa materiam hujus sacramenti aliqui multipliciter erraverunt. Quidam enim qui dicuntur Artotyritae, ut Augustinus
dicit in lib. De Haeresibus [haer. 28.], « offerunt panem, et caseum »
in hoe sacramento, « dicentes a primis hominibus oblationes de fructibus
terrae et ovium fuisse celebratas ».
Alii vero, scilicet Cataphrygae et Pepuriani, de infantis sanguine, quem
de toto ejus corpore minutis punctionum vulneribus extorquent, quasi Eucharistiam suam conficere perhibentur, miscentes (1) eum farinae, panemque
inde facientes.
Quidam vero, qüi dicuntur Aquarii, aquarn solam sub specie sobrietatis
in hoe sacramento offerunt. Omnes autem hi errores, et similes excluduntur
per hoe, quod Christus hoe sacramentum sub specie panis et vini instituit, ut.
patet Matth. 26. [v. 26 sqq.].
(1) L. : miscendo.
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met reden. En wel vooreerst met het oog op het gebruik van dit
Sacrament, dat bestaat in eten. Zooals men immers in het sacra
ment van het doopsel water neemt om het te gebruiken voor de
geestelijke afwassching, omdat de lichamelijke afwassching ge
woonlijk gebeurt met water, zoo neemt men ook in dit Sacrament
brood en wijn, het gewone voedsel der menschen, om het te
gebruiken voor de geestelijke spijziging.
Ten tweede met het oog op het lijden van Christus, waarin
het Bloed van het Lichaam werd gescheiden. Daarom wordt
in dit Sacrament, dat de herinnering is van ’s Heeren lijden,
afzonderlijk brood ontvangen als Sacrament van het Lichaam en
wijn als Sacrament van het Bloed.
Ten derde met het oog op het uitwerksel in iederen ontvanger
afzonderlijk, genomen. Dit Sacrament toch, zooals Ambrosius
zegt, <( strekt lot behoud van lichaam en ziel »; en daarom wordt
het « Vleesch van Christus» onder de gedaante van brood «voor
het heil van het lichaam, het Bloed echter )) onder de gedaante
van wijn « voor het heil van de ziel opgedragen », overeen
komstig het gezegde van het Boeli Leviticus (17. 14) dat «in
hel bloed de ziel is » van het dier.
Ten vierde met het oog op het uitwerksel voor de heele Kerk,
die samengesteld is uit meerdere geloovigen, zooals « het brood

Unde panis et vinum sunt materia conveniens hujus sacramenti. Et hoe
rationabiliter. Primo quidem, quantum ad usum hujus sacramenti, qui est
manducatio. Sicut enim aqua assumitur in sacramento baptismi ad usum
spiritualis ablutionis, quia corporalis ablutiö communiter fit in aqua; ita
panis et vinum quibus commumus homines reficiuntur, assumuntur in hoe
sacramento ad usum spiritualis manducationis. Secundo quantum ad passionem Christi, in qua sanguis est a corpore separatus. Et ideo in hoe sacra
mento, quod est memoriale Dominicae passionis, seorsum sumitur panis ut
sacramentum corporis, et vinum. ut sacramentum sanguinis. Tertio quantum
ad effectum consideratum in unoquoque sumentium; quia, ut Ambrosius
dicit super epist. 1. ad Cor. [11. v. 20] hoe sacramentum « valet ad
tuitionem animae et corporis, et ideo corpus Christi sub specie panis pro
salute corporis, sanguis vero sub specie vini pro salute animae offertur ï>,
sicut dicitur Levit. 17. [v. 14] quod «anima carnis in sanguine est .>.
Quarto quantum ad effectum respectu totius Ecclesiae, quae constituitur ex
diversis fidelibus, sicut « panis conficitur ex diversis granis, et vtaum fluit
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vervaardigd ivordt uit meerdere graankorrels en de ïvijn voort
vloeit uit meerdere druiven)), volgens het woord van de Glossa
op den Eersten Brief aan de Corinthiërs (10. 17): <( Hoeïvel
velen zijn rvij één lichaam », enz.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Al beeldt het
vleesch van gedoode dieren meer uitdrukkelijk het lijden van
Christus uit, is het toch minder geschikt voor het gewone gebruik
van dit Sacrament en voor de uitbeelding van de kerkelijke
eenheid.
2. Hoewel tarwe en wijn niet in alle landen groeien, kunnen
zij toch gemakkelijk naar alle landen vervoerd worden in die
hoeveelheid, welke voldoende is voor het gebruik van dii; Sacra
ment. Mocht er één ontbreken, dan is het niet geoorloofd daarom
het een zonder het ander te consecreeren, want dan zou het
geen volkomen Offer zijn.
3. Wijn, in geringe hoeveelheid genomen, kan een zieke niet
erg schaden. Trouwens, gesteld dat men daarvoor vreest: zooals
later gezegd zal worden (80° Kw. 12e Art.), is het niet noodig,
dat ieder, die het Lichaam van Christus ontvangt, ook het Bloed
ontvange.

ex diversis uvis », ut dicit Glossa [ord. August, tract. 26. in Joan.], super
illud 1. Corinth. 10. [v. 17]: « Multi unum corpus sumus », etc.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod, licet carnes animalium occisorum expressius repraesentent Christi passionem, tarnen minus competunt ad communem usum hujus sacramenti, et ad ecclesiasticam unitatem. significandam.
Ad SECUNDUM dicendum quod, licet non in omnibus terris nascatur triticum vel vinum, tarnen de facili ad omnes terras deferri potest, quantum
sufficit ad usum, hujus sacramenti. Nee propter defectum alterius est unurn
tantum sine altero consecrandam, quia non esset perfectum sacramentum.
Ad TERTIUM dicendum quod vinum in modica quantitate sumptum nóhpotest multum aegrotanti nocere. Et tarnen si nocumentum timeatur, nph
est necesse quod omnes accipientes corpus Christi etiam accipiant sanguinem,.
ut infra dicetur [q. 80. art. 12.].
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IP ARTIKEL.
/s er voor de stof van dit Sacrament een bepaalde hoeveelheid

van brood en ivijn vereischt?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er voor de stof van:
dit Sacrament een bepaalde hoeveelheid van brood en wijn is
vereischt. — j De uitwerkselen van de genade zijn immers niet
minder geordend dan de uitwerkselen van de natuur. Nu wordt
m De Anima gezegd: «Alle natuurdingen hebben een eind
punt en een vaste maat van grootte en groei)). Dus wordt nog
veel meer in dit Sacrament, dat Eucharistie d. i. goede genade
heet, een oepantde hoeveelheid brood en wijn vereischt.
2. Aan ut bedienaren van de Kerk is door Christus geen
macht gegeven tot handelingen, die strekken tot bespotting van
liet geloot en van de sacramenten daarvan, overeenkomstig het
woord van den Tïveeden Brief aan de Corinthiërs (10. 8) :
((Naar de volmacht, die God mij gegeven heeft tot opbotiiv
cn niet tot afbraak »• Nu zou het strekken tot bespotting van
het Sacrament, als een priester al het- brood wilde consecreeren,

ARTICULUS II.
Uirum requiratur determinata quaniitas patiis et vini ad
materiam hujus sacramenti.

[4. Dist. I 1. q. 2. art. 1. qla. 3.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod requiratur determinata quantitas panis et vini ad materiam hujus sacramenti. Effectus enim gratiae non
sunt minus ordi'nati quam effectus naturae. Sed, sicut dicitur in 2, de Anima
[ca(p. 4. n. 8.], « omnium natura constantium positus est terminus, et ratio
magnitudinis, et augmenti ». Ergo multo magis in hoe sacramento, quod dici
tur Eucharistia, idest bona grati'a, requiritur determinata quantitas panis
et vini.
2. Pr^etEREA,. ministris Ecclesiae non est a Christo data potesta[s ad ea
quae pertinent ad i’rrisionem fidei et sacramentorum ejus: secundum illud
1. Corinth. 10. [v. 8]: «Secundum potestatem quam dedit nobis Deus
in aedificationem, et non in destructioriem ». Sed hoe esset ad irnsionem
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dat op de markt verkocht wordt en al den wijn in den wijn
kelder, Dus heeft hij daartoe geen vermogen.
3. Als iemand gedoopt wordt in de zee, wordt niet al het
water van de zee door den vorm van het doopsel geheiligd,
maar alleen dat water, waarmee het lichaam van den doopeling
wordt afgewasschen. Dus kan ook in dit Sacrament de over
tollige hoeveelheid brood niet geconsecreerd worden.
Daartegenover staat echter, dat veel tegenovergesteld is aan
weinig en groot aan klein. Nu is er geen zóó kleine hoeveelheid
brood en wijn, dat zij niet geconsecreerd, zou kunnen worden.
Dus is er ook geen zóó groote, dat zij niet geconsecreerd zou
kunnen worden.
LEERSTELLING. — Sommigen hebben beweerd, dat de
priester een ontzaglijke hoeveelheid brood of wijn niet zou
kunen consecreeren b. v. al het brood, dat op de markt verkocht
wordt of al den wijn, die in het vat is. Maar dit schijnt niet
juist te zijn. Bij alle dingen immers, die een stof hebben, wordt
de stofbepalende maatstaf genomen naar de richting op het
doel, zooals.de stof van een zaag ijzer is, opdat zij tot zagen
geschikt zij. Nu is het doel van dit Sacrament het gebruik der* 3

sacramenti, si sacerdos vellet consecrare totum panem qui venditur in foro,
et totum vinum, quod est in cellario. Ergo hoe facere non potest.
3. Pr^ETEREA, si aliquis baptizetur in mari, non tota aqua maris sanctificatur per formam baptismi', sed solum aqua illa qua corpus baptizati abluitur. Ergo neque in hoe sacramento superflua quantitas panis et vini coiv
secrari potest.
Sed CONTRA est quod multum opponitur pauco, et magnum parvo. Sed
nulla est ita parva quantitas panis aut vini, quae non possit consecrari. Ergo
etlam nulla est ita magna quae consecrari non possit.
RESPONDEO dicendum quod quidam dixerunt, quod sacerdos non posset
consecrare immensam quantitatem panis aut vini, puta totum panem qui ven
ditur in foro, aut totum vinum quod est in dolio. Sed hoe non videtur esse
■verum. Quia in omnibus habentibus materiam. ratio determinationis materiae
sumitur ex ordine ad finem: sicut materia serrae est férrum, ut sit apta sec-
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geloovigen. Dus moet de hoeveelheid stof van dit Sacrament
bepaald worden naar verhouding tot het gebruik der geloovigen.
Evenwel kan zij niet bepaald worden naar verhouding tot het
gebruik der oogenblikkelijk aanwezige geloovigen: anders zou
een priester met weinig parochianen met in staat zijn vele hosties
te consecreeren. Dus schiet over dat de stof van dit Sacrament
bepaald wordt naar verhouding tot het gebruik der geloovigen
zonder meer. Nu is het getal der geloovigen onbepaald. Dus
kan men met zeggen, dat de hoeveelheid stof van dit Sacrament
bepaald is.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Bij een natuurding
heeft de stof altijd een bepaalde hoegrootheid om haar ver
houding tot een bepaalden vorm. Maar het getal der ge c^)V1^5n’
op wier gebruik dit Sacrament is gericht, is onbepaa .
us
gaat de vergelijking met op.
,.
2. De macht van de bedienaars der Kerk is op twee dingen
gericht: vooreerst op het eigen uitwerksel, ten twee e op
doel van het uitwerksel. Nu heft het tweede het eerste met op.
En daarom, als een priester den wil heeft het Lichaam van
Christus met het oog op een slecht doel te consecreeren b.v.

tioni. Finis autem hujus sacramenti est usus fidelium. Unde oportet quod
quantitas materiae hujus sacramenti determinetur per comparationem ad usum
fidelium. Non autem potest esse quod determinetur per comparationem ad
usum fidelium qui nunc ocurrunt: alioquin sacerdos paucos parochianos
habens non posset consecrare multas hostia. Unde relinquitur quod materia
hujus sacramenti determinetur per comparationem ad usum fidelium absolute.
Numerus autem fidelium est indeterminatus. Unde non potest dici quod
quantitas materiae hujus sacramenti sit determinata.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod cujuslibet rei naturalis materia accipit
determihatam quantitatem secundum comparationem ad formam determinatam. Sed numerus fidelium ad quorum usum ordinatur hoe sacramentum,
non est determinatus. Unde non est simile.
Ad SECUNDUM dicendum quod potestas ministrorum Ecclesiae ad duo
ordinatur: primo quidem, ad effectum proprium,; secundo ad finem effectus.
Secundum autem non tollit primum. Unde si sacerdos intendat consecrare
corpus Christi propter aliquem malum finem, puta ut irrideat vel veneficia
4
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ter bespotting of om te vergiftigen, zondigt hij wegens het
gewilde slechte doel, maar voltrekt hij toch het Sacrament
wegens de hem gegeven macht.
3. Het sacrament van het doopsel wordt voltrokken bij het
gebruik van de stof. En daarom wordt door den vorm van het
doopsel niet méér water geheiligd dan ten gebruike komt. Maar
dit Sacrament wordt voltrokken bij de consecratie van de stof. En
daarom gaat de vergelijking niet op.
IIP ARTIKEL.
Wordt er voor de stof van dit Sacrament tarwebrood vereischt?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er voor de stof van dit
Sacrament geen tarwebrood wordt vereischt. — 1. Dit Sacrament
immers is een herinneringsteeken aan ’s Heeren lijden. Nu is met
*s Heeren lijden méér overeenkomstig gerstebrood, dat harder
is en waarmee Hij ook de menigten op den berg heeft gespijzigd,
zooals gezegd wordt bij Joannes (6. 9), dan tarwebrood. Dus.* 4

faciat, propter intentionem mali finis peccat, nihilominus tarnen, propter
potestatem sibi datam, perficit sacramentum.
Ad TERTIUM dicendum quod baptismi sacramentum perficitur in usu materiae. Et ideo per formam baptismi non plus de aqua sanctificatur quanr
quantum venit in usum. Sed hoe sacramentum perficitur in consecratione.
materiae; et ideo non est simile.
ARTICULUS III.
Utrum requiraiur ad materiam hujus sacramenli quod sit panis Iriticeus..
f4. Dist. 11. q. 2. art. 2. qla. 2; Dist. 19. q. 1. art. 2. qla. 3. ad 1;
4. Cont. g. cap. 69. De Sacr. Alt. cap 10.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod non requiratur ad materiam’
hujus sacramenti quod sit panis triticeus. Hoe enim sacramentum est rememorativum Dominicae passionis. Sed magis videtur esse consonum Dominicae passioni panis hordeaceus, qui est asperior, et de quo etiam Christus
pavit turbas in monte, ut dicitur Joan. 6. [v. 9 sqq.] quam panis triticeus..
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is tarwebrood niet de eigen stof van dit Sacrament.

2. Bij de natuurdingen is de uiterlijke vorm een teeken van
de soort. Nu zijn er sommige korens, die in uiterlijken vorm
gelijken op de tarwekorrel, zooals maïs en spelt, van welke
laatste men dan ook op sommige plaatsen brood maakt voor het
gebruik van dit Sacrament. Dus is tarwebrood niet de eigen stof
van dit Sacrament.
.
3. Vermenging doet de soort ophouden. Nu vindt men aast
geen tarwemeel, dat niet met ander koren vermengd is, tenzij
het apart bereid wordt met daarvoor uitgekozen graan orre s.
Dus schijnt tarwebrood niet de eigen stof van dit Saciament te
zijn.
4. Wat bedorven is, schijnt tot een andere soort te behooren.
Welnu, sommigen voltrekken de Eucharistie met bedorven brood,
dat (bij gevolg) geen tarwebrood meer schijnt te zijn. Dus sc ïjnt
dat brood niet de eigen stof van dit Sacrament te zijn.
Daartegenover staat echter, dat in dit Saciament Christus
bevat is, die Zichzelf in Joannes (12. 24-25) vergelijkt met de
korrel van het koren zeggende: «De korrel van hel toren,
die in de aarde valt, blijft alléén, tenzij ze slerve ». Dus is brood
van koren of te wel van tarwe de stof van dit Sacrament.2 3 4
Ergo panis triticeus non est propria materia hujus sacramenti.
2. Pr/ETEREa, figura est signum speciei in naturalibus rebus. Sed quaedam frumenta sunt, quae habent similem. figuram grano tritici, sicut far et
spelta: de qua etiam in quibusdam locis panis conficitur ad usum hujus sa
cramenti. Ergo panis triticeus non est propria materia hujus sacramenti.
3. PR./ETEREA, permixtio speciem. solvit. Sed vix invenitur farina triticea,
quae alterius frumenti permixtionem non habeat, nisi forte de electis granis
studiose fiat. Non ergo videtur quod panis triticeus sit propria matéiï'a hujus
sacramenti.
4. PrjETEREA, illud quod est corruptum videtur esse alterius speciei.
Sed aliqui conficiunt ex pane corrupto, qui jam non videtur esse panis tri
ticeus. Ergo videtur quod talis panis non sit propria materia hujus sacramenti.
Sed contra est quod in hoe sacramento continetur Christus, qui se grano
frumenti comparat, Joan. 12. [v. 24, 25] dicens: «Nisi granum frumenti
cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet ». Ergo panis frumenti
sive triticeus, est materia hujus sacramenti.
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Leerstelling. — Zooals gezegd is (1° Art.; 60' Kw.
7" Art. 2° Antw.), neemt men met het oog op het gebruik van
de sacramenten die stof, welke bij de menschen méér algemeen
voor het overeenkomstig doei gebruikt wordt. Nu wordt van alle
broodsoorten door de menschen het meest algemeen gebruik
gemaakt van tarwebrood: want de andere broodsoorten schijnen
ingevoerd te zijn bij gebrek aan deze. En daarom gelooft men
ook, dat Christus met dit soort van brood dit Sacrament heeft
ingesteld. Dit brood-soort is ook meer versterkend voor den
mensch: en op die manier is het een geschikter teeken van het
uitwerksel van dit Sacrament. En dus is tarwebrood de eigen
stof van dit Sacrament.
Antwoord op de Bedenkingen. —
1. Gerstebrood
is geschikt om de hardheid van de Oude Wet te beteekenen.
En vanwege de hardheid van dit brood; én om wat gezegd
wordt door Augustinus: « Het merg van de gerst, door een zeer
taai vlies bedekt, beteef?ent ofwel de Wet, die zóó gegeven was,
dat in haar het levend zielevoedsel was bedekt onder lichame
lijke sacramenten, ofwel het volk* n°g niet bevrijd van de
vleeschelijke begeerten, die als een vlies over hun hart hingen ».
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est [art. 1 ; q. 60. art. 7.
ad 2.] ad usum sacramentorum assumitur talis materia, quae communius
apud homines in talem usum venit. Inter alios autem panes communius homines utuntur pane triticeo: nam alii panes videntur esse introducti in hujus
panis defectum. Et ideo Christus creditur in hujus panis specie hoe sacramentum instituisse. Qui etiam panis magis confortat hominem: et ita convenientius significat effectum hujus sacramenti. Et ideo propria matena hujuv
sacramenti est panis triticeus.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod panis hordeaceus competit ad significandam turn duritiem veteris legis, (1) propter duritiem panis, turn etiam
quia, ut Augustinus dicit in lib. 83. QQ. (q. 61.), «hordei medulla,
quae tenacissima palea tegitur, vel ipsam legem significat, quae ita data
erat ut in ea vitale animae alimentum corporalibus sacramentis obtegeretur:
vel ipsum populum nondum expoliatum carnali desiderio, quod tanquam
palea cordi ejus inhaerebat ». Hoe autem sacramentum pertinet ad suave
(1) L. addit: turn.
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Dit Sacrament behoort daarentegen tot het « zoete juk» van
Christus, en tot de reeds geopenbaarde waarheid en tot een
geestelijk volk. En dus zou gerstebrood niet de geschikte sto
voor dit Sacrament zijn.
2. De voortbrenger brengt iets voort in gelijkheid van soort .
soms echter ontstaat er tusschen voortbrenger en voortge rac te
een ongelijkheid in bijkomstigheden, hetzij vanwege de sto ,
hetzij vanwege de zwakheid van de voortbrengingskrac t.
n
daarom: als er sommige korens zijn, die uit tarwezaa vo°*
gebracht kunnen worden, zooals uit in slechten grond gezaai e
korrels wit koren groeit, dan kan van der gelijk koien vervaal ïg
brood stof zijn voor dit Sacrament. Maar dit schijnt niet e
geval te zijn met gerst, noch met spelt, noch ook met maïs, a
toch het meest van al op tarwe gelijkt. De gelijkenis in ui e
lijken vorm schijnt bij deze eerder op verwantschap dan op
eenheid van soort te wijzen, zooals uit de gelij enis in ui
lijken vorm blijkt, dat hond en wolf verwant zijn van soort,
niet dat ze één zijn van soort. En dus kan uit ei ge ij e oie ,
die volstrekt niet uit tarwezaad kunnen voortkomen, niet e ioo
vervaardigd worden, dat vereischte stof is vooi it acramen
jugum Christi, et ad veritatem jam manifestatam, et ad populum spiri"
tualem. Unde non esset materia conveniens hujus sacramenti panis
Hordeaceus.
Ad SECUNDUM dicendum quod generans generat sibi sirhile in specie:
fit tarnen ali'qua dissimilitudo generantis ad genitum quantum ad accidentia,
vel propter materiam, vel propler debilitatem virtutis generativae. Et ideo,
si qua frumenta sunt quae ex semine tritici generari possunt, sicut ex grano
tritici (2) seminato in malis terris nascitur siligo, ex tali frumento panis
confectus potesl esse materia hujus sacramenti. Quod tarnen non videtur
habere locum neque in hordeo, neque in spelta, neque etiam in farre, quod
inter omnia est grano tritici similius. Similitudo autem figurae in talibus
magis videtur significare propinquitatem, quam identitatem speciei: sicut
ex similitudine figurae manifestatur quod canis et lupus sunt propinqu^e
speciei, non autem ejusdem. Unde ex talibus frumentis, quae nullo moao
possunt ex semine tritici (3) generari, non potest confici panis qui sit debita
materia hujus sacramenti.
(2) L. om. : tritici.
(3) L. : grani.
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3. Een kleine vermenging doet de soort niet ophouden: de
kleine hoeveelheid toch wordt in zekeren zin opgeslorpt door de
groote. En daarom: indien een geringe hoeveelheid ander koren
gemengd wordt bij een veel grootere hoeveelheid tarwe, dan
kan er brood van vervaardigd worden, dat stof is voor dit
Sacrament. Een sterke vermenging echter, b.v. van een gelijke
of vrijwel gelijke hoeveelheid, doet de soort ophouden. En dus
is daaruit vervaardigd brood geen geschikte stof voor dit Sacra
ment.
4. Soms is het bederf van het brood zóó groot, dat het zijn
soort verliest: zooals wanneer het uit elkaar valt en de smaak,
de kleur en andere bijkomstigheden veranderen. Zulk een stof
kan men niet consecreeren tot het Lichaam van Christus. Soms
echter is het bederf niet zóó groot, dat de soort ophoudt, maar
is er een zekere ovérgang naar het bederf, zooals een wijziging
in de smaak verraadt. En dergelijk brood kan men consecreeren
tot het Lichaam van Christus, maar die dat doet begaat zonde
wegens oneerbiedigheid tegenover het Sacrament.
Daar stijfsel van bedorven tarwe komt, kan daarvan ver
vaardigd brood wel niet het Lichaam van Christus worden,
hoewel sommigen het tegenovergestelde zeggen.

Ad TERTIUM dicendum quod modica permixtio non solvit speciem; quia
id quod est modicum, quodammodo absumitur a plurimo. Ideo si sit modica
admixtio alterius frumenti ad multo majorem quantitatem tritici, poterit
exinde confici panis, qui est materia hujus sacramenti. Si vero sit magna
permixtio, puta ex aequo vel quasi, talis permixtio speciem m.utat. Unde
panis exinde confectus non erit debita materia hujus sacramenti.
Ad QUARTUM dicendum quod aliquando est tanta corruptio panis quod
solvitur species panis: sicut cum continuitas solvitur et sapor et color et alia
accidentia mutantur. Unde ex tali materia non potest confici corpus Christi.
Aliquando vero non est tanta corruptio quae speciem. solvat, sed est aliqua
dispositio ad corruptionem: quod declarat aliqualis immutatio sapori's. Et
ex tali pane potest confici corpus Christi: sed peccat conficiens propter
irreverentiam sacramenti. Et quia amydum est ex tritico corrupto, non
videtur quod panis ex eo confectus possit fieri corpus Christi: quamvis
quidam contrarium. dicant.
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IV“ ARTIKEL.
Moet dit Sacrament met ongedeesemd brood worden vollrokken•**
Bedenkingen. — Men beweert, dat dit Sacrament niet met
ongedeesemd brood moet worden voltrokken.
1. We moeten
immers in dit Sacrament Christus’ instelling nabootsen. Nu schijnt
Christus dit Sacrament met gèdeesemd brood te hebben
steld, want, zooais men leest in het Boek van den Uittoc
(12° hfdst.), begonnen de Joden overeenkomstig de Wet onge
deesemd brood te gebruiken op den Paaschdag, die op en
veertienden dag van de maan gevierd wordt; Christus ec
heeft dit Sacrament ingesteld tijdens het Avondmaal, at
ij
«voor den Paaschdag» vierde, zooais staat in Joannes( • ,
4). Dus moeten ook wij dit Sacrament met gedeesem
100
vieren.
.
,
2. De wetsvoorschriften moet men niet ondei houden in en
tijd der genade. Nu was het gebruik van ongedeesemd brood
een wettelijke plechtigheid, zooais blijkt in het Boek van en
Uittocht (12c hfdst.). Dus moeten wij in dit genadesacrament
geen gebruik maken van ongedeesemd brood.

ARTICULUS IV.
Utrum hoe sacramentum debeal confici ex pane azymo.
[4. Dist. 11. q. 2. art. 2. qla. 3; 4. Cont g. cap. 69;
Opusc. 1. Cont. Error. Graec. cap. 32 §§ 1, 37; In Joan. cap. 13. lect.

I.J

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod hoe sacramentum non debeat
■confici ex pane azymo. Debemus enim in hoe sacramento imitari institutionem Christi. Sed Christus videtur hoe sacramentum, instituisse in pane
fermentato, quia, sicut legitur Exod. 12. Judaei secundum legem incipiebant
uti azymis in die paschae, quod celebratur quartadecima luna; Christus
autem institurt hoe sacramentum in Coena, quam celebravit « ante diem
festum Paschae», ut habetur Joan. 13. [v. 1, 4]. Ergo et nos debemus
hoe2.sacramentum
in pane
Piueterea, celebrare
legalia non
sunt fermentato.
observanda tempore gratiae. Sed uti
azymis fuit quaedam Iegalis caeremonia, ut patet Exod. 12. Ergo in hoe
sacramento gratiae non debemus azymis uti.
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3. Gelijk boven is gezegd (73° Kw. 3'' Art. 3' Antw.), is
de Eucharistie het « Sacrament der Liefde », zooals het doopsel
het sacrament des geloofs is. Nu wordt de vurigheid van de
liefde beteekend door deesem, zooals blijkt uit de Clossa bij
het gezegde van Mattheus (13. 33) : o. Het rijk der hemelen is
gelijk aan deesem ». Dus moet dit Sacrament voltrokken wor
den met gedeesemd brood.
4. Ongedeesemd en gedeesemd zijn bijkomstigheden van het
brood, waardoor de soort niet verandert. Nu maakt men bij de
stof van het doopsel geenerlei onderscheid tusschen bijkomstig
heden van het water b.v. of het zout of zoet, warm of koud is.
Dus moet men in dit Sacrament geen onderscheid maken of het
brood ongedeesemd of gedeesemd is.
Daartegenover staat echter, dat in een Extra de priester ge
straft wordt, « die het gewaagd mocht hebben de eucharistische
plechtigheden te vieren met gedeesemd brood en een houten
beker ».
LEERSTELLING. — Met betrekking tot de stof van dit Sacra
ment kunnen twee dingen beschouwd worden t. w. wat nood-3 4

3. Pr^ETEREA, sicut supra dictum est [q. 73. art. 3. ad 3.], Eucharistia est sacramentum charitatis, sicut baptismus fidei. Sed fervor charitatis
significatur per fermentum; ut patet in Glossa [ord.] super ïllud Matth.
13. [v. 33]: «Simi’le est regnum, coelorum fermento », etc. Ergo hoe
sacramentum debet confici de pane fermentato.
4. PRjETEREA, azym.um et fermentatum sunt accidentia panis non variantia ejus speciem. Sed in materia baptismi nulla discretio adhibetur circa
differentiam accidentium aquae: puta si sit salsa vel dulcis, calida vel
frigida. Ergo in hoe sacramento aliqua discretio adhiberi non debet utrum
panis sit azymus vel fermentatus.
Sed CONTRA est quod extra, De Celebratione Missarum [cap.: Literas]
punitur sacerdos qui « in pane fermentato et scypho ligneo missarum solemnia
celebrare praesumpsit ».
RESPONDEO dicendum quod circa materiam hujus sacramenti duo possunt
considerari: scilicet quid sit necessarium, et quid conveniens. Necessarium
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zakelijk en wat passend is. Gelijk gezegd (vorig Art.), is het
noodzakelijk, dat het tarwebrood is, zonder hetwelk het Sacra
ment niet wordt voltrokken. Het is echter niet noodzakelijk
voor het Sacrament, dat het ongedeesemd of gedeesemd is,
want met beide kan het voltrokken worden.
Passend is het echter, dat iedereen bij de viering van het
Sacrament den ritus van zijn eigen Kerk in acht neemt. Op it
punt hebben de Kerken verschillende gewoonten. Want Giegorius zegt: « De Romeinsche Kerk draagt ongedeesemde oroo en
op, omdat de Heer zonder eenige vermenging het Vleesch eeft
aangenomen. Maar de overige Kerken dragen gedeesemd roo
op, daar het Woord des Vaders Vleesch heeft aange aan,
zoals ook de deesem gemengd wordt met het meel)). Oera ve,
zooals in de Latijnsche Kerk een priester zondigt, as ij ®
Mis leest met gedeesemd brood, zoo zou in de Grieksche Rerk
een grieksch priester zondigen, als hij de Mis las met onge eesem
brood en adus den ritus van zijn Kerk met voeten tia .
Evenwel is de gewoonte om de Mis te lezen met onge eesem
brood redelijker. Vooreerst om de instelling van Christus, die
dit Sacrament heeft ingesteld «op den eersten dag van de: onge
deesemde brooden )), zooals te vinden is bij Mait eus

quidem est ut sit panis triticeus, sicut dictum est [art. praec.] : sine quo
non perficitur sacramentum. Non est autem de necessitate sacramenti quod
sit azymus vel fermentalus: quia i‘n unoquoque confici potest. Conveniens
autem est ut unusquisque servet ritum suae Ecclesiae in sacramenti celebratione. Super hoe autem sunt diversae Ecclesiarum consuetudines. Dicit enim
beatus Gregori'us in Registro: « Romana Ecclesia offert azymos panes:
proplerea quod Dominus sine ulla commixtione suscepit camem. Sed
graecae (1) Ecclesiae offerunt fermentatum; pro eo quod Verbum Patris
indutum est carne, sicut fermentum miscetur farinae ». Unde sicut peccat
presbyter in Ecclesia Latinorum celebrans de pane fermentato; ita peccaret
presbyter graecus in Ecclesia Graecorum celebrans de pane azymo, quasi
pervertens Ecclesiae suae ritum. Et tarnen consuetudo de pane azymo
celebrandi rationabilior est. Primo quidem, propter instltutionem Christi,
qui hoe sacramentum instituit «prima die azymorum.», ut habetur Matth.
26. [v. 17], et Mare. 14. [v. 12], et Luc. 22. [v. 7], qua die nihil

(1) L. : coeterae.
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en Marcus (14. 12) en Lucas (22. 7), op welken dag er volstrekt
geen gedeesemd brood in de huizen der Joden aanwezig mocht
zijn, zooals staat in het Boek van den Uittocht (12. 15, 19).
Ten tweede, omdat het brood in strikten zin het Sacrament is
van het Lichaam van Christus, dat zonder bederf is ontvangen
— méér dan van Zijn Godheid, zooals later zal blijken (76°
Kw. 1C Art. 1° Antw.). Ten derde, omdat dit brood beter
overeenkomt met de oprechtheid van de geloovigen, welke voor
het gebruik van dit Sacrament wordt vereischt volgens den
Eersten Brief aan de Corinihiërs (5. 7-8) : <( Ons Paaschlam,
Christus, is geslacht: laai ons dan feestmaal houden mei ongedeesemde brooden van oprechtheid en Xvaarheid. >v
Toch heeft genoemde gewoonte van de Grieken een zekere
redelijkheid : èn om de beteekenis, die Gregorius aanraakt: èn
om afschuw uit te drukken voor de ketterij van de Nazarenen,
die wetsvoorschriften met het Evangelie vermengden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals men leest
in het Boek van den Uittocht (12. 7, 18), begon de Paaschplechtigheid vanaf den namiddag van den veertienden dag der
maan. En toen heeft Christus, na slachting van het paaschlam,
dit Sacrament ingesteld. Daarom zegt Joannes van dezen dag
dat hij voorafging aan den nog volgenden Paaschdag, terwijl
fermentatum in domibus Judaeorum esse debebat, ut habetur Exod. 12.
[v. 15, 19]. Secundo, quia panis est proprie sacramentum Corporis Christi,
quod sine corruptione conceptum est, magis quam divini'tatis ipsius, ut infra
patebit [q. 76. art. 1. ad 1.]. Tertio, quia Koe magis competit sinceritati
fidelium, quae requiritur ad usum hujus sacramenti; secundum illud 1.
Cor. 5. [v. 7, 8]: «Pascha nostrum. immolatus est Christus; itaque
epulemur in azymis sinceritatis et veritatis ». Habet tarnen haec consuetudo
Graecorum aliquam rationem, et propter signi'ficationem, quam tangit
Gregorius; et in detestationem haeresis Nazaraeorum, qui legalia Evangelio
miscebant.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut legitur Exod. 12. [v. 7, 18],
solemnitas paschalis incipiebat in vesperis quartae decimae Iunae. Et tune
Christus post immolationem agni paschalis hoe. sacramentum. instituit. Unde
haec dies a Joanne dicitur praecedere diem Paschae, et a tribus aliis Evan-
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de drie andere evangelisten hem noemen « den eersten dag van
de ongedeesemde brooden», waarop in de huizen der Joden
geen gedeesemd brood gevonden werd, zooals gezegd is (in de
Leerst.). Hierover is vollediger bescheid gedaan in het tractaat
over ’s Heeren lijden (46° Kw. 9° Art. lc Antw.).
2. Z\) die de Eucharistie vieren met ongedeesemd broo
bedoelen niet de plechtigheden van de Wet in acht te nemen
maar zich aan te passen aan de instelling van Christus.
n
daarom judaiseeren zij niet. Anders zouden ook zij, die de
is
lezen met gedeesemd brood, judaiseeren: de Joden immers roe
gen gedeesemd brood als eerstelingen op.
,
3. De deesem beteekent liefde wegens een van zijn uitwer
selen, daar nl. het brood er smakelijker en grooter dooi-woi t.
Maar hij beteekent bederf op grond zelf van zijn sooit.
4. Daar deesem iets bedorvens heeft en dit Saciament, zooa s
gezegd is (3° Art. 4l Antw.), met met bedorven brood voltrokken
kan worden, wordt bij het brood méér gelet op het verschil van
ongedeesemd of gedeesemd dan bij het doopwater op et ver
schil van warm en koud. Het bederf van den deesem on immeis
zóó groot zijn, dat het Sacrament er niet mee tot stan zou
kunnen komen.
gelistis dicitur prima die azymorum, quando fermentatum, in domibus
Judaeorum non inveniebatur, ut dictum est [in corp.]. Et de hoe supra
notatum est plenius in tractatu Dominicae passionis [q. 46. art. 9. ad 1.].
Ad SECUNDUM dicendum quod conficientes ex azymo non intendunt
caeremonias legis servare, sed conformare se institutioni Christi. Et ideo
non judaizant. Alioquin et celebrantes in pane fermentato judaizarent:
quia Judaei panes primitiarum fermentatos offerebant.
Ad TERTIUM dicendum quod fermentum. significat charitatem propter
aliquem effectum, quia scilicet panem facit sapidiorem et majorem. Sed
corruptionem significat ex ipsa ratione suae speciei.
Ad QUARTUM dicendum. quod quia fermentum habet aliquid corruptionis,
•et ex pane corrupto non potest confici hoe sacramentum, ut dictum est [art.
praec. ad 4.], ideo magis attenditur circa panem differentia azymi et
fermentati, quam circa aquam baptismi differentia calidi et frigidi. Posset
enim tanta esse corruptio fermenti quod ex eo non posset confici sacramentum.
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V* ARTIKEL.
Is wijn van den wijnstok de eigen stof van dit Sacrament?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat wijn van den wijnstok
niet de eigen stof van dit Sacrament is. — 1. Zooals immers
water de stof is van het doopsel, zoo is wijn de stof van dit
Sacrament. Welnu het doopsel kan plaats hebben met alle water.
Dus kan ook dit Sacrament voltrokken worden met allen wijn
b.v. met wijn van granaatappels of van moerbeien: vooral daal
de wijnstok in sommige landen niet groeit.
2. Azijn is een soort van wijn, dat verkregen wordt van den
wijnstok, zooals Isidorus zegt. Maar dit Sacrament kan niet
voltrokken worden met azijn. Dus schijnt wijn van den wijnstok
niet de eigen stof van dit Sacrament te zijn.
3. Zooals van den wijnstok geklaarde wijn verkregen wordt,
zoo ook onrijp sap en most. Maar hiermee kan dit Sacrament
niet worden voltrokken, overeenkomstig het te lezene in de
Zesde Synode: « Wij hebben vernomen, dat in sommige kerken * 2 3

ARTICULUS V.
Ulrum vinum vilis sii propria maieria hu jus sacramenti.
[4. Dist. 11. q. 2. art. 3; 4. Cont g. cap. 69.]
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod non sit propria materia hujus
sacramenti vinum vitis. Sicut enim aqua est materia baptismi, ita vinum est
materia hujus sacramenti. Sed in qualibet aqua potest fieri baptismus. Ergo
in quolibet vino, puta malorum granatorum vel mororum aut hujusmodi,
potest confici hoe sacramentum: praesertim cum. in quibusdam terris vites
non crescant.
2. Pr^TEREA, acetum est quaedam species vini, quod de vite sumitur,
ut Isidorus dicit [lib. 20. Etymol. cap. 3.]. Sed de aceto non potest
confici hoe sacramentum. Ergo videtur quod vinum. vitis non sit propria
materia hujus sacramenti.
3. PRjETEREA, sicut de vite sumitur vinum depuratum, ita etiam agresta
et mustum. Sed de his non videtur posse confici hoe sacramentum, secundum illud quod in 6. Synodo legitur [habetur in Conc. Quinisex. cap. 28.
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e pi fes eis bij het als Offer opgedragene druiven voegen en dan
fei e aan het volk uitdeden. Wij bevelen derhalve, dat geen
f . Prester dit in het vervolg nog doe)). En Paus Julius
enspt hen, die « zoo juist uitgepersten wijn in het Sacrament
van s Heeren kdk opdragen ». Dus schijnt wijn van den wijns o niet de eigen stof van dit Sacrament te zijn.
Daartegenover staat echter, dat, zooals de Heer
ze
heeft vergeleken met de tarwekorrel, Hij Zichzelf óók nee t ver
geleken met den wijnstok, zeggend: « Ik ben de ware wijnstok >>.
(Joan. 15, 1). Nu is alleen tarwebrood stof van dit Sacrament
Dus is alleen wijn van den wijnstok de eigen/ sto van i
Sacrament.
Leerstelling. — Alleen met wijn van den wijnstok kan
dit Sacrament worden voltrokken. Vooreerst om de instelling
"van Christus, die met wijn van den wijnstok dit Sacrament
heeft ingesteld, zooals blijkt uit hetgeen Hij zelf met het oog
op de instelling van dit Sacrament zegt: (.( Voorwaar, Ik zal
niet meer drinken van dit gewas van den wijnstok »• (Luc. 22.
18). — Ten tweede, omdat, gelijk gezegd (3° Art.), voor de

post Conc. Constant. 3.] : « Didicimus, quod in quibusdam Ecclesiis sacerdotes sacrificio oblationis conjungunt uvas, et sic simul utrumque populo
dispensant. Praecipimus igitur, ut nullus sacerdos hoe ulterius faciat ». t
Julius I. papa [conc. Bracarens. 3. can. 1.) reprehendit quosdam qm
•expressum vinum in sacramento Dominici calicis offerunt. Ergo vi etur
quod vinum vitis non sit propria materia hujus sacramenti.
Sed CONTRA est quod, sicut Dominus se comparavit grano frumenti, ita
etiam se comparavit viti, dicens Joan. 15. [v. 1 ] : « Ego sum vitis vera ».
Sed solus panis de frumento est materia hujus sacramenti, ut ïctum est
[art. 3.]. Ergo solum vinum de vite est propria materia hujus sacramenti.
RESPONDEO dicendum quod de solo vino vitis potest confici hoe sacramentum. Primo quidem, propter institutionem Christi, qui in vino vitis hoe
sacramentum instituit, ut patet ex eo quod ipse dicit Luc. 22. [v. 18]
•circa institutionem hujus sacramenti: « Non bibam amodo de hoe genimine
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stof van de sacramenten datgene genomen wordt, wat in strikten
zin en algemeen van die soort is. Nu wordt in strikten zin wijn
genoemd, wat van den wijnstok verkregen wordt: andere dranken
daarentegen worden wijn genoemd om een zekere gelijkenis met
den wijn van den wijnstok. — Ten derde, omdat de wijn van
den wijnstok méér overeenkomt met het uitwerksel van dit
Sacrament, dat geestelijke blijdschap is: want er is geschreven
dat ((de Tvijn ’s menschen hart verblijdt)). (Ps. 103. 13).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Die dranken wor
den niet in strikten zin maar om een gelijkenis wijn genoemd.
Echte wijn kan, zooveel als voor dit Sacrament noodig is, naar
die landen vervoerd worden, waar de wijnstok niet groeit.
2. Wijn wordt azijn door bederf: daarom gaat azijn niet
terug over in wijn, zooals gezegd wordt in de Metaphysica.
Derhalve, zooals dit Sacrament niet kan voltrokken worden met
geheel bedorven brood, kan het ook niet voltrokken worden met
azijn. Wel met wijn, die op het punt staat in azijn over te gaan,
evenals met brood, dat op weg is naar het bederf, hoewel degene,

vitis ». Secundo, quia, sicut dictum est [art. 3.], ad materiam sacramentorum assumitur id, quod proprie et communiter habet talem speciem.
Proprie autem vinum dicitur quod de vite sumitur: alii vero liquores vi'num
dicuntur secundum quandam similitudinem ad vinum vitis. Tertio, quia
vinum vitis magis competit ad effectum hujus sacram.enti, qui est spiritualis
laetitia, quia scriptum est [Psalm. 103. v. 15], quod «vinum laetificat.
cor hominis ».
Ad PRIMUM ergo dicendum quod illi liquores non dicuntur proprie vinum,
sed secundum similitudinem. Potest autem verum vinum ad terras illas
deferri in quibus vites non crescunt, quantum sufficit ad hoe sacramentum. Ad SECUNDUM dicendum quod vinum fit acetum per corruptionem;
unde non fit reditus de aceto in vinum, ut dicitur 8. Metaphys. [1. 7. cap.
5. n. 3, 4.]. Et ideo, sicut de pane totaliter corrupto non potest confici
hoe sacramentum, ita nee de aceto (1). Potest tarnen confici de vino'
acescenti, sicut et de pane qui est in via ad corruptionem, licet peccet con(1) L. addit: potest confici.
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die zoo de Eucharistie voltrekt, zonde doet, gelijk boven ge
zegd is (3* Art. 4° Antw.).
. Onrijp sap is in het ontstaansproces en heeft daarom nog
n!e e S001t van wijn. En derhalve kan daarmee dit Sacrament
nie woi den voltrokken. Most echter heeft al de soort van
wijn, want zijn zoetheid wijst er op, dat hij heeft gewerkt, het
geen het «laatste uitwerksel van de natuurlijke warmte is»,
zooa s gezegd wordt in de Metereologica. Daarom kan met
most dit Sacrament worden voltrokken.
Evenwel moet men geen heele druiven bij dit Sacrament
joegen, want dan zou er, behalve wijn, nog iets anders zijn.
ok wordt verboden juist uitgepersten wijn in den kelk op te
ragen: dit immers is niet passend vanwege de onzuiverheid van
den most. In geval van noodzaak kan het echter gebeuren, want
dezelfde Paus Julius zegt: « Mocht het noodig zijn, dan perse
men den wijntros in den ke^k uif)).

ficiens: ul prius dictum est [art. 3. ad 4.].
Ad TERTIUM dicendum quod agresta est in via generationis, et ideo
nondum habet speciem vini. Et propter hoe de ea non potest confici hoe
sacramentum,. Mustum autem jam habet speciem vini: nam ejus dulcedo
attestatur digestioni, quae est completio a naturali calore, ut dicitur in 4.
Meteor. [cap. 2.]. Et ideo de musto potest confici hoe sacramentum. Non
tarnen debent uvae integrae huic sacramento misceri: quia jam esset ibi
aliquid praeter vinum. Prohibetur etiam ne mustum statim expressum de
uva in calice offeratur: quia hoe est indecens propter impuritatem musti.
Potest tarnen in necessitate fieri: dicitur enim ab eodem Julio papa [loccit. in arg.] : « Si necesse fuerit, botrus in calicem prematur )>.
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VI* ARTIKEL.
Moet er water bij den wijn gevoegd worden?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er geen water bij den
wijn gevoegd moet worden. — 1. Immers, het Offer van
Christus werd voorafgebeeld door de offerande van Melchiseaech, van wien men alleen maar kan lezen (Schepp. 14. 18), dat
hij « brood en wijn » heeft opgedragen. Dus schijnt in dit Sacra
ment geen water bij gevoegd te moeten worden.
2. Verschilende sacramenten hebben verschillende stoffen. Nu
is water de stof van het doopsel. Dus moet het niet bij de stof van
dit Sacrament gebruikt worden.
3. Brood en wijn zijn de stof van dit Sacrament. Welnu
bij het brood wordt niets bij gevoegd. Dus moet er ook niets
aan den wijn worden toegevoegd.

Daartegenover staat echter, dat Paus Alexander schrijft:
(( Bij de opdracht der Sacramenten, welige bij de Misplechtig-

ARTICULUS VI.
Utrum aqua sii vino permiscenda.
[4. Dist. 11. q. 2. art. 4. qla. 1 ; In Matth. cap. 26;
1. ad Cor. cap. 1 1. lect. 6.]
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod aqua non sit vino permiscenda.
Sacrificium enim Christi figuratum fuit per oblationem Melchisedech, qui
Gen. 14. [v. 18] non legitur obtulisse nisi panem et vinum. Ergo videtur
quod in hoe sacramento non debeat adjungi aqua.
2. PrjETEREA, diversorum sacramentorum diversae sunt materiae. Sed
aqua est materïa baptismi. Ergo non debet assumi ad materiam hujus sacramenti.
3. Pr/ETEREA, panis et vinum sunt materia hujus sacramenti. Sed pam
nihil adjungitur. Ergo nee vino debet aliquid adjungi.
SED CONTRA est quod Alexander I. papa scribit [epist. 1. ad onmes
orth. De Consecr. Dist. 2.] : « In sacramentorum oblati'onibus, quae inter
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heden aan den Heer worden opgedragen, mogen alleen brood en
mei water vermengde wijn ten Offer worden opgedragen ».
Leerstelling. — Met den wijn, die in dit Sacrament wordt
opgedragen, moet water worden vermengd. Vooreerst om de
instelling. Men meent immers niet ten onrechte, dat de Heer
dit Sacrament heeft ingesteld met wijn, waarin water was ver
mengd, overeenkomstig de gewoonte van dat land: vandaar oo
dat in het Boek der Spreuken (9. 5) gezegd wordt:
den wi)n, dien ik u gemengd heb. — Ten tweede, om at it
beter schikt voor de uitbeelding van ’s Heeren lijden. Daarom
zegt Paus Alex ander: « In den k^k des Heeren moet mei alleen
wijn of alleen water opgedragen worden, maar beide S^rncng •
beide toch zijn volgens de Schrift uit Christus zijde tj
ifn
lijden voortgevloeid ». — Ten derde, omdat dit beter schi t tot
uitbeelding van het uitwerksel van dit Sacrament nl. de vereem
ging van het christen volk met Christus: want, zooals raus
Julius zegt: « Wij zien, dat met het water het volk e
Wordt en dal de wijn het Bloed van Christus aangeeft.
on
neer dus in den fce/fr de wijn met het water wordt gemengd.
Wordt Christus met het volk vereenigd)).
Ten vier e, om at
dit goed uitkomt met het laatste uitwerksel van dit Sakrament
Jiussarum solemnia Domino offeruntur, panis
permixtum in sacrificium offerantur ».

tantum et vinum aqua

R ESPOND EO dicendum quod vino quod offertur in hoe sacramento debet
aqua misceri. Primo quidem propter institutionem. Probabiliter enim creditur, quod Dominus hoe sacr'am.entum instituerit in vino aqua permixto
secundum morem illius terrae; unde et Proverb. 9. [v. 5] dicitur: « Bibite
vinum quod mi'scui vobis ». Secundo, quia hoe convenit repraesentationi
Dominicae passionis. Unde dixit Alexander I. papa [loc. cït.] : « Non
debet in calice Domini aut vinum solum., aut aqua sola offerri, sed utrumque
permixtum: quia utrumque ex .latere ejus in passfone sua profluxisse lëgitur ».
Tertio, quia hoe convenit ad significandum effectum hujus sacramenti,
qui est unio populi christiani ad Christum: quia, ut Julius I. papa dicit
[Conc. Bracarens. 3. can. 1.], «videmus in aqua populum intelligi, *n
vino vero ostendi sanguinem Christi'. Ergo, cum in calice vino aqua miscetur,
Christo populus adunatur ». Quarto, quia hoe competit ad ultimum effecïum hujus sacramenti, qui est mtroitus ad vitam aeternam- Unde Ambrosius
5
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nl. den toegang tot het eeuwig leven. Daarom zegt Ambrosius:

« Het water stroomt in den kelk en schiet op ten eeuwigen
leven ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Gelijk Ambrosius
terzelfder plaatse zegt, is het Offer van Christus niet alleen
voorafgebeeld door de offerande van Melchisedech, maar ook
door het water, dat in de woestijn uit de rots vloeide, volgens
het gezegde van den Eersten Brief aan de Corinthicrs (10. 4) :
«Zij dronken van de geestelijke rots, die hen volgde)).
2. In het doopsel wordt water gebruikt ter afwassching. In
dit Sacrament echter ter verkwikking, volgens hei psalmvers:
« Met wateren van verkwikking heeft Hij mij grootgebracht ».
(Ps. 22. 2).
3. Brood wordt vervaardigd uit water en meel. Als er daarom
bij den wijn water wordt gedaan, is geen van beide zonder water.

dicit in lib. 5. de Sacramentis [cap. 1.] : « Redundat aqua in calicem, et
salit in vitam aeternam ».
Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Ambrosius dicit ibidem, sicut
sacrificium Christi significatum est per oblationem Melchisedech, ita etiam
significatum est per aquam quae in eremo fluxit de petra, secundum illud
1. Cor. 10. [v. 4] : « Bibebant autem de spiritali consequente eos petra ».
Ad SECUNDUM 'dicendum quod aqua assumitur in baptismo ad usum
ablutionis. In hoe autem sacramento assumitur ad usum refectionis; secun
dum illud Psalm. 22. [v. 2] : « Super aquam refectionis educavit me »•Ad TERT1UM dicendum quod panis ex aqua et farina conficitur. Et ideo,
cum vino aqua miscetur, neutrum sine aqua existit.
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VIL ARTIKEL.
Is de vermenging met water noodzal^elijk voor dit Sacrament?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de vermenging met
water noodzakelijk is voor dit Sacrament. — 1. Cyprianus zegt
immers: « Dus is de l(ell( des Heeren niet water alleen of wijn
alleen maar een mengsel van beide, op dezelfde manier als oofc
het Lichaam des Heer en niet meel alleen kan zijn,
een
verbinding van beide >> d. i. van meel en water. Nu is de bijinenging van water bij het meel noodzakelijk voor dit Sacrament, üs
om dezelfde reden cok de bijmenging van water bij den wijn.
2. Tijdens het lijden des Heeren, waarvan dit Sacrament de
herinnering is, u stroomde er uit Zijn zijde Bloed)>, maar oo
d watern. (Joan. 19. 34). Nu is de wijn, die het Sacrament is
van het Bloed, noodzakelijk voor dit Sacrament. Dus om eze e
reden ook hel water.
3. Als het water niet noodzakelijk was voor dit Sacrament,
zou het er niet op aankomen, wat voor water bij dit Saciament
wordt gedaan: en zoo zou er rozenwater bij gedaan kunnen* 2 3
ARTICULUS VII.
Utrum permixtio aquae sii de neccssitate hujus sacramenti.
[4. Dist. I 1. q. 2. art. 4 qla. 2, 3; et 1. ad Cor. cap. 1 1. Iect. 6.].
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur, quod permixtio aquae sit de necessitate hujus sacramenti. Dicit enim Cyprianus ad Caecilium [epist. 63]
<( Sic calix Dommi non est aqua sola et vinum solum, msi utrumque
misceatur, quomodo nee corpus Domini potest esse farina sola, nisi utrumque,
(scilicet farina et aqua) fuerit adunatum ». Sed admixtio aquae ad farinam
est de necessitate hujus sacramenti. Ergo, pari ratione, admixtio aquae ad
vinum.
2. pRiETEREA, in passi'one Domini, cujus hoe sacramentum. est memoriale, sicut « de latere ejus exivit sanguis », ita at « aqua ». [Joan. 19. 34.].
Sijd vinum, quod est sacramentum sanguinis, est de necessitate hujus sacramenti. Ergo, pari ratione, et aqua.
3. PR7ETEREA, si aqua non esset de necessitate hujus sacramenti, non
referret quaecumque aqua huic sacramento apponeretur: et ita posset apponi
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worden of ieder ander dergelijk water. Dat is echter tegen het
gebruik van de Kerk. Dus is het water noodzakelijk voor dit
Sacrament.
Daartegenover staat echter, dat Cyprianus zegt: « Als iemand
van onze voorgangers uit onwetendheid of argeloosheid dit niet tn
acht heeft genomen» nl. om in dit Sacrament water bij den
wijn te mengen, adan kan men zijn argeloosheid vergeven».
Dat zou niet het geval kunnen zijn, als het water noodzakelijk
was voor het Sacrament zooals de wijn of het brood. Dus is de
bijmenging van water niet noodzakelijk voor het Sacrament.
LEERSTELLING. — Het oordeel over het teeken moet geveld
worden op grond van het beteekende. Nu moet de toevoeging
van het water bij den wijn beteekenen, dat de geloovigen aan
dit Sacrament deelnemen, inzoover dat door het bij den wijn
gemengd water het met Christus vereenigd volk wordt beteekend,
zooals gezegd is (vorig Art.). Ook het feit, dat uit de zijde van
den aan het kruis hangenden Christus water is gevloeid, heeft
op hetzelfde betrekking, want door het water werd beteekend
de afwassching van de zonden, die geschiedde door het lijden
van Christus. Welnu, boven is gezegd (73e Kw. 1' Art.
aqua rosacea, vel quaecumque alia hujusmodi aqua. Quod non habet usus
Ecclesiae. Aqua ergo est de necessitate hujus sacramenti.
Sed CONTRA est quod
Cyprianus dicit [loc. cit.] : « Si aliquis de
antecessoribus nostris vel ignoranter, vel simpliciter non observavit (ut
scilicet aquam vino misceret in sacramento), potest simplicitati ejus venia
concedi ». Quod non esset, si aqua esset de necessitate sacramenti, sicut
est vinum vel panis. Non ergo aquae admixtio est de necessitate sacramenti.

RESPONDEO dicendum quod judicium de signo sumendum est ex eo,
quod significatur. Appositio autem aquae ad vinum refertur ad significandam
participationem hujus sacramenti a fidelibus, quantum ad hoe quod per
aquam mixtam vino significatur populus adunatus Christo, ut dictum est
[art. praec.]. Sed et hoe ipsum. quod de latere Christi pendentis in cruee
aqua profluxit, ad idem refertur: quia per aquam significatur ablutio
peccatorum, quae fiébat per passionem Christi. Dictum est autem supra
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3° Antw.), dat dit Sacrament tot stand komt bij de consecratie
van de stof, terwijl het gebruik ervan door de geloovigen met
noodzakelijk is voor het Sacrament, maar iets gevolgelijks is
van het Sacrament. Dus volgt, dat de toevoeging van het water
niet noodzakelijk is voor het Sacrament.
Antwocp.d op de Bedenkingen. — 1. Dat woord van
Cyprianus is te verstaan in den zin, waarin men zegt, dat iets niet
mogelijk is, als het niet mogelijk is op passende wijze. En zoo
slaat die vergelijking op wat behoort te geschieden, niet op wat
noodzakelijk is: water immers is wezenlijk aan brood maar niet
aan wijn.
... ,
2. De bloeduitstorting was onmiddellijk iets van het i) en
zelf van Christus : het is immers volgens de natuur van het men
schelijk lichaam, dat er bloed uitstroomt, als het 8eWon 1S‘
Maar de uitstorting van water was niet iets noodzakelijks van e
lijden, maar moest het uitwerksel aanwijzen nl. de afwassc ing
van de zonden en verfrissching tegen het vuur van de egeer ij
lijkheid. En daarom wordt in dat Sacrament het water niet a
zonderlijk naast den wijn opgedragen (zooals de wijn a zon er
lijk naast het brood wordt opgedragen) maar vermengd me e

,-ii*

Ad PRIMUM ergo dicendum quod verbum illud Cypriani est intelligendum secundum quod dicitur illud esse non posse, quod convenienter esse
non potest. Et sic similitudo illa attenditur quantum, ad id quod debet fieri,
non autem quantum ad necessi'tatem; nam aqua est de essentia panis, non
autem de essentia vini.
Ad SECUNDUM dicendum quod effusio sanguinis directe pertinebat ad
ipsam Christi passionem: est enim, naturale corpori humano vulnerato quod
ex eo profluat sanguis. Sed effusio aquae non fuit de necessitate passionis,
sed ad demonstrandum effectum passionis, qui est ablutio a peccatis et refrigerium contra ardorem concupiscentiae. Et ideo aqua non seorsum offertur
a vino in sacramento, sicut vinum offertur seorsum a pane: sed aqua offertur
vino permixta, ut ostendatur quod vinum per se pertinet ad hoe sacramen-

.>

[q. praec. art. I ad 3.J, quod hoe sacramentum perficitur in consecratione
materiae: usus autem, fidelium non est de necessitate sacramenti, sed est
aliquid consequens ad sacramentum. Et ideo consequens est quod appositio
aquae non sit de necessitate sacramenti.
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wijn, opdat daaruit blijke, dat de wijn op zich iets van het
Sacrament is als zijnde iets noodzakelijks ervan, terwijl het water
slechts in verbinding met den wijn er deel van uitmaakt.
3. Omdat de bijmenging van het water bij den wijn niet nood
zakelijk is voor het Sacrament, komt het er, wat dat betreft, niet
op aan, wat voor water bij den wijn wordt gemengd, natuurlijk
of kunstmatig, zooals rozenwater. Maar als het gaat om wat
voor het Sacrament behoorlijk is, dan zondigt hij, die een ander
dan natuurlijk en echt water toevoegt: uit de zijde van den
aan het kruis hangenden Christus is immers echt water gevloeid
(geen slijm, zooals sommigen beweren), opdat zou blijken, dat
het Lichaam van Christus echt was samengesteld uit de vier
elementen, gelijk uit het bloed, dat er uit stroomde, bleek, dat
het was samengesteld uit de vier vochten, volgens het gezegde
van Innocentius III. Omdat daarentegen de bijvoeging van
water bij het meel noodzakelijk is voor dit Sacrament, aangezien
daardoor de broodzelfstandigheid tot stand komt, daarom zou het
Sacrament niet voltrokken kunnen worden met meel, waarin
rozenwater vermengd was of welke andere vloeistof dan ook
buiten echt water, en wel omdat dat geen echt brood zou zijn.

tum, tanquam de ejus necessitate existens, aqua autem secundum quod
adjungitur vino.
Ad TERTIUM dicendum quod quia admixtio aquae ad vinum non est de
necessitate sacramenti, non refert quantum ad sacramenti necessitatem,
quaecumque aqua misceatur vino, sive naturalis sive artificialis. ut rosacea.
Quamvis, quantum ad convenientiam sacramenti, peccet, qui aliam aquam
miscet nisi naturalem, et veram: quia de latere Christi pendentis in cruce
aqua vera profluxit, non humor phlegmaticus, ut quidam dixerunt, ad ostendendum quod corpus Christi erat vere compositum ex quatuor elementis;
sicut per sanguinem fluentem ostendebatur, quod erat compositum ex quatuor
humoribus, ut Innocentius III. dicit in quadam Decretali [quae hab. cap.:
In quadam, De celebrat. Mis.]. Quia vero admixtio aquae ad-farinam est
de necessitate hujus sacramenti, ulpote constituens substantiam panis; si
farinae admisceretur aque rosacea, vel quicumque alius liquor quam vera
aqua, non posset ex eo confici sacramentum : quia non esset verus pan»s.
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VIII' ARTIKEL.
Moet het water in groote hoeveelheid worden toegevoegd?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het water in groote
hoeveelheid moet worden toegevoegd. — 1. Want zooals uit
de zijde van Christus het bloed op zichtbare wijze uitstroomde,
zoo ook het water: daarom wordt er gezegd bij Joannes (19.
35) : « Die het gezien heeft, heeft getuigenis afgelegd». Nu
zou het water in dit Sacrament niet zichtbaar zijn, als het niet
in groote hoeveelheid werd toegevoegd. Dus moet het water
m groote hoeveelheid worden toegevoegd.
2. Een geringe hoeveelheid water bij veel wijn gedaan lost
op. Wat echter opgelost is, is niet meer. Dus komt het in dit
Sacrament op hetzelfde neer weinig water bijvoegen of niets
bijvoegen. Welnu, het is niet geoorloofd om niets bij te voegen.
Dus is het niet geoorloofd om weinig bij te voegen.
3. Als het voldoende zou zijn weinig bij te voegen, zou het
bijgevolg ook genoeg zijn, als een druppel water in een heel

ARTICULUS VIII.
Utrum aqua debeal in magna quantitate apponi.
[4. Disl. I I. q. 2. art. 4. qla 4; 1. ad Cor. cap. 1 1. lect. 6.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur quod oporteat (1) aquam in
magna quantitate apponi. Sicut enim sanguis de latere Christi sensibiliter
fluxit, ita et aqua: unde dicitur Joan. 19. [v. 35] : « Qui vidit, testimo
nium perhibuit ». Sed aqua non posset sensibiliter esse in Hoe sacramentoi
nisi in magna quantitate poneretur. Ergo videtur quod aqua debeat apponi
in magna quantitate.
2. PlUETEREA, parva aqua multo vino admixta corrumpitur. Quod
autem corruptum est, jam non est. Ergo idem est apponere parum de aqua
.in hoe sacramento et nihil apponere. Sed non licet nihil apponere. Ergo
non licet parum apponere.
;3. Pr/ETEREA, si sufficeret parum apponere, per consequens esset sufn-

(1) L. : debeat.

Kw. 74. A. 8.

56

vat werd gedaan. Maar dit schijnt belachelijk. Dus is het niet
voldoende een geringe hoeveelheid bij te voegen.
Daartegenover staat echter, dat in een Extra gezegd wordt:
«In uw streken is een verderfelijk misbruik ingeburgerd, en
1vel om bij het Offer een grootere hoeveelheid van Ivaler dan
van wijn te gebruiken, terwijl volgens de redelijk ' gewoonte
van de heele Kerk er méér wijn dan water bij gebruikt moei
worden ».
Leerstelling. — Met betrekking tot het bij den wijn
gevoegde water zijn er, zooals Innocentius III zegt, drie meeningen. Sommigen immers zeggen, dat het bij den wijn gevoegde
water op zich blijft bestaan, als de wijn in het Bloed is ver
anderd. Maar deze meening kan volstrekt niet volgehouden
worden. Want in het Sacrament des Altaars is er na de conse
cratie alleen maar het Lichaam en Bloed van Christus, zooals
Ambrosius zegt: « Vóór de zegening spreekt men van een
andere soort, na de zegening wordt het Lichaam aangewezen ».
Anders zou het ook niet met goddelijke eer vereerd worden. —
ciens, quod gutta aquae in totum dolium projiceretur. Sed hoe videtur
ridiculum. Ergo non sufficit quod parva quantitas apponatur.

Sed CONTRA est quod extra, De Celebratione Missarum [cap. 13.]
dicitur: « Perniciosus in tuis partibus inolevit abusus, videlicet quod in
majori quantitate de aqua in sacrificio ponitur, quam de vi'no; cum secundum rationabilem consuetudinem Ecclesiae generalis, plus in ipso sit de
vino quam de aqua ponendum )>.
RESPONDEO dicendum quod circa aquam adjunctam vino, sicut Inno
centius III.'dicit in quadam Decretali [cap.: Cum Marthae, De Celebr.
Mis.], triplex est opinio. Quidam enim dicunt, quod aqua adjuncta vino
per se manet, vino converso in sanguinem. Sed haec opinio stare non potest.
Quia in sacramento altaris post consecrationem nihil est nisi corpus et
sanguis Christi; sicut Ambrosius dicit in lib. de Officiis [lib. de Initiand.
cap. 9. n. 54.]. «Ante benedictionem alia species nominatur, post benedictionem corpus significatur )). Alioquin non totum (2) adoraretur venera(2) L. om. : totum.
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Daarom hebben anderen gezegd dat, evenals de wijn veranderd
wordt in het Bloed, zoo ook het water veranderd wordt in et
water, dat uit de zijde van Christus stroomde. Maar dit kan
niet redelijkerwijze worden gezegd. Want op deze manier zou
het water afzonderlijk naast den wijn geconsecreerd wor en,
zooals de wijn naast het brood.
,
Waarschijnlijker daarom is, zooals dezelfde Paus
5
meening van anderen, die leeren, dat het water verander wor
in den wijn en de wijn in het Bloed. Dit echter zou ónmogelijk
zijn, als niet een zóó geringe hoeveelheid water weid bijge aan»
dat het kon veranderen in wijn. En daarom is het altij vei ïger
weinig watei toe te voegen, vooral als de wijn zwa is, wan
als men zooveel water zou toevoegen, dat de soort van wijn zou
ophouden, werd de voltrekking van het Sacrament onmoge ij
Paus Julius berispt dan ook zekere menschen, die (( een innen,
in most ingedoopte doe/f, het heele jaar door bewaren en op
oogenblik van hei offer een deel ervan met water nat marden en
zoo offeren ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1- Voor de beteekenis
van dit Sacrament is voldoende, dat het water zie t aar is,
wanneer het bij den wijn wordt gedaan : na de vermenging

tione latriae. Et ideo alii dixerunt quod, sicut vinum convertitur in sanguinem, ita aqua convertitur in aquam quae de latere Christi fluxit. Sed nee
hoe rationabiliter dici potest. Quia secundum hoe, aqua seorsum consecraretur a vino, sicut vinum a pane. Et ideo, sicut ipse dicit [scilicet Innocent,
loc. cit. ], aliorum opinio probabilior est, qui dicunt, aquam converti in
vinum, et vinum in sanguinem. Hoe autem. fieri non posset nisi adeo mo ïcum apponeretur de aqua quod converteretur in vinum. Et i eo semper
tutius est parum de aqua apponere, et praecipue si vinum sit debile: quia,
si tanta fieret appositio aquae ut solveretur species vini, non posset per ci
sacramentum. Unde Julius I. papa [De Consecr. Dist. .
an. cum
omne.] reprehendit quosdam, qui « pannum lineum musto in me urn P
totum annum servant, et in tempore sacnficii aqua partem ejus avan ,
sic offerunt ».

Ad

ergo dicendum quod sufficit ad sacramenti hujus‘
sentiatur aqua, ciim apponitur vino: non au em

PRIMUM

tionem quod

*.< •

1
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behoeft het niet zichtbaar te zijn.
2. Als er heelemaal geen water werd toegevoegd, zou de
beteekenis volkomen wegvallen; wanneer evenwel het water in
wijn verandert, wordt beteekend dat het volk bij Christus wordt
ingelijfd.
3. Water in het vat erbij gedaan zou niet volstaan voor de
beteekenis van dit Sacrament: daarvoor is noodig, dat het water
bij den wijn wordt gedaan bij de viering zelf van het Sacrament.

sit sensibilis post mixtionem.
Ad SECUNDUM dicendum quod si aqua omnino non apponeretur, tota
liter excluderetur significatio: sed, cum aqua in vinüm convertitur, significa"
tur, quod populus Christo incorporatur.
Ad TERTIUM dicendum. quod si aqua apponeretur dolio, non sufficeret
ad significationem hujus sacramenti: sed oportet aquam vino apponi circa
ipsam celebrationem sacramenti.
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VIJF EN ZEVENTIGSTE KWESTIE.
OVER DE VERANDERING VAN HET BROOD
EN DEN WIJN IN HET LICHAAM EN BLOED
VAN CHRISTUS.
(Acht Artikelen.)
Nu moeten we gaan handelen over de verandering van het
brood en den wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. Hier
omtrent stellen wij acht vragen:
1. Is in dit Sacrament het Lichaam van Christus in werkelijk
heid tegenwoordig?
,
2. Blijft in dit Sacrament na de consecratie de zelfstandigheid
van het brood en den wijn?
.
3. Wordt na de consecratie van dit Sacrament de zelfstandig
heid van het brood vernietigd of in de oorspronke ij e s o
opgelost?
^
4. Kan het brood veranderen in het Lichaam van Christus.
3. Blijven in dit Sacrament de bijkomstigheden van het brood
en den wijn?

QUAESTIO LXXV.
DE CONVERSIONE PANIS ET VINI
IN CORPUS ET SANGUINEM CHRISTI,
IN OCTO ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de conversione'panis et vini in corpus et sanChristi.
;gurnem
Et circa
hoe quaeruntur octo: 1. Utrum in hoe sacramento sit corpus
Christi secundum veritatem, an solum secundum figuram vel sicut in signo.
2. Utrum in hoe sacramento remaneat substantia panis et. vim post
corisecrationem,. — 3. Utrum substantia panis vel vini post consecrationem
hujus sacramenti annihiletur, aut in pristinam materiam resolvatur. —4.' Utrum panis possit converti' in corpus Christi..— 5. Utrum in hoe
sacramento post conversionem remaneant accidentia panis et vim.
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6. Blijft de zelfstandigheidsvorm van het brood?
7. Gebeurt deze verandering in één oogenblik?
8. Is deze zin juist: Uit het brood wordt het Lichaam van
Christus?
1“ ARTIKEL.
Is in dit Sacrament het Lichaam van Christus in werkelijkheid
tegenwoordig of alleen maar in afbeelding of ieet?en?
Bedenkingen. — Men beweert, dat in dit Sacrament het
Lichaam van Christus niet in werkelijkheid tegenwoordig is
maar alleen in afbeelding of teeken. — 1. Bij Joannes (6. 54, 61,
64) leest men immers, dat, toen de Heer gezegd had: « Tenzij
gij hei Vleesch van den Zoon des Menschen eet en Zijn Bloed
drinkt », enz. « velen van Zijn leerlingen, dit hoorende, zeiden:
Dit woord is hard)), waarop Hij tot hen: «De Geest is hei
die levend maakt, het Vleesch dient tot niets)). Als zeide hij,
volgens den uitleg van Augustinus: « Versta geestelijk wat ik6
6. Utrum, facta consecratione, remaneat in hoe sacramento forma substantialis panis. — 7. Utrum. ista conversio fiat in instanti. — 8. Utrum haec
sit falsa: « Ex pane fit corpus Christi ».
ARTICULUS I.

Utrum in hoe sacramento sit corpus Christi secundum veritatem, vel solum
secundum figuram vel sicut in signo.
[4. Dist. 10. art. 1 ; 4. Cont. g. cap. 61 sqq.; De Ven. Sacr. Alt. serm. 1 1 ;
In Matth. cap. 26; In Joan. cap. 6. lect 6; 1 ad Cor. cap. 1 1, lect. 5.j

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod in hoe sacramento non sit cor
pus Christi secundum veritatem, sed solum secundum figuram, vel sicut in
signo. Dicitur enim Joan. 6. [v. 54, 61, 64] quod cum Dominus dixisset:
« Nisi manducavefifis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem »,
etc. multi' ex discipulis ejus audientes dixerunt: « Durus est hic sermo )).
Quibus ipse dixit: « Spiritus est, qui vivificat; caro non prodest quidquam »«
Quasi diceret, secundum expositionem Augustini super Psal. 98: « Spintualiter intelligite, quae locutus sum. Non hoe corpus quod videtis manducaturi

t
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gesproken heb. Niet dit Lichaam, dat gij ziet, zult gij eten, noc
zult gij drinken dat Bloed, dat door Mijn fcruisigers zal wof en
vergoten. Ik heb u een Sacrament aanbevolen. Geestelijk ej>re
pen zal dit u levend maken: het Vleesch echter dient tot mes»*
2. De Heer zegt bij Mattheus (28. 20) : ((Zie, Ik °en Ji u
alle dagen tot aan de voleinding der tijden )>, hetgeen oor
Augustinus aldus wordt uitgelegd: «Tot het eind der ti] en is
de Heer daarboven, hoewel toch ook hier de waar ei
Heeren met ons is. vVant het Lichaam, waarin Hij is verrezen,
noodzakelijk op één plaats, maar Zijn waarheid is oveTy.,^ j
spreid v. Dus is hei Lichaam des Heeren niet in werkelijkheid
in dit Sacrament tegenwoordig, maar alleen in tee en.
3. Geen enkel lichaam kan tegelijk op meerdere p aatsen aan
wezig zijn, daar dit zelfs aan een engel niet toekomt. op ie
manier zou het ook wel overal kunnen zijn. Welnu et ie aa
van Christus is een werkelijk lichaam en wel tegenwooi ïg in
hemel. Dus schijnt het niet in werkelijkheid in het acramen
Altaars tegenwoordig te zijn maar alleen in teeken.
4. De sacramenten van de Kerk zijn gericht op e
de geloovigen. Nu wordt, volgens Gregorius, de hoofdman berisp ,

estis, et bibituri illum sanguinem quem, fusuri sunt qui me crucifigent.
Sacramentum autem, quod vobis commendavi, spiritualiter intellectum
vivificabit vos: caro autem non prodest quidquam. ».
2. Pr/eterea, dominus dicit Matth. uit. [v. 20] : « Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi ». Quod
exponens Augustinus [tract. 30. in Joan.] dicit: « Donec saeculum finiatur,
sursum. est Dominus; sed tarnen (1) nobiscum est veritas Domini. Corpus
enim in quo resurrexit, in uno loco oportet esse: veritas autem ejus ubique
diffusa est». Non ergo secundum veritatem est corpus Christi in hoe
sacramento, sed solum sicut in signo.
3. Pr^ETEREA, nullum corpus potest esse simul in pluribus locis, cum
nee angelo hoe conveniat; tali (2) enim. ratione posset esse ubique. Sed
corpus Christi est verum corpus et est in coelo. Ergo videtur quod non
sit secundum veritatem in sacramento altaris, sed solum sicut in signo.
4. Prteterea, sacramenta Ecclesiae ad utilitatem fidelium ordmantur.1 2
(1) L. addit: ct hic.
(2) L. : eadem.
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omdat ((hij de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus
zocht. » Ook de Apostelen waren verhinderd den H. Geest te
ontvangen door hun gehechtheid aan Zijn lichamelijke tegen
woordigheid, gelijk Augustinus zegt bij Joannes (16.7) : « Als
Ik niet wegga, zal de Trooster niet tot u komen ». Dus is Christus
niet tegenwoordig in dit Sacrament met Zijn lichamelijke tegen
woordigheid.
Daartegenover staat echter, dat Hilarius zegt: « Over de
werkelijkheid van Christus’ Vleesch en Bloed is geen twijfel meer
mogelijk. Nu immers is, èn volgens ’s Heeren verzekering èn
volgens ons geloof. Zijn Vleesch waarlijk spijs en Zijn Bloed
waarlijk drank »• Ambrosius zegt ook: « Zooals de Heer Jesus
Christus de waarachtige Zoon van God is, zoo is datgene, wat
we ontvangen, ook het waarachtig Vleesch van Christus en onze
drank is Zijn waarachtig Bloed ».
LEERSTELLING. — Dat het waarachtig Lichaam en Bloed
van Christus in dit Sacrament tegenwoordig is, kan men niet met
de zintuigen achterhalen maar alleen door het geloof, dat steunt
op Gods gezag. Bij Lucas (22. 19) : « Dit is Mijn Lichaam, dat

Sed secundum Gregorium, in quadam homilia [scilicet 28. in Evang.],
Regulus reprehenditur, quod quaerebat corporalem Christi praesentiam.
Apostoli ëtiam irapediebantur recipere Spiritum Sanctum, propter hoe quod
affecti erant ad ejus praesentiam corporalem, ut Augustinus dicit super illud
Joan. 16. [v. 7] : « Si non abiero, Paracletus non veniet ad vos » [tract.
94. in Joan.]. Non ergo Christus secundum, praesentiam corporalem est
in sacramento altaris.
Sed CONTRA est quod Hilarius dicit in 8. de Trin. [n. 14.] : « De
veritate carnis et sanguinis Christi non est relictus ambigendi locus, nunc
enim et ipsius Domini professione, et fide nostra caro ejus vere est cibus,
et sanguis ejus vere est potus )>. Et Ambrosius dicit 6. De Sacramentis
[cap. 1.] : « Sicut verus Dei Filius est Dominus Jesus Christus, ita vera
Christi caro est quam accipimus, et verus sanguis ejus est potus ».
RESPONDEO dicendum. quod verum corpus Christi, et sanguinem essein hoe sacramento, sensu deprehendi non potest sed sola fide, quae aucto-
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voor u zal worden overgeleverd », zegt Cyrillus dan ook: «
fel er niet aan, of dit wel waar is, maar neem liever de B^or en
van den Verlosser in geloof aan: want, daar Hij de Waarhei is,
liegt Hij niet)).
•
,
»
Die werkelijke tegenwoordigheid past vooreerst bij e v°
maaktheid van de Nieuwe Wet. De offers toch van de Uude
Wet bevatten het waarachtig Offer van Christus hjden a een
maar in afbeelding, volgens het woord van den Brief aan
Hebreen (10. 1) : «De Wet is de afschaduwing van de toekom
stige goederen, niet de werkelijkheid zelf van de dingen )>• aar
om moest het door Christus ingestelde Offer van de Nieuwe
iets méér hebben : het moest nl. den Christus, die voor ons ge e en
heeft, in werkelijkheid bevatten, niet alleen in teeken o a
ding. Dientegevolge is dit Sacrament, dat Chiistus
e n*
werkelijkheid bevat, zooals Dionysius zegt, «de vo ooun
al de andere sacramenten)), die slechts een mee ee ing
Christus’ kracht in zich dragen.
.
v
Ten tweede komt zij overeen met de liefde van Chnstus’
Hem voor ons heil een waarachtig Lichaam van onze n
heeft doen aannemen. En omdat het nu het meest eigen
ritati divinae innititur. Unde super illud Luc. 22. [v. 19]: «Hoe est
corpus meum, quod pro vobis tradetur)), dicit Cyrillus [Com. in Luc.
cap. 22. v. 19, 20] : « Non dubites an hoe verum sit, sed potius suscip^
verba Salvatoris m fide; cum enim sit veritas, non mentitur ». Hoe autem
conveniens est, primo quidem, perfectioni novae legis. Sacramenta (3) enim
veteris legis illud verum sacrificium passionis Christi continebant solum
in figura; secundum illud Hebr. 10. [v. 1] : « Umbram habens lex futurorum, non ipsam rerum imaginem ». Et ideo oportuit ut aliquid plus haberet
Sacramentum (4) novae legis a Christo institutum,: ut scilicet contineret
ipsum Christum passum, non solum in significatione vel figura, sed etiarn
in rei veritate. Et ideo hoe sacramentum, quod ipsum Christum realiter
continet, ut Dionysius dicit 3. cap. Eccl. Hiërarch, est perfectivum omnium
aliorum sacramentorum, in quibus virtus Christi participatur.
Secundo hoe competit charitati Christi, ex qua pro salute nostra corpus
verum nostrae naturae assumpsit. Et quia maxime proprium, amicitiae est3 4

(3) L. : sacrificia.
(4) L.: sacrificium.
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de vriendschap om « samen ie leven met zijn vrienden » zooals
de Wijsgeer zegt, belooft Hij ons Zijn lichamelijke tegenwoor
digheid als belooning: « Waar het Lichaam zal zijn, daar zullen
ook de arenden zich verzamelen». (Matth. 24. 28). In den
tusschentijd echter berooft Hij ons niet van Zijn lichamelijke
tegenwoordigheid in deze ballingschap, maar verbindt Hij ons
aan Zich in dit Sacrament door de waarachtigheid van Zijn
Lichaam en Bloed.. Daarom zegt Hij zelf: « Wie Mijn Vleesch
eet en Mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem ». (Joan.
6. 57). Zoodat dit Sacrament een teeken is van overgroote liefde
en een opwekking van onze hoop, wegens een zoo innige vereeniging van Christus met ons.
Ten derde komt zij overeen met de volmaaktheid van het
geloof, dat zich over de Godheid maar ook over de Menschheid
van Christus uitstrekt, volgens Joannes (14, 1) : a Cij gelooft in
God, gelooft ook in Mij ». Daar nu het geloof over onzichtbare
zaken gaat, geeft Christus, die ons Zijn Godheid onzichtbaar
voorhoudt, ons ook in dit Sacrament Zijn Vleesch op onzichtbare
wijze.
Geen acht slaande op deze punten hebben sommigen beweerd
dat het Lichaam en Bloed van Christus niet in dit Sacrament
aanwezig is tenzij in teeken. Hetgeen als kettersch verworpen
convivere amicis, ut Philosophus dicit 9. Ethic. [cap. 12. n. 12], sui
praesentiam corporalem nobis repromittit in praemium, dicens Matlh. 24.
[v. 28] : « Ubi fuerit corpus, illuc congregabuntur et aquilae ». Interim
tarnen nee sua praesentia corporali nos in hac peregrinatione destitnit, sed
per veritatem corporis et sanguinis sui nos sibi conjungit in hoe sacramento.
Unde ipse dicit Joan. 6. [v. 57] : « Qui manducat meam carnem et bibit
meum sanguinem, in me manet et ego in eo ». Unde hoe sacramentum est
maximae charitatis signum, et nostrae spei sublevamentum, ex tam familiari
conjunctione Christi ad nos.
Tertio hoe competit perfectioni fidei, quae, sicut est de divinitate Christi,
ita est de ejus humanitate, secundum illud Joan. 14. [v. 1] : « Creditis in
Deum, et in me credite ». Et quia fides est invisibilium, sicut divinitatem
suam nobis exhibet Christus invisibiliter, ita et in hoe sacramento carnem
suam nobis exhibet invisibili modo. Quae quidam non attendentes, posuerunt
corpus et sanguinem Christi non esse in hoe sacramento nisi sicut in signo.
Quod est tanquam. haereticum abjiciendum, utpote verbis Christi contrarium.
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dient te worden, zijnde in strijd met de woorden van Christus.
Daarom heeft men ook den eersten uitvinder van deze dwaling,
Berenganus, gedwongen zijn dwaling te herroepen en de door
het geloof geleerde waarheid te belijden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. In deze uitspraak
hebben genoemde ketters een aanleiding voor hun dwaling ge
vonden, door een verkeerd begrijpen van Augustinus’ woorden.
Immers, als Augustinus zegt: (.(Niet dit Lichaam, dat gij ziet,
ziilt gij den >>, bedoelt hij niet de waarachtigheid van het Lichaam
van Chr ïsius uit te sluiten, maar alleen het eten ervan onder de
gedaante, waarin Hij door hen gezien werd. En als hij er aan
toevoegt. u
heb u een Sacrament aanbevolen, geestelijk
begrepen zal het u levend maken)), bedoelt hij niet dat hét
Lichaam van Christus in dit Sacrament alleen in mystieken zin
aanwezig is, neen, hij zegt « geestelijk )> d. ï. onzichtbaar en door
de kracht van den Geest. Vandaar dat hij in zijn uitleg van het
gezegde: a Het Vleesch dient tot niets)) schrijft: «NL op de
ü’ijze, waarop zij de zaak verstonden. Zij verstonden immers, dat
men hel Vleesch moet eten, zooals vleesch van een dood lichaam
Wordt afgescheurd of in de slagerij wordt verkocht, niet zooals

Unde et Berengarius, qui primus hujus erroris auctor fuerat, postea coactus
est suum errorem revocare, et veritatem fidei confiteri.
' Ad PRIMUM ergo dicendum quod ex hac auctoritate praedicti haeretici
occasionem errandi sumpserunt, male verba Augustini intelligentes. Cum
enim. Augustinus dicit: « Non hoe corpus quod videtis, manducaturi estis »,
non mtendit excludere veritatem corpons Christi: sed quod non erat manducandum in hac specie m qua ab eis videbatur. Per hoe autem quod subdit:
« Sacramenlum, quod vobis commendavi, spiritualiter intellectum vivificabit
vos », non intendit quod corpus Christi sit in hoe sacram.ento solum secundum mysticam significationem, sed spiritualiter dicit, idest invisibiliter, et per
virtulem spiritus sancti (5). Unde super Joan. exponens id quod dicitur:
« Caro non prodest quidquam » [tract. 27. n. 5.], dicit. « Sed quomodo
illi intellexerunt: carnem quippe sic intellexerunt (6), quomodo in cadavere5 6
(5) L. : om. : sancti.
(6) L. addit: manducandum.
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het levend gemaakt wordt door den Ceest. Komt de Geest bij het
Vleesch, dan dient het tot allerhand: want als het Vleesch tot
niets zou dienen, dan zou het Woord geen Vleesch worden om
onder ons te wonen ».
2. Dat woord van Augustinus en al dergelijke woorden zijn
te verstaan van het Lichaam van Christus, zooals het in eigen
gedaante wordt gezien, in denzelfden zin, waarin de Heer zelf
zegt: (( Mij zult gij niet altijd bij u hebben ». (Matth. 26. 11).
Maar onzichtbaar onder de gedaanten van dit Sacrament is Hij
overal waar dit Sacrament wordt voltrokken.
3. Het Lichaam van Christus is niet op dezelfde wijze in het
Sacrament als een lichaam, dat door zijn afmetingen aan een
plaats is aangepast, in een plaats is, maar op een bijzonder wijze,
die eigen is aan dat Sacrament. Daarom zeggen wij, dat het
Lichaam van Christus op verschillende altaren is, met als op
verschillende plaatsen, maar als « in Sacrament ». Daaronder
verstaan wij niet, dat het Lichaam van Christus daar alleen maar
is als in teeken hoewel de sacramenten tot het geslacht van het
teeken behooren, maar dat het Lichaam van Christus daar is,
gelijk we zeiden, volgens de eigen wijze van dit Sacrament.
4. Deze redeneering betrekt zich op de tegenwoordigheid van

dilaniatur, aut in macello venditur: non quomodo spiritu vegetatur. Accedat
spiritus ad carnem, et prodest plurimum, nam, si caro nihil prodesset. Ver
bum caro non fieret, ut habitaret in nobis ».
Ad SECUNDUM dicendum quod verbum illud Augustini, et omnia similia
sunt intelligenda de corpore Christi secundum quod videtur in propria specie:
secundum quod etiam ipse Dominus dicit Matth. 26 [v. 11]: « Me autem
non semper habebitis ». Invisibiliter tarnen sub speciebus hujus sacramenti
est, ubicumque hoe sacramentum perficitur.
Ad TERTIUM dicendum quod corpus Christi non est eo modo in hoe
sacramento sicut corpus in loco, quod suis dimensionibus loco comm.ensuratur: sed quodam speciali modo, qui est proprius huic sacramento. Unde
dicimus quod corpus Christi est in diversis altaribus non sicut in diversis
locis, sed sicut in sacramento. Per quod non intelligimus quod Christus sit
ibi solum, sicut in signo, licet sacramentum sit in genere signi: sed intelligimus
corpus Christi hic esse, sicut dictum est [in corp. art.], secundum modum
proprium huic sacramento.
Ad QUARTUM dicendum quod ratio illa procedit de praesentia corporis-

j
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Het Lichaam van Christus als tegenwoordig op lichaamswijze d. i.
als in de eigen zichtbare gedaante, niet als geestelijk tegenwoordig
d. i. onzichtbaar, op geesteswijze en door de kracht van den
Geest. Daarom zegt Augustinus: a Als gij» de woorden van
Christus over Zijn Vleesch (( geestelijk verstaat, zijn zij u Geest
en Leven; verstaat gij ze vleeschelijldan zijn ze ook Geest en
Leven, maar niet voor u )).
IV ARTIKEL.
Blijft in dit Sacrament na de consecratie de zelfstandigheid
van het brood en den xvijn?
Bedenkingen. — Men beweert, dat in dit Sacrament na de
consecratie de zelfstandigheid van het brood en den wijn blijft. —
L Damascenus zegt immers: a Omdat het den menschen gewoonte
is brood en wijn te eten, heeft Hij daaraan de Godheid verbon
den, ze makend tot Zijn Lichaam en Bloed)). En verderop:
<( Het brood der Communie is niet brood zonder méér, maar brood
Christi prout est praesens per modum corporis, idest prout est in sua specie
visibili; non autem, prout est spiritualiter, idest invisibili modo et virtute
spiritus. Unde Augustinus dicit super Joan. [tract. 27. n. 6.] : « Si intellexisti spiritualiter (verba Christi de carne sua), spiritus et vita tibi sunt:
si intellexisti carnaliter, etiam sic spiritus et vita sunt, sed tibi non sunt ».
ARTICULUS II.
Utrum in hoe sacramenio remaneal substaniia panis et vini
post consecractionem.
[4. Dist. 1 1. q. 1. art. 1. qla. 1 ; 4. Cont. g. cap. 63; In Matth. cap. 26;
1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 4.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod in hoe sacramento remaneat substantia panis et vini post consecrationem. Dicit enim Damascenus
in 4 lib. [Orth. Fid. cap. 13] : « Quia consuetudo est hominibus comedere
panem et vinum bibere, conjugavit eis Deus divinitatem, et fecit ea corpus
et sanguinem. suum. Et ita (1) panis communicatioms non panis simplex
(1) L. : Et infra :
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vereenigd met de Godheid». Nu is een verbinding iets, dat
geschiedt tusschen daadwerkelijk bestaande dingen. Dus zijn
het brood en de wijn in dit Sacrament te zamen met het
Lichaam en Bloed van Christus.
2. De sacramenten van de Kerk moeten onderling overeen
stemmen. Welnu, in de andere sacramenten blijft de zelfstandig
heid van de stof, zooals in het doopsel de zelfstandigheid van
het water en in het vormsel de zelfstandigheid van den balsem.
Dus blijft ook in dit Sacrament de zelfstandigheid van het brood
en den wijn.
3. Men gebruikt voor dit Sacrament brood en wijn om de
kerkelijke eenheid te beduiden, inzoover (( het ééne brood uit
vele graankorrels en de ééne wijn uit vele druiven ontstaat »,
zooals Augustinus zegt. Welnu, dat komt toe aan de zelfstandig
heid zelf van het brood en den wijn. Dus blijft de zelfstandigheid
van het brood en den wijn in dit Sacrament.
Daartegenover staat echter, dat Ambrosius zegt: « Hoewel
men de gedaante van brood en wijn ziet, moet men toch gelooven,
dat er na de consecratie niets is dan het Vleesch en het Bloed
van Christus ».* 2 3

est, sed unitus divinitati ». Sed conjugatio est rerum actu existentium. Ergo
panis et vinum simul sunt in hoe sacramento cum corpore et sanguine Christi.
2. Pr/ETEREA, inter Ecclesiae sacramenta debet esse conformitas. Sed
in aliis sacramentis substantia materiae manet: sicut in baptismo substantia
aquae, et in confirmatione substantia chrismatis. Ergo et in hoe sacramento
substantia panis, et vini manet.
3. Pr/ETEREA, panis et vinum assumuntur in hoe sacramento, inquantum
significant ecclesiasticam unitatem, prout « unus panis fit ex multis grams,
et unum vinum ex multis racemis », ut Augustinus dicit in lib. de Symbolo
[tract. 26. in Joan.]. Sed hoe pertinet ad ipsam substantiam panis et vini.
Ergo substantia panis et vini remanet in hoe sacramento.
Sed CONTRA est quod Ambrosius dicit in lib. 4. de Sacramentis [cap.

4.] : « Licet figura panis et vini videatur, tarnen nihil aliud quam caro
Christi et sanguis post consecrationem credenda sunt ».
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Leerstelling. — Sommigen hebben beweerd, dat in dit
Sacrament na de consecratie de zelfstandigheid van het brood
en den wijn blijft. Doch deze bewering kan geen stand houden,
hn wel vooreerst, omdat door haar te niet wordt gedaan de
waarachtigheid van dit Sacrament, welke inhoudt dat het waar
achtig Lichaam van Christus in dit Sacrament aanwezig is. Dit
Lichaam is er nl. niet vóór de consecratie. Nu kan iets niet ergens
aanwezig zijn, waar het eerst niet was, tenzij door plaats
verwisseling of door verandering van een ander ding in dat iets,
zooals in een huis, waar geen vuur was, vuur begint te zijn of wel
door dat het daarheen wordt gebracht ofwel door dat het daar
wordt verwekt. Het is evenwel duidelijk, dat het Lichaam van
Christus niet begint te zijn in dit Sacrament door plaatselijke
beweging. Ten eerste, omdat het dan op zou houden in den
hemel te zijn: immers wat zich plaatselijk voortbeweegt komt
pas in een nieuwe plaats door de oude te verlaten. Ten tweede,
omdat een plaatselijk zich voortbewegend lichaam altijd alle
tusschenliggende plaatsen doorloopt, hetgeen hier niet gezegd kan
worden. Ten derde, omdat één beweging van een zich plaatselijk
voortbewegend lichaam onmogelijk terzelfdertijd op meerdere
plaatsen kan eindigen, terwijl het Lichaam van Christus toch

Respondeo dicendum,, quod quidam posuerunt, post consecrationem
substantiam panis, et vini in hoe sacramento remanere. Sed haec positio
stare non potest. Primo quidem, quia per hanc positionem tollitur veritas
hujus sacramenti, ad quam pertinet ut verum corpus Christi in hoe sacra
mento existat. .Quod quidem ibi non est ante consecrationem. Non autem
aliquid potest esse alicubi ubi prius non erat, nisi vel per loei mutationem,
vel per alterius conversionem in ipsum: sicut in domo aliqua de novo incipit
esse ignis aut quia illue defertur, aut (2) ibi generatur. Manifestum est
autem quod corpus Christi non incipit esse in hoe sacramento per motum
localem. Primo quidem, quia sequeretur quod desineret esse in coelo: non
enim quod localiter movetur, pervenit de novo ad aliquem locum., nisi deserat
priorem. Secundoy quia omne corpus localiter motum pertransit omnia
media: quod hic dici non potest. Tertio, quia impossibile est quod unus
motus ejusdem corporis localiter moti terminetur simul ad diversa loca:
cum tarnen in pluribus locis corpus Christi sub hoe sacramento simul esse2

(2) L. : aut quod... aut quod.
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tegelijk op meerdere plaatsen in dit Sacrament aanwezig begint
te zijn. En daarom schiet over, dat het Lichaam van Christus
op geen andere wijze in dit Sacrament aanwezig kan komen
dan doordat de zelfstandigheid van het brood erin verandert. Wat
nu in iets verandert, is er niet meer na de verandering. We
houden dus over, dat, bij handhaving van de waarachtigheid
van dit Sacrament, de zelfstandigheid van het brood na de
consecratie niet kan blijven.
De tweede reden is, dat deze bewering in strijd is met den
vorm van het Sacrament, waarin gezegd wordt: (.(Dit is Mijn
Lichaam », hetgeen niet waar zou zijn, als de zelfstandigheid
van het brood er zou blijven: nooit toch is de zelfstandigheid van
het brood het Lichaam van Christus. Veeleer zou men dan moe
ten zeggen: <( Hier is Mijn Lichaam ».
De derde reden is, dat het in strijd zou zijn met de aan dit
Sacrament bewezen vereering, indien er een zelfstandigheid aan
wezig was, die geen goddellijke eer kon ontvangen.
De vierde reden is, dat het zou strijden met den ritus van de
Kerk, volgens welken het niet geoorloofd is na lichamelijke spijs
nog het Lichaam van Christus te nuttigen, terwijl het toch wel
geoorloofd is na één geconsecreerde hostie nog een andere te
nuttigen. Derhalve is deze bewering als kettersch te vermijden.
incipiat. Et ideo relinquitur, quod non possit aliter corpus Christi incipere
esse de novo in hoe sacramento, nisi per conversionem substantiae panis in
ipsum. Quod autem convertitur in aliquid, facta conversione, non manet.
Unde relinquitur quod, salva veritate hu jus sacramenti, substantia panis
post consecrationem, remanere non possit.
Secundo, quia haec positio contrariatur formae hujus sacramenti, in qua
dicitur: « Hoe est corpus meum )>. Quod non esset verum, si substantia
panis ibi remaneret. Nunquam enim substantia panis est corpus Christi. Sed
potius esset dicendum: « Hic est corpus meum ».
Tertio, quia contrariatur venerationi hujus sacramenti, si aliqua substantia
creata esset ibi quae non posset adoratione latriae adorari.
Quarto, quia contrariatur ritui Ecclesiae, secundum quem post corporalem cibum non licet sumere corpus Christi: cum tarnen post unam, hostiam
consecratam liceat sumere aliam. Unde haec positio vitanda est tanquam
haeretica.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. God heeft Zijn
Godheid, d. i. Zijn goddelijke kracht, verbonden aan het brood
en den wijn, niet om ze te laten blijven in dit Sacrament, maar om
er Zijn Lichaam en Bloed van te maken.
2. In de andere sacramenten is niet Christus Zelf werkelijk
tegenwoordig zooals in dit Sacrament. Daarom blijft in de andere
sacramenten de zelfstandigheid van de stof, maar in dit Sacrament
niet.
3. De gedaanten, die, zooals later gezegd zal worden (deze Kw.
5' Alt.), in dit Sacrament blijven, volstaan voor de beteekenis van
dit Sacrament: door de bijkomstigheden immers kent men den aard

"van de zelfstandigheid.
HL ARTIKEL.
Wordi na de consecratie van dit Sacrament de zelfstandigheid
van het brood vernietigd of in de oorspronkelijke s^°f opgelost?
Bedenkingen. — Men beweert, dat na de consecratie van
dit Sacrament de zelfstandigheid van het brood wordt vernietigd
Ad PRIMUM ergo dicendum quod Deus conjugavit divinitatem suam, idest
'divinam virtutem, pani et vino, non ut remaneant in hoe sacramento, sed
ut faciat inde corpus et sanguinem suum.
Ad SECUNDUM dicendum quod in aliis sacramentis non est ipse Christus
realiter sicut in hoe sacramento. Et ideo in aliis sacramentis manet substantia
materiae, non autem in isto.
Ad TERTIUM dicendum quod species, quae remanent in hoe sacramento,
ut infra dicetur [art. 5], sufficiunt ad significationem hujus sacramenti:
Tiam per accidentia cognoscitur ratio substantiae.
ARTICULUS III.
Utrum substantia panis vel vini annihiletur post consecrationem
hujus sacramenti.
14. Dist. 1 1. q. 1. art. 2; 4. Cont. g. cap. 63; Quodl. 5. q. 6. art. 1;
In Matth. cap. 26; 1 ad Cor. cap. 11, lect. .5.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod substantia panis, post conse-

____
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of in de oorspronkelijke stof opgelost. — 1. Iets stoffelijks moet
immers ergens zijn. Welnu, de zelfstandigheid van het brood, die
iets stoffelijks is, blijft niet in dit Sacrament, gelijk gezegd is (vorig
Art.), terwijl men ook niet een of andere plaats aan kan wijzen,
waar ze zou zijn. Na de consecratie is zij dus niet iets. Derhalve
is zij ófwel vernietigd ófwel m de oorspronkelijke stof opgelost.
2. Wat uitgangspunt in een verandering is, blijft niet over ten
zij misschien in het vermogen van de stof, zooals, wanneer uit
lucht vuur wordt, de vorm van de lucht hoogstens overblijft in
het vermogen van de stof en insgelijks, wanneer uit wit zwart
ontstaat. Nu verhoudt zich in dit Sacrament de zelfstandigheid
van het brood en den wijn als uitgangspunt, het Lichaam en Bloed
van Christus daarentegen als eindpunt; want Ambrosius zegt:
(( Vóór de zegening spreekt men van een andeïe soort, na de
zegening wordt het Lichaam beduid ». Dus blijft na de conse
cratie de zelfstandigheid van het brood en den wijn niet over,
tenzij misschien opgelost in haar stof.
3. Van twee als ja en neen tegenovergestelde zinnen moet er
één waar zijn. Welnu, deze is valsch: na de consecratie is de
zelfstandigheid van het brood en den wijn iets. Dus is deze waarr
de zelfstandigheid van het brood en den wijn is niets.* 2 3
crationem hujus sacrament!, annihiletur, aut in pristinam materiam resolvatur. Quod enim est aliquid corporale, oportet alicubi esse. Sed substantia
panis, quae est quiddam corporale, non manet in hoe sacramento, ut dictum
est [art. praec.] : nee etiam est dare aliquem locum, ubi sit. Ergo non est
aliquid post consecrationem. Igitur aut est annihilata aut in praejacentem
materiam resoluta.
2. Pr/ETEREA, illud quod est terminus a quo in qualibet mulatione non
remanet, nisi forte in potentia materiae: sicut, cum ex aëre fit ignis, fornia
aëris non manet nisi in potentia materiae; et similiter quando ex albo fit nigrum. Sed in hoe sacramento substantia panis aut vini se habet sicut ter
minus a quo, corpus autem vel sanguis Christi sicut terminus ad quem: dicit
enim Ambrosius, in lib. de Officiis [de Initiand. cap. 9. n. 54] : « Ante
benedictionem illa species nominatur, post benedictionem corpus Christi
significatur ». Ergo, facta consecratione, substantia panis vel vini non manet,
nisi forte resoluta in suam materiam.
3. PRiETEREA, oportet alterum. contradictorium esse verum. Sed haec
est falsa: « Facta consecratione, substantia panis vel vini est aliquid ».
Ergo haec est vera: « Substantia panis vel vini est nihil ».
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Daartegenover staat echter, wat Augustinus zegt: (( God is
geen oorzaag van in het niet verdwijnen ». Welnu, dit Sacrament
komt door goddelijke kracht tot stand. Dus wordt in dit Sacra
ment de zelfstandigheid van het brood en den wijn niet vernietigd.
Leerstelling. — Daar de zelfstandigheid van het brood en
den wijn in dit Sacrament niet blijft, hebben sommigen, het voor
onmogelijk houdend, dat de zelfstandigheid van het brood en den
wijn verandert in het Lichaam en Bloed van Christus, beweerd,
dat genoemde zelfstandigheid door de consecratie in de oorspron
kelijke stof wordt opgelost ófwel wordt vernietigd.
De oorspronkelijke stof, waarin samengestelde lichamen kunnen
worden opgelost, zijn de vier elementen: er kan immers geen
sprake zijn van een oplossing in de oerstof, zóó dat deze zonder
vorm zou bestaan, want de stof kan niet zonder vorm. Daar even
wel na de consceratie onder de gedaanten van het Sacrament mets
aanwezig is dan het Lichaam en Bloed, zou men moeten zeggen,
dat de elementen, waarin de zelfstandigheid van het brood en den
wijn zijn opgelost, zich plaatselijk verwijderen. Hetgeen zintuigelijk zou worden opgemerkt. Bovendien blijft de zelfstandighéid
van het brood en den wijn tot het laatste oogenblik van de conse-

Sed CONTRA est quod Augustinus dicit in lib. 83. QQ. [q. 21.] : « Deus
non est causa tendendi in non esse ». Sed hoe sacramentum divina virtute
perficitur. Ergo in hoe sacramento non annihilatur substantia panis aut
vini.
RESPONDEO dicendum quod, quia substantia panis vel vini non manet
in hoe sacramento, quidam impossibile reputantes, quod substantia panis vel
vini in corpus vel sanguinem Christi convertatur, posuerunt quod per consecrationem substantia panis vel vini vel resolvitur in praejacentem materiam, vel quod annihiletur. Praejacens autem materia in quam corpora
mixta resolvi possunt, sunt quatuor elementa: non enim, potest resolutio fieri
in materiam primam, ita quod sine forrna existat, quia materia sine forma
esse non potest. Cum, autem post consecrationem nihil sub speciebus sacramenti remaneat, nisi corpus et sanguis Christi, oportebit dicere quod elementa
in quae resoluta est substantia panis vel vini, inde discedant per motum
localem. Quod sensu perciperetur.
Similiter etiam substantia panis vel vini manet usque ad ultim.um instans
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cratie. Op het laatste oogenblik van de consecratie echter is er
reeds de zelfstandigheid van het Lichaam of van het Bloed van
Christus, zooals op het laatste oogenblik van een voortbrengingsproces de vorm reeds aanwezig is. Dus kan men geen oogenblik
aanwijzen, waarin de oorspronkelijke stof aanwezig zou zijn. Het
gaat immers niet aan te zeggen, dat de zelfstandigheid van het
brood en den wijn langzamerhand in de oorspronkelijke stof wordt
opgelost of geleidelijk zich van de plaats der gedaanten ver
wijdert. Want als dit begon te gebeuren op het laatste oogenblik
van de consecratie, dan zou onder een of ander deei van de hostie
noch de zelfstandigheid van het brood noch het Lichaam van
Christus aanwezig zijn, hetgeen onaannemelijk is.
Dit schijnen zij zelf overwogen te hebben. En daarom hebben
zij in hun bewering ruimte gelaten voor iets anders nl. voor de
vernietiging. Maar ook dit is uitgesloten. Want men kan geen
enkele manier aanwijzen, waarop het waarachtig Lichaam van
Christus in dit Sacrament aanwezig komt, buiten de verandering
van de zelfstandigheid van het brood in het Lichaam van
Christus: deze verandering echter heeft niet plaats in geval, dat
het brood wordt vernietigd of in de oorspronkelijke stof wordt
opgelost. Ook kan men niet aanwijzen, wat de oorzaak zou zijn
van een dergelijke oplossing of vernietiging: het uitwerksel toch
consecratioms. In ultimo autem instanti consecrationis jam est ïbi substantia
corporis vel sanguinis Christi: sicut in ultimo instanti generationis jam inest
forma. Unde non erit dare aliquod instans, in quo sit ibi praejacens
materia. Non enim potest dici quod paulatim substantia panis vel vini
resolvatur in praejacentem materiam, vel successive egrediatur de loco specierum. Quia, si hoe inciperet fieri in ultimo instanti suae consecrationis,
simul sub aliqua parte hostiae esset corpus Christi cum substantia panis:
quod est contra praedicta [art. praec.]. Si vero hoe incipiat fieri ante
consecrationem, erit dare aliquod tempus in quo sub aliqua parte hostiae
neque erit substantia panis, neque erit corpus Christi: quod est inconveniens.
Et hoe ipsimet perpendisse videntur. Unde posuerunt aliud sub disjunctione,
scilicet quod annihiletur. Sed nee hoe potest esse. Quia non est dare aliquem
modum quo corpus Christi verum esse incipiat in hoe sacramento, nisi per
conversionem substantiae panis in ipsum: quae quidem conversio tollitur,
posita vel. annihilatione substantiae panis, vel resolutione in praejacentem
materiam. Similiter etiam non est dare, unde talis resolutio vel annihilatio
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van het Sacrament wordt beteekend door den vorm; maar geen
van beide wordt beteekend door deze woorden van den vorm:
(( Dit is mijn Lichaam ».
Dus blijkt de aangegeven bewering valsch te zijn.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Na de consecratie
blijft de zelfstandigheid van het brood of den wijn niet onder de
gedaanten van het Sacrament noch ergens anders. Daaruit volgt
evenwel met, dat zij wordt vernietigd: zij wordt immers veranderd
in het Lichaam van Christus. Vergelijk dat ook niet volgt: de
lucht, waaruit vuur is ontstaan, is noch hier noch daar, dus is zij
vernietigd.
2. De vorm, die uitgangspunt is, verandert niet in een anderen
vorm, neen, de eene vorm volgt den anderen in het subject op:
het is om die reden, dat de eerste vorm slechts overblijft in het
vermogen van de stof. Maar hier verandert de zelfstandigheid
van het brood m het Lichaam van Christus, zooals boven gezegd
is. (in de Leerst.; vorig Art.). Dus gaat de redeneering niet op.
3. We geven toe, dat na de consecratie deze zin valsch is:
de zelfstandigheid van het brood is iets. Maar datgene, waarin
de zelfstandigheid van het brood veranderd is, is iets. En dus is
de zelfstandigheid van het brood niet vernietigd.
in hoe sacramento causetur: cum effectus sacramenti significetur per formam.;
neutrum autem horum significatur per haec verba formae: « Hoe est corpus
meum ». Unde patel praedictam positionem esse falsam.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod substantia panis vel vini, facta consecratione, neque sub speciebus sacramenti manet, neque alibi. Non tarnen
sequitur quod annihiletur: convertitur enim in corpus Christi. Sicut non se
quitur, si aër ex quo generatus est ignis, non sit ibi vel alibi, quod sit annihilatus.
Ad SECUNDUM dicendum quod forma quae est terminus a quo, non con
vertitur in aliam formam, sed una forma succedit alteri in subjecto: et ideo
prima forma non remanet nisi in potentia materiae. Sed hic substantia panis
convertitur in corpus Christi, ut supra dictum est [in corp.; art. praec.].
Unde ratio non sequitur.
Ad TERTIUM dicendum quod, licet post consecrationem haec sit falsa:
((Substantia panis est aliquid »; id tarnen in quod substantia panis est
•conversa, est aliquid. Et ideo substantia panis non est annihilata.
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IV ARTIKEL.
Kan het brood veranderen in het Lichaam van Christus?
Bedenkingen. — Men beweert, dat het brood niet kan
veranderen in het Lichaam van Christus. — 1. Bij elke verande
ring immers moet er een subject zijn, dat eerst in vermogen is
en later in akt: in de Physica wordt immers gezegd: « Beweging
is de al^t van iets, dat in vermogen is .)). Men kan evenwel geen
enkel subject aanwijzen voor de zelfstandigheid van hei brood en
het Lichaam van Christus: want het hoort tot het wezen van een
zelfstandigheid, dat zij (( niet in een subject is », zooals in de
Praedicamenta wordt gezegd. Dus kan het niel zijn, dat de
geheele zelfstandigheid van het brood verandert in het Lichaam
van Christus.
2. De vorm van datgene, waarin iets verandert, begint te
zijn in de stof van datgene, wat daarin verandert: wanneer
lucht verandert in vuur, dat eerst niet bestond, begint de vorm
van vuur in de stof van de lucht te zijn en wanneer voedsel

ARTICULUS IV.
Utrum panis possit converti in corpus Christi.
[4. Dist. 1 1. q. 1. art. 3. qla 1 ; 4. Cont. g. cap. 63; Quodl. 5. q. 6. art. 1 ;
Cont. Graec., Armen., etc. cap. 8; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 4, 5.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod panis non possit converti in
corpus Christi. Conversio enim, quaedam mutatio est. Sed in Omni mutatione oportet esse (1) subjectum, quod prius est in potentia, et postea est
in actu: ut enim dicitur 3. Phys. [cap. 1. n. 6.] : « Motus est actus
existentis in potentia». Non est autem dare aliquod subjectum substantiae
panis et corporis Christi: quia de ratione substantiae est, quod non sit
in subjecto, ut dicitur in Praedicamentis [cap. 3. n. 1, 12.]. Non ergo
potest esse, quod tota substantia panis convertatur in corpus Christi.
2. Pr/ETEREA, forma illius in quod aliquid convertitur de novo, incipit
esse in materia ejus, quod in ipsum. convertitur: sicut cum aër convertitur
in ignem prius non existentem, forma ignis incipit de novo esse in materia
(1) L. addit: aliquod.
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verandert in een eerst niet bestaanden mensch, begint de vorm
van den mensch in de stof van het voedsel te zijn. Als dus het
brood verandert in het Lichaam van Christus moet de vorm van
het Lichaam van Christus in de stof van het brood komen —
hetgeen valsch is. Dus verandert het brood niet in het Lichaam
van Christus.
3. Nooit verandert iets in datgene, wat er op zich van ver
schilt: witheid wordt nooit zwartheid, maar het subject van
witheid wordt subject van zwartheid, zooals gezegd wordt in
de Ph\)sica. Zooals echter twee tegenovergestelde vormen op
zich verschillen (als beginselen van het vormelijk verschil), zoo
zijn ook twee geteekende stoffen op zich verschillend (als begin
selen van de stoffelijke verdeeling). Dus kan deze stof van het
brood niet worden tot deze stof, waardoor het Lichaam van
Christus wordt vereenhngd. En dus kan de zelfstandigheid van
dit brood niet veranderen in de zelfstandigheid van het Lichaam
van Christus.

aeris: el similiter cum cibus convertitur in hominem prius non existentem,
forma hom inis incipit esse de novo in materia cibi. Si ergo panis convertitur
m corpus Christi, necesse est quod forma corporis Christi de novo incipiat
esse m materia panis: quod est falsum. Non ergo panis convertitur in
substantiam corporis Christi.
3. Pïueterea, ea quae sunt secundum se diversa (2), nunquam unum
eorum fit alterum: sicut albedo nunquam fit nigredo, sed subjectum albedinis fit subjectum nigredinis, ut dicitur in 1. Physic. [cap. 5. n. 2 sqq.].
Sed sicut duae formae contrariae sunt secundum se diversae (3), utpote
principia formalis differentiae existentes; ita duae materiae signatae sunt
secundum se diversae (4), utpote existentes principia materialis distinctionis (5). Ergo non potest esse quod haec materia panis fiat haec materia
qua individuatur corpus Christi. Et ita non potest esse, quod substantia hujus
panis convertatur in substantiam corporis Christi.2 3 4
(2)
(3)
(4)
f5)

L. :
L. :
L. :
L. :

divisa.
divisae.
divisae.
divisionis.
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Daartegenover staat echter, dat Eusebius Emesenus zegt:
« Het zij u niet ongehoord en ónmogelijk, dat aardsche en vergan^elijke dingen in de zelfstandigheid van Christus veranderen ».
LEERSTELLING. — Overeenkomstig het boven gezegde (2l
Art.), staat vast dat, aangezien in dit Sacrament aanwezig is
het waarachtig Lichaam van Christus en dit niet aanwezig komt
door plaatselijke beweging — daar het er ook niet aanwezig is
als in een plaats, zooals uit het gezegde blijkt (L Art. 3' Antw.)
—, dit Lichaam er begint te zijn, doordat de zelfstandigheid van
het brood erin verandert.
Deze verandering evenwel is niet gelijk aan de veranderingen
in de natuur: zij is geheel bovennatuurlijk, door Gods kracht
alleen bewerkt. Daarom zegt Ambrosius: «Het is klaar, dat
het baren van de Maagd geschiedde buiten de orde der natuur.
Welnu 1val ivij consecreeren is het Lichaam uit de Maagd.
Wat zoekt gij dan de orde der natuur in Christus’ Lichaam,
terwijl juist buiten de natuur de Heer Jesus is gebaard door de
Maagd? )> En bij den tekst van Joannes (6. 64) : « De woorden,
die Ik tot u gesproken heb » nl. over dit Sacrament, «zijn
Geest en Leven-», zegt Chrysostomus: <(D.w.z. zijn geestelijk.

Sed CONTRA est quod Eusebius Emesenus [Inter op. Hieron. Epist.
39] : « Novum tibi et impossibile esse non debet, quod in Christi substantiam terrena et mortalia convertuntur ».
R.ESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [art. 2.], cum. in
hoe sacramento sit verum corpus Christi, nee incipiat ibi esse de novo per
motum localem; cum etiam nee corpus Christi sit ibi sicut in loco, ut ex dictis
patet [art. 1. ad 3.], necesse est dicere quod incipiat ibi esse per conversionem substantiae panis in ipsum. Haec tarnen conversio non est similis conversionibus naturalibus, sed est omnino supernaturalis, sola Dei virtute
effecta. Unde Ambrosius dicit in lib. de Sacramentis [ de Initand. cap. 9.
n. 53.] : « Liquet, quod praeter naturae ordinem Virgo generavit. Et hoe
quod conficimus, corpus ex Virgine est. Quid ergo quaeris naturae ordi
nem in Christi corpore, cum praeter naturam sit ipse Dominus Jesus partus
ex Virgine? » ; et super illud Joan. 6. [v. 64] : « Verba quae ego locutus
sum vobis )>, scilicet de hoe sacramento, «spiritus et vita sunt)), dicit
Chrysostomus [hom. 46. in Joan. n. 2.] « Idest spiritualia sunt, nihil
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zij hebben niets vleeschelijks noch natuurlijke gevolgen, maar
zijn uitgeheven boven alle noodzakelijkheid op aarde, boven de
toetten hier gesteld ».
Het is immers duidelijk, dat elke werkoorzaak werkt, voorzoover zij in akt is. Nu is elke geschapen werkoorzaak in haar
akt bepaald, daar zij tot een bepaald geslacht en soort behoort.
Daarom betrekt zich de werking van een geschapen werkoorzaak
altijd op een bepaalde akt. De bepaling echter van een ding in
zijn aktuee! zijn is door zijn vorm. Dientegevolge kan geen
enkele natuurlijke of geschapen werkoorzaak tot iets anders
werken dan tot een verandering van vorm. Daarom is elke ver
andering naar den vorm. God echter is een oneindige akt, zooals
in het Eerste Deel is uiteengezet (7e Kw. lc‘ Art.; 25e Kw.
2° Art.). En daarom strekt Zijn werking zich uit over de geheele
natuur van het zijnde. Derhalve kan Hij niet alleen een veran
dering naar den vorm tot stand brengen, zóó dat in hetzelfde
subject verschillende vormen elkaar opvolgen, maar ook een ver
andering van het heele zijnde, zóó dat de geheele zelfstandig
heid van dit ding verandert in de geheele zelfstandigheid van
dat ding.
Dit nu gebeurt door Gods kracht in dit Sacrament. Want
de geheele zelfstandigheid van het brood verandert in de geheele
zelfstandigheid van het Lichaam van Christus en de geheele
habentia carnale neque consequentiam naturalem, sed eruta sunt ab omni
lali necessitate quae in terra, et a legibus quae hic posita sunt ». Manifestum
est enim quod omne agens agit inquantum est actu. Quodlibet autem agens
creatum est determinatum in suo actu, cum sit determinati generis et speciei.
Et ideo cujuslibet agentis creati actio fertur super aliquem determinatum
actum. Determinatio autem cujuslibet rei in esse actuali est per ejus formam.
Unde nullum agens naturale, seu creatum potest agere, nisi ad immutationem
formae. Et propter hoe omnis conversio quae fit secundum leges naturae,
est formalis. Sed Deus est actus infinitus, ut in 1. habitum est [q. 7. art. ! ;
q. 25. art. 2.]. Unde ejus actio se extendit ad totam naturam entis. Non
igitur solum potest perficere conversionem formalem, ut scilicet diversae
formae sibi in eodem subjecto succedant: sed conversionem totius entis,
ut scilicet tota substantia hujus convertatur in totam substantiam illius. Et
hoe agitur divina virtute in hoe sacramento. Nam tota substantia panis
convertitur in totam substantiam corporis Christi, et tota substantia vini.
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zelfstandigheid van den wijn in de geheele zelfstandigheid van
het Bloed van Christus. Dus is deze verandering niet naar den
vorm maar naar de zelfstandigheid. En zij valt niet onder de
soorten van de natuurlijke verandering, maar kan met een eigen
naam zelfsiandigheidsverandering genoemd worden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze opwerping
gaat uit van de verandering naar den vorm: aan den vorm
immers is het eigen in een stof of subject te zijn. Maar zij is niet
van toepassing op de verandering van de geheele zelfstandig
heid. Daar deze zelfstandigheidsverandering een zekere orde
inhoudt van de zelfstandigheden, waarvan de eene in de andere
verandert, vindt zij haar subject in beide zelfstandigheden,
zooals orde en getal.
2. Ook deze opwerping gaat uit van de verandering naar den
vorm, want, zooals gezegd is (1' Antw.), moet een vorm in een
stof of subject zijn. Maar zij is niet van toepassing op de ver
andering van de geheele zelfstandigheid, waaraan men geen
subject kan toekennen.
3. Door de kracht van een eindige werkoorzaak kan een vorm
niet in een vorm veranderen noch een stof in een stof. Maar
door de kracht van een oneindige werkoorzaak, wier werking

in totam substantiam sanguinis Christi. Unde haec conversio non est
formalis, sed substantialis. Nee continetur inter species motus naturalis, sed
proprio nomine potest dici transsubstantiatie.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod objectio procedit de mutatione formali:
quia formae proprium est in materia vel subjecto esse. Non autem habet
locum in conversione totius substantiae. Unde, cum haec conversio substan
tialis importet quemdam ordinem substantiarum quarum una convertitur in
alteram, est sicut in subjecto in utraque substantia, sicut ordo et numerus.
Ad SECUNDUM dicendum quod illa objectio procedit de conversione for
mali seu mutatione: quia oportet, sicut dictum est [ad 1.] formam esse m
materia vel subjecto. Non autem habet locum in conversione totius substan
tiae, cujus non est accipere aliquod subjectum.
Ad TERTIUM dicendum quod virtute agentis finiti non potest forma in
formam mutari, nee materia in materiam. Sed virtute agentis infiniti, quod
habet actionem in totum ens, potest talis conversio fieri: quia utrique formae,
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zich uitstrekt over het geheele zijnde, kan een dergelijke
verandering tot stand komen: aan beide vormen en aan beide
stoffen immers is gemeen de natuur van zijnde; de Maker van
het zijnde kan wat aan zijn in de(n) een gevonden wordt
veranderen in wat aan zijn in de(n) ander gevonden wordt, met
wegneming van het oorspronkelijke verschil.
V ARTIKEL.
Blijven in dit Sacrament de bijkomstigheden van het brood
en den lvijn?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de bijkomstigheden
van het brood en den wijn in dit Sacrament niet blijven. —
1. Bij verdwijning immers van het eerdere verdwijnt ook het
latere. Weinu, de zelfstandigheid is natuurlijkerwijs eerder dan
de bijkomstigheid, zooals in de Metaphysica wordt bewezen.
Daar derhalve na de consecratie in dit Sacrament de zelfstandig
heid van het brood niet blijft, schijnt het onmogelijk, dat zijn
bijkomstigheden blijven.
2. In het Sacrament der Waarheid mag geen sprake zijn
et utrique materiae est communis natura entis; et id quod est entitatis in
una, potest auctor entis convertere in id quod est entitatis in altera, sublato
•eo, per quod ab illa distinguebatur.
ARTICULUS V.
Utrum in hoe sacramento remaneanl accidentia panis et vini.
[4. Dist. 11. q. 1. art. 1. qla. 2; Dist. 12. q. 1. art. 1. qla. 2;
1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 5.]

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod in hoe sacramento non remaneant accidentia panis et vini. Remoto enim priori, removetur et posterius.
Sed substantia est naturaliter prior accidente, ut probatur 7. Methaphys.
[Did. lib. 6. cap. 1. n. 6]. Cum igitur, facta consecratione, non remaneat
substantia panis in hoe sacramento, videtur quod non possint remanere
•accidentia ejus.
2. Pr/ETEREA, in sacramento veritatis non debet esse aliqua deceptio.
7
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van misleiding. Nu oordeelen wij over de zelfstandigheid dooi
de bijkomstigheden. Hieruit volgt, dat het menschelijk oordeel
zou misleid worden, als de zelfstandigheid van het brood niet
bleef, terwijl de bijkomstigheden wel bleven. Dus is het niet
passend, dat dit in dit Sacrament gebeurt.
3. Hoewel het geloof niet onderworpen is aan de rede, is het
toch niet tegen de rede, maar staat het er boven, zooals in het
begin van dit Werk gezegd is (I. 1° Kw. 6'‘ Art. 2' Antw.;
8‘‘ Art.). Nu heeft onze rede haar oorsprong bij de zinnen. Dus
mag ons geloof niet tegen de zinnen zijn, in dier voege dat onze
zinnen oordeelen, dat iets brood is en ons geloof aa: reemt, dat
het de zelfstandigheid van het Lichaam van Christus is. Dus ishet niet passend, dat in dit Sacrament de bijkomstigheden
van het brood, die aan de zmnen voorliggen, blijven en de zelf
standigheid van het brood niet blijft.
4. Wat na de verandering blijft, schijnt het subject van de
verandering te zijn. Indien dus de bijkomstigheden van het
brood na de verandering blijven, schijnen de bijkomstigheden
zelf het subject van de verandering te zijn. Hetgeen onmo
gelijk is, want <( een bijkomstigheid heeft geen bijkomstigheid ».
Dus mogen in dit Sacrament de bijkomstigheden van het brood
en den wijn niet blijven.
Sed per accidentia judicamus de substantia. Videtur ergo quod decipiatur
humanum judicium, si, remanentibus accidentibus, substantia panis non remaneat. Non ergo hoe est conveniens huic sacramento.
3. Pr/ETEREA, quamvis fides nostra non sit subjecta rationi, non tarnen
est contra rationem, sed supra ipsam, ut in principio hujus operis dictum
est [1. q. 1. art. 6. ad 2; art. 8.]. Sed ratio nostra habet ortum a sensu.
Ergo fides nostra non debet esse contra sensum. Est autem. contra sensum (1),
dum sensus judicat esse panem, et fides credit esse substantiam corporis
Christi. Non ergo hoe est conveniens huic sacramento, quod accidentia.
panis subjecta sensibus maneant, et substantia panis non maneat.
4. PRjETEREA, illud quod manet, conversione facta, videtur esse subjectum mutationis. Si ergo accidentia panis manent, conversione facta, videtur
quod ipsa accidentia sunt conversionis subjectum. Quod est impossibile; nam:
accidentis non est accidens. Non ergo in hoe sacramento debent remanereaccidentia panis et vini.
(1) L. om.: Est autem contra sensum.
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Daartegenover staat echter, wat Augustinus zegt: <( Wij
vereeren onder de zichtbare gedaanten van brood en wijn
onzichtbare dingen nl. het Vleesch en het Bloed )>.
Leerstelling. — Zintuigehjk blijkt, dat na de consecratie
alle bijkomstigheden van het brood en den wijn blijven. En
dat is iets redelijks en geschiedt door Gods Voorzienigheid.
Vooreerst omdat het voor de menschen niet iets gewoons, maar
iets weerzinwekkends is het vleesch van een mensch te eten en
zijn bloed te drinken. En daarom wordt ons het Vleesch en het
Bloed van Christus te nuttigen gegeven onder de gedaanten van
het algemeen Goor de menschen gebruikte voedsel brood en wijn.
— Ten tweede, opdat dit Sacrament niet door de ongeloovigen
zou bespot worden, hetgeen zou gebeuren, als wij onzen Heer
in Zijn eigen gedaante zouden eten. — Ten derde, opdat de
onzichtbare nuttiging van het Lichaam en Bloed van onzen Heer
onze geloofsvei dienste ten goede kome.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals gezegd
wordt in De Causis, hangt het uitwerksel meer af van de eerste

Sed CONTRA est quod Augustinus dicit in lib. Sentent. Prosperi [hab.
cap. 41. De Consecrat. Dist. 2.] : « Nos in specie panis et vini, quam videnius, res invisibiles, idest carnem et sanguinem honoramus ».
RESPONDEO dicendum quod sensu apparet, facta consecratione, omnia
accidentia panis et vini remanere. Quod quidem rationabiliter per divinam
providentiam fit. Primo quidem., quia non est consuetum hominibus, sed
horribile, carnem hominis comedere et sanguinem bibere, et ideo proponuntur (2) nobis caro, et sanguis Christi sumenda sub speciebus illorum quae
frequentius in usum hominis veniunt, scilicet panis et vini. Secundo, 'ne hoe
sacramentum ab infidelibus irrideatur, si sub specie propria Dominum nostrum
manducemus. Tertio, ut dum invisibiliter corpus et sanguinem. Domini nostri
sumimus, hoe proficiat ad meritum fidei.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut dicitur in lib. de Causis [proposit. 1. inter op. Arist.], effectus plus dependent a causa prima quam2
(2) L. om. : et ideo. — proponitur.
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dan van de tweede oorzaak. En daarom kan het door de kracht
van God, die aller eerste oorzaak is, gebeuren, dat het latere
blijft bij opheffing van het eerdere.
2. In dit Sacrament is geen sprake van misleiding. Want de
bijkomstigheden, die door de zinnen beoordeeld worden, zijn
er naar waarheid. Van zijn kant wordt het verstand, dat tot eigen
voorwerp de zelfstandigheid heeft, zooals in De Anima gezegd
wordt, door het geloof voor misleiding bewaard.
Zoo blijkt ook het antwoord op de derde bedenking. Want
het geloof is niet tegen de zinnen, maar gaat over iets, waarover
de zinnen zich niet uitstrekken.
4. Deze verandering heeft geen subject in de eigenlijke beteekenis van het woord, zooals gezegd is (4° Art. V‘ Antw.). Wel
hebben de blijvende bijkomstigheden een gelijkenis met een
subject.

' a causa secunda. Et ideo virtute Dei, qui est causa prima omnium, fien
potest ut remaneant posteriora, prioribus sublatis.
Ad SECUNDUM dicendum quod in hoe sacramento nulla est deceptio. Sunt
enim ibi secundum rei veritatem accidentia, quae sensibus dijudicantur.
Intellectus autem, cujus est proprium objectum substantia, ut dicitur in 3.
de Anima [cap. 6. n. 7.], per fidem a deceptione praeservatur.
Et sic patet responsio AD TERTIUM; nam fides non est contra sensum,
sed est de eo, ad quod sensus non attingit.
Ad QUARTUM dicendum, quod haec conversio non proprie habet
subjectum., ut dictum est [art. praec. ad 1.]: sed tarnen accidentia, quae
remanent, habent aliquam similitudinem subjecti.
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VIe ARTIKEL.
Blijft in dit Sacrament na de consecratie de zelfstandigheidsvorm
van het brood?
Bedenkingen. — Men beweert, dat in dit Sacrament na de
consecratie de zelfstandigheidsvorm van het brood blijft. — 1. Er
it» immers gezegd (vorig Art.), dat na de consecratie de bijkom
stigheden blijven. Welnu, daar het brood iets kunstmatigs is, is
ook zijn vorm een bijkomstigheid. Dus blijft hij na de consecratie.
2. De vorm van Christus’ Lichaam is de ziel: want in de
Anima wordt gezegd, dat de ziel is ((de daadwerkelijkheid van
een natuurlijk lichaam, dat in vermogen het leven heeft». Nu
kan niet beweerd worden, dat de zelfstandigheidsvorm van het
brood verandert in Christus’ Ziel. Dus blijft in dit Sacrament
na de consecratie de zelfstandigheidsvorm van het brood.
3. De eigen werking van een ding volgt zijn zelfstandig
heidsvorm. Welnu het blijvende in dit Sacrament voedt en stelt
elke werking, die het brood zou stellen, als het bestond. Dus* 2 3

ARTICULUS VI.
Utrum, facia consecratione,
rcmcmcai in hoe sacramento forma substanlialis panis.
[4. Dist. 1 1. q. I. art. 1. qla. 3; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 4.]

Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur qiiod, facta consecratione, remaneat in hoe sacramento forma substantialis panis. Dictum. est enim [art.
praec. ], quod, facta consecratione, remanent accidentia. Sed, cum panis
sit quoddam artificiale, etiam forma ejus est accidens. Ergo remanet, facta
consecratione.
2. Prj'ETEREA, forma corporis Christi est anima: dicitur enim in 2. de
Anima [cap. 1. n. 5.], quod anima est « actus corporis physici potentia
vitam habentis ». Sed non potest dici, quod forma substantialis panis convertatur in animam. Ergo videtur quod remaneat, facta consecratione.
3. PrjETEREA, propria operatio rei sequitur formam. substantialem ejus.
Sed illud quod remanet in hoe sacramento, nutrit, et omnem operationem
facit, quam faceret panis existens. Ergo forma substantialis panis remanet
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blijft in dit Sacrament na de consecratie de zelfstandigheidsvorm
van het brood.
Daartegenover staat echter, dat de zelfstandigheidsvorm van
het brood behoort tot de zelfstandigheid van het brood. Nu
verandert de zelfstandigheid van het brood in het Lichaam van
Christus. Dus de zelfstandigheidsvorm van het brood blijft met.
Leerstelling. — Sommigen hebben beweerd, dat na de
consecratie niet alleen de bijkomstigheden van het brood maar
ook zijn zelfstandigheidsvorm blijft. Maar dit is onmogelijk.
Vooreerst, omdat als de zelfstandigheidsvorm zou blijver., er mets
van het brood zou veranderen in het Lichaam van Christus buiten
de stof. Dit zou tengevolge hebben, dat het niet in het geheele
Lichaam van Christus maar in de stof ervan zou veranderen.
Hetgeen in strijd is met den vorm van het Sacrament, waarin
gezegd wordt: « Dit is Mijn Lichaam )). — Ten tweede, omdat,
als de zelfstandigheidsvorm van het brood zou blijven, deze zou
blijven ófwel in een stof ófwel gescheiden van alle stof. Het
eerste is uitgesloten. Want zou hij in de stof van het brood
blijven, dan bleef de geheele zelfstandigheid van het brood,
hetgeen tegen het vroeger gezegde is (2C Art.). In een andere

in hoe sacramento, facta consecratione.
Sed CONTRA, forma substantialis panis est de substantia panis. Sed substantia panis convertitur in corpus Christi. Ergo forma substantialis panis
non manet.

1
|

j
I
I
i

RESPONDEO dicendum quod quidam posuerunt quod, facta consecratione, non solum remanent accidentia panis, sed etiam forma substantialis
ejus. Sed hoe esse non potest. Primo quidem, quia si forma substantialis
panis remaneret, nihil de pane converteretur in corpus Christi totum, sed
in ejus materiam. Quod repugnat formae sacramenti, qua dicitur: « Hoe
est corpus meum ».
Secundo quia, si forma substantialis panis remaneret, aut remaneret in
materia, aut a materia separata. Primum autem esse non potest. Quia, si
remaneret in materia panis, tune tota substantia panis remaneret: quod est
contra praedicta [art. 2.]. In alia autem materia remanere non posset: quia
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slof echter kan hij niet blijven, want de eigen vorm is slechts
in de eigen stof. Zou hij evenwel blijven gescheiden van alle
stof, dan zou hij zonder meer een daadwerkelijk door het
verstand kenbare en tevens kennende vorm zijn, want alle van
stof afgescheiden vormen zijn zoo. — Ten derde zou het met
passend zijn voor dit Sacrament. Want in dit Sacrament blijven
de bijkomstigheden van het brood, opdat het Lichaam van Christus
onder haar en niet onder eigen gedaante zou gezien worden,
zooals boven gezegd is (5C‘ Art.).
Dus meet men zeggen, dat de zelfstandigheidsvorm van het
brood niet blijft.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Er is niets op tegen,
dat op kunstmatige wijze iets ontstaat, waarvan de vorm geen
bijkomstigheid is maar een zelfstandigheidsvorm, zooals op
kunstmatige wijze kikvorschen en slangen kunnen worden voort
gebracht. Zulk een vorm immers brengt de kunst niet uit eigen
kracht maar uit kracht van de natuurbegmselen voort. En op deze
wijze brengt zij den zelfstandigheidsvorm van het brood voort,
uit kracht van het vuur, waardoor de uit meel en water toebereide
stof wordt gebakken.
2. De ziel is de vorm van het lichaam, waardoor dit al de
opeenvolgende graden van het volledige zijn ontvangt d. w. z.

propria forma non est nisi in propria materia. Si autem remaneret a materia
separata, jam esset forma intelligibilis actu, et etiam intelligens: nam omnes
forinae a materia separatae sunt tales.
I ertio esset inconveniens huic sacramento. Nam accidentia panis in hoe
sacramento remanent ut sub eis videatur corpus Christi, non autém sub
propria specie, sïcut supra dictum est [art. praec.]. Et ideo dicendum est
quod forma substantialis panis non remanet.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod nihil próhibet arte fieri aliquid cujus
forma non est accidens, sed forma substantialis: sicut arte possunt produci
ranae et serpentes. Talem enim formam non producit ars virtute propria,
sed virtute'\naturalium principiorum. Et hoe modo producit formam substantialem panis, virtute ignis decoquentis materiam. ex farina et aqua confectam.
Ad SECUNDUM dicendum quod anima est forma corporis dans ei totum
ordinem esse perfecti, scilicet esse, et esse corporeum, et esse animatum, et
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het zijn, het stof-zijn, het bezield-zijn enz. De vorm van het
brood verandert dus in den vorm van het Lichaam van Christus,
voorzoover deze het stof-zijn geeft, niet echter voorzoover deze
het door zoo ’n Ziel bezield-zijn geeft.
3. Sommige werkingen van het brood komen daaraan toe op
grond van de bijkomstigheden, zooals inwerken op de zinnen.
Deze werkingen vindt men na de consecratie in de gedaanten van
het brood vanwege de blijvende bijkomstigheden zelf. — Som
mige werkingen echter komen toe aan het brood op grond ófwel
van de stof, zooals het veranderen in iets, ófwel op grond van
den zelfstandigheidsvorm, zooals de werkingen eigen aan de
soort brood b. v. dat het <( ’s menschen hart versterft » (Ps. 103.
15). Zulke werkingen vindt men in dit Sacrament, niet vanwege
een blijvenden vorm of stof, maar als op wonderdadige wijze
aan de bijkomstigheden zelf gegeven, zooals later gezegd zal
worden (77e Kw. 3° Art. 2° en 3° Antw.; 5° en 6' Art.) .

sic de aliis. Convertitur igitur forma panis in formam corporis Christi
secundum quod dat esse corporeum: non autem secundum quod dat esse
animatum tali anima.
Ad TERTIUM dicendum quod operationum panis quaedam consequuntur
ipsum ratione accidentium, sicut immutare sensum. Et tales operationes inveniuntur in speciebus panis post consecrationem, propter ipsa accidentia, quae
remanent. Quaedam autem operationes consequuntur panem vel ratione
materiae, sicut quod convertatur in aliquid; vel ratione formae substantialis,
sicut est operatio consequens speciem ejus, puta quod « confirmat cor homL
nis » [Psalm. 103. 15.]. Et tales operationes inveniuntur in hoe sacramento,
non propter formam vel materiam., quae remaneat, sed quia miraculose conferuntur ipsis accidentibus, ut infra dicetur [q. 77. art. 3 ad 2, 3; art. 5, 6.].

Kw. 75, A. 7.

89

VII'- ARTIKEL.
Gebeurt deze verandering in één oogenblik of gebeurt ze
geleidelijk?
Bedenkingen. — Men beweert, dat deze verandering niet
in één oogenblik gebeurt, maar dat ze geleidelijk gebeurt. —
1 • Bij deze verandering immers is er eerst de zelfstandigheid van
het brood en daarna de zelfstandigheid van het Lichaam van
Christus, Beide zijn dus niet in één oogenblik maar in twee
oogenbhkken. Nu ligt er altijd een tijd tusschen twee oogenblikken. Dus moet deze verandering gebeuren volgens de opeenvolging
van den tijd, die er ligt tusschen het laatste oogenblik, dat er het
brood is en het eerste oogenblik, dat er het lichaam van Christus
is.
2. Bij elke verandering is er een worden en een geworden
zijn. Deze twee echter zijn niet tegelijk, want wat wordt, is nog
niet, wat echter geworden is, is reeds. Dus is er bij deze ver
andering een eerder en een later. Derhalve is zij noodzakelijker
wijs niet oogenblikkelijk maar geleidelijk.
ARTICULUS VII.
Ulrum isla conversio fiat in inslanti.
[4. Dist. 1 1. q. 1. art. 3. qla. 2; Quodl. 7. q. 4. art. 2.].
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur quod ista conversio non fiat in.
instanti, sed sit successiva (1). In hac enim conversione prfus est substantia
panis, et postea substantia corporis Christi. Non ergo utrumque est in eodem
instanti, sed in duobus instantibus. Sed inter quaelibet duo instantia est
tempus medium. Ergo oportet quod haec conversio fiat secundum successionem temporis, quod est inter ultimum instans quo ibi est panis, et primum
instans quo ibi est corpus Christi.
2. Pr/ETEREA, in omni conversione est fieri et factum esse. Sed haec
duo non sunt simul: quia quod fit, non est; quod autem factum est, jam
est. Ergo in hac conversione est prius et posterius. Et ita oportet quod non:
sit instantanea, sed successiva.

(1) L. : fiat successive.
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3. Ambrosius zegt, dat dit Sacrament « tot stand komt door
Christus' 1voorden ». Welnu Christus’ woorden worden geleidelijk
uitgesproken. Dus gebeurt deze verandering geleidelijk.
Daartegenover staat echter, dat deze verandering tot stand
komt door een oneindige kracht, waaraan het eigen is plotseling
te werken.
LEERSTELLING. — Een verandering kan oogenbiikkelijk zijn
om drie redenen. Een eerste reden kan liggen bij den vorm, die
het eindpunt van de verandering is. Want is er een vorm, die
meer of minder toelaat, dan komt hij geleidelijk in het subject,
zooals gezondheid. Dientegevolge heeft de invoering in de stof
van een zelfstandigheidsvorm, die geen meer en minder toelaat,
plotseling plaats. — Een andere reden kan liggen bij het subject.
Dit wordt somtijds geleidelijk voor de ontvangst van den vorm
geschikt gemaakt: daarom wordt water geleidelijk warm. Wan
neer het subject evenwel de laatste geschiktheid voor den vorm
reeds bezit, ontvangt het hem plotseling, zooals het doorschijnende
plotseling verlicht wordt. — Een derde reden kan liggen bij de
werkoorzaak, die een oneindige kracht kan hebben, zoodat zij
in staat is de stof onmiddellijk voor den vorm geschikt te maken.3

3. PlUETEREA,' Ambrosius dicit in lib. 4. de Sacram. [cap. 4. n. 14.],
quod istud sacramentum « Christi sermone conficitur ». Sed sermo Christi
successive profertur. Ergo haec conversio fit successive.
Sed CONTRA'est quod haec conversio perficitur virtute infinita, cujus est
subito operari.
RESPONDEO dicendum. quod aliqua mutatio est instantanea triplici
ratione. Uno quidem modo ex parte formae, quae est terminus mutationis.
Si enim sit aliqua forma, quae recipiat magis et minus, successive acquiritur
subjecto, sicut sanitas. Et ideo quia forma substantialis non recipit magis et
minus, inde est quod subito fit ejus introductio in materia.
Alio modo, ex parte subjecti, quod quandoque successive praeparatur
ad susceptionem formae: et ideo aqua successive calefit. Quando vero ipsum
subjectum est in ultima dispositione ad formanx, subito recipit ipsam: sicut
diaphanum subito illuminatur.
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Zooals men leest bij Marcus (7. 34-35) dat, toen Christus ge
zegd had: <( Ephpheta d.i. open u, onmiddellijJz zijn opengegaan
de ooren van dien mensch en de band van zijn tong is /osgcmaal(t».
Om genoemde drie redenen dan is de verandering, waarover
wij spraken, oogenblikkelijk. Vooreerst nl., omdat de zelfstan
digheid van het Lichaam van Christus, die het eindpunt van deze
verandering is, noch meer noch minder toelaat. — Ten tweede,
omdat er bij deze verandering geen subject is, dat geleidelijk ge
schikt gemaakt zou worden. — Ten derde, omdat zij bewerkt
wordt door Gods oneindige kracht.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Sommigen gaven
niet zonder meer toe, dat er altijd een tijd ligt tusschen twee
oogenbiikken. Zij zeggen nl., dat dit waar is voor twee oogenblikken, die zich op dezelfde beweging betrekken, maar niet voor
twee oogenbiikken, die zich op verschillende dingen betrekken.
Daarom ligt er geen tijd tusschen het oogenblik, dat het eind van
de rust, en het ander oogenblik, dat het begin van de beweging
meet. Evenwel vergissen zij zich hierin. Want de eenheid van
tijd en van oogenblik, of ook de veelheid daarvan, wordt niet
afgemeten naar willekeurig welke bewegingen, maar naar de

Tertio raodo, ex parte agentis, quod est infinitae virtutis: unde statim
potest materiam ad formam disponere. Sicut dicitur Mare. 7. [v. 34, 35 J,
quod cum Christus dixisset: « Ephpheta, quod est adaperire, statim apertae
sunt aures hominis, et solutum est vinculum, linguae ejus )). Ex his tribus
rationibus haec conversio est instantanea. Primo quidem, quia substantia
corporis Christi, ad quam terminatur ista conversio, non suscipit magis neque
minus. Secundo, quia in hac conversione non est aliquod subjectum, quod
successive praeparetur. Tertio, quia agitur Bei virtute infinita.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod quidam non simpliciter concedunt
quod inter quaelibet duo instantia sit tempus medium. Dicunt enim quod
hoe habet locum in duobus instantibus quae referuntur ad eumdem motum,
non autem in duobus instantibus quae referuntur ad diversa. Unde inter in
stans quod mensurat finem quietis, et aliud instans quod mensurat principium motus, non est tempus medium. Sed in hoe decipiuntur. Quia unitas
•temporis et instantis, vel etiam pluralitas eorum, non accipitur secundum
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eerste beweging van den hemel, die de maat is van alle beweging
en rust.
Daarom geven anderen het toe voor den tijd, die een van de
hemelbeweging afhankelijke beweging meet. Maar er zijn som
mige bewegingen, die niet afhangen van de hemelbeweging en
er ook niet door gemeten worden, zooals in het Eerste Deel
(53* Kw. 3* Art.) gezegd is over de bewegingen der engelen.
Daarom ligt er geen tijd tusschen twee oogenblikken, die aan
dergelijke bewegingen beantwoorden. Evenwel is dit niet van
toepassing op ons geval. Want, hoewel de onderhavige verande
ring op zich geen betrekking heeft met de hemelbeweging, volgt
zij toch het uitspreken der woorden, dat noodzakelijkerwijs door
de hemelbeweging wordt gemeten. Daarom ligt er noodzake
lijkerwijs een tijd tusschen elke twee in deze verandering aan
gegeven oogenblikken.
Derhalve zeggen sommigen, dat het laatste oogenblik van het
brood en het eerste oogenblik van het Lichaam van Christus twee
zijn met betrekking tot de gemeten dingen, maar één met be
trekking tot den metenden tijd, zooals, wanneer twee lijnen elkaar
raken, er twee puuten zijn van den kant van de twee lijnen, maar
één punt van den kant van de omringende plaats. Evenwel gaat
deze vergelijking niet op. Want oogenblik en tijd zijn voor
quoscumque motus, sed secundum primum motum coeli, qui est mensura
omnis motus et quietis.
Et ideo alii hoe concedunt in lempore, quod mensurat motum dependentem ex motu coeli. Sunt autem quidam, motus ex motu coeli non dependentes, nee ab eo mensurati, sicut in 1. dictum est de motibus angelorum
[q. 53. art. 3.]. Unde inter duo instantia illis motibus respondentia, non
est tempus medium. Sed hoe non habet locum in proposito. Quia, quamvis
ista conversio secundum se non habeat ordinem ad motum coeli, conseqüitur tarnen prolationem verborum, quam necesse est motu coeli mensurari.
Et ideo necesse est inter quaelibet duo instantia circa istam conversionem
signata esse tempus medium.
Quidam ergo dfcunt quod instans in quo ultimo est panis, et instans m
quo primo est corpus Christi, sunt quidem duo per comparationem ad
mensurata, sed sunt unum per comparationem ad tempus. mensurans: sicut,.
cum duae lineae se contingunt, sunt duo puncta ex parte duarum linearum,.
unum autem punctum ex parte loei continentis. Sed hoe non est similor

Kw. 75, A. 7.

93

afzonderlijke bewegingen geen innerlijke maat, zooals lijn en
punt voor lichamen: zij zijn slechts uiterlijke maat zooals plaats
voor lichamen.
Daarom zeggen anderen, dat het in werkelijkheid één oogenblik
is, maar dat het er twe’e zijn naar verstandsonderscheid. Evenwel
zou hieruit volgen, dat werkelijk tegenovergestelde dingen tegelijk
zouden zijn. Verstandsonderscheid verandert immers niets aan
de werkelijkheid.
Derhalve moet men zeggen, dat deze verandering, gelijk ge
zegd is (3' Art.), tot stand komt door de woorden van Christus,
welke door den priester worden uitgesproken, met dien verstande,
dat het laatste oogenblik van het uitspreken der woorden het
eerste oogenblik is van de aanwezigheid van Christus’ Lichaam
in dit Sacrament, terwijl gedurende den geheelen voorafgaanden
tijd de zelfstandigheid van het brood daarin aanwezig is. In
dezen tijd kan men zich geen oogenblik denken, dat onmiddellijk
aan het laatste voorafgaat: de tijd immers is niet samengesteld
uit zich opeenvolgende oogenblikken, zooals bewezen wordt in
de Physica. Daarom kan men wel het eerste oogenblik aangeven
van het Lichaam van Christus, niet echter het laatste oogenblik
van de zelfstandigheid van het brood, wel weer den laatsten tijd
daarvan. Hetzelfde vindt men bij de veranderingen in de natuur,
zooals blijkt bij den Wijsgeer.
Quia instans et tempus particularibus motibus non est mensura intrinseca,
sicut linea et punctum corporibus: sed solum. extrinseca, sicut corporibus
locus.
Unde alii dicunt quod est idem instans re, sed aliud ratione. Sed
secundum hoe sequeretur quod realiter opposita essent simul. Nam diversitas
rationis non variat aliquid ex parte rei. Et ideo dicendum est quod haec
conversio, sicut dictum est [art. 3], perficitur per verba Christi, quae a
sacerdote proferuntur; ita quod ultimum instans prolationis verborum. eet
primum instans, in quo est in sacramento corpus Christi, in toto autem
tempore praecedente est ibi substantia panis. Cu jus temporis non est accipere
aliquod instans proxime praecedens ultimum: quia tempus non componitur
ex instantibus consequenter se habentibus, ut probatur 6. Phys. [cap. I.
n. 2.]. Et ideo est quidem dare primum instans in quo est corpus Christi,
non est autem dare ultimum instans in quo sit substantia panis, sed est dare
ultimum tempus. Et idem est in mutationibus naturalibus: ut patet pei
Philosophum in 8. Phys. [cap. 8. n. 6.].
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2. Bij oogenblikkelijke veranderingen is het worden en het
geworden zijn tegelijk, zooals tegelijk zijn het verlicht worden
en het verlicht zijn. Daarbij spreekt men immers van geworden
zijn, voor zoover iets reeds is: van worden echter, voorzoover
iets eerst nog niet was.
3. Gelijk gezegd is (1° Antw.), gebeurt deze verandering in
het laatste oogenblik van het uitspreken der woorden: want dan
wordt de beteekenis der woorden, die bij de vormen van de
sacramenten uitwerkende kracht heeft, voltooid. En daarom volgt
niet, dat deze verandering een geleidelijke is.
VIIP' ARTIKEL.
Is deze zin juist:
Uil het brood wordt het Lichaam van Christus?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat deze zin valsch is: Uit
het brood wordt het Lichaam van Christus. — 1. Immers datgene,
waaruit iets wordt, is altijd datgene wat iets wordt, maar niet
omgekeerd: wij zeggen immers, dat uit het witte iets zwarts
wordt en dat het witte zwart wordt; maar hoewel wij zeggen,

Ad SECUNDUM dicendum quod in mutationibus instantaneis simul est fieri
et factum esse: sicut simul est illuminari et illuminatum esse. Dicitur enim
in talibus factum esse secundum quod jam est: fieri autem, secundum quod
ante non fuit.
Ad TERTIUM dicendum quod ista conversio, sicut dictum. est [ad. 1.],
fit in ultimo iristanti prolationis verborum: tune enim completur verborum
significatio, quae est efficax in sacramentorum formis. Et ideo non sequitur
quod ista conversio sit successiva.
ARTICULUS VIII.
Ulrum haec sit falsa: « Ex pane fit corpus Christin.
[4. Dist. 11. q. 1. art. 4.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur quod haec sit falsa: « Ex pane:
fit corpus Christi ». Omne enim id ex quo fit aliquid, est id quod fit istud,.
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ciat een mensch zwart wordt, zeggen wij niet, dat uit een mensch
iets zwarts wordt, zooals blijkt in de Physica. Indien men dus
naar waarheid kan zeggen, dat uit het brood het Lichaam van
Christus wordt, dan kan men ook naar waarheid zeggen, dat het
brood het Lichaam van Christus wordt. Dit schijnt echter onjuist
te zijn, want het brood is geen subject van wording, maar het
uitgangspunt ervan. Dus kan men niet naar waarheid zeggen, dat
uit het brood het Lichaam van Christus wordt.
2. Worden eindigt in zijn of in geworden zijn. Welnu nooit
is deze zin juist: Het brood is het Lichaam van Christus, of: Het
brood is hei Lichaam van Christus geworden, of ook: Het brood
zal hei Lichaam van Christus zijn. Dus schijnt ook deze zin niet
juist te zijn: Uit het brood wordt het Lichaam van Christus.
3. Elk ding, waaruit iets wordt, verandert in datgene, wat er
uit wordt. Nu schijnt deze zin valsch te zijn: Het brood verandert
in het Lichaam van Christus, want deze verandering schijn méér
wonderbaar te zijn dan de schepping, waarbij men toch niet zegt,
dat het niet-zijnde verandert in een zijnde. Dus schijnt ook deze
zin valsch te zijn: Uit het brood wordt hei Lichaam van Chris
tus.

sed non convertitur: dicimus enim quod ex albo fit nigrum, et quod album
fit nigrum; et licet dicamus quod homo fiat niger, non tarnen dicimus quod
ex homine fiat nigrum, ut patet in 1. Phys. [cap. 5. n. 3.]. Si ergo verum
est quod ex pane fiat corpus Christi, verum erit dicere quod panis fiat
corpus Christi. Quod videtur esse falsum, quia panis non est subjectum
factionis, sed magis est terminus. Ergo non vere dicitur quod ex pane fiat
corpus Christi.
2. Pr/ETEREA, fieri terminatur ad esse, vel ad factum esse. Sed haec
nunquam est vera: « Panis est corpus Christi », vel: « Panis est factus
corpus Christi », vel etiam: « Panis erit corpus Christi )). Ergo videtur
quod nee etiam haec sit vera: « Ex pane fit corpus Christi ».
3. Pr/ETEREA, omne id ex quo fit aliquid, convertitur in id quod fit ex
eo. Sed haec videtur esse falsa: « Panis convertitur in corpus Christi >> :
quia haec conversio videtur esse miraculosior quam creatio mundi (!) ; in
qua tarnen non dicitur quod non ens convertitur in ens. Ergo videtur quod
etiam haec sit falsa: <( Ex pane fit corpus Christi ».
(1) L. om. : mundi.
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4. Datgene, waaruit iets wordt, kan dat zijn. Welnu, deze
zin is valsch: Het brood /fan het Lichaam van Christus zijn. Dus
is ook deze zin valsch: Uit het brood wordt het Lichaam van
Christus.
Daartegenover staat echter, dat Ambrosius zegt: « Waar de
consecratie bij komt, daar wordt uit het brood het Lichaam van
Christus ».
LEERSTELLING. — Deze verandering van het brood in het
Lichaam van Christus komt in eenig opzicht overeen met de
schepping en met de natuurlijke verandering, en verschilt ook m
eenig opzicht van beide. Aan deze drie immers is gemeen de orde
van de uitersten d.w.z. dat het eene na het andere is — bij de
schepping nl. is het zijn na het niet zijn, in dit Sacrament het
Lichaam van Christus na de zelfstandigheid van het brood, bij
de natuurlijke verandering het witte na het zwarte of het vuur
na de lucht — en dat genoemde uitersten niet tegelijk zijn.
De verandering, waarover we nu spreken, komt echter hierin
overeen met de schepping, dat er bij geen van beide een aan de
uitersten gemeenschappelijk subject is. Het tegenovergestelde
hiervan vindt men bij elke natuurlijke verandering.

4. Pr/ETEREA, illud ex quo fit aliquid, potest esse illud. Sed haec est
falsa: « Panis potest esse corpus Christi ». Ergo et haec est falsa: « Ex
pane fit corpus Christi ».
Sed CONTRA est quod Ambrosius dicit in lib. 4 de Sacramentis [cap. 4.
n. 14.] : « Ubi accedit consecratio, de pane fit corpus Christi ».

•*

RESPONDEO dicendum quod haec conversio panis in corpus Christi quan-

tum ad aliquid convenit cum creatione et cum transmutatione naturali, et
quantum ad aliquid differt ab utroque. Est enim commune his tribus ordo
terminorum, scilicet ut post hoe sit hoe, in creatione enim est esse post non
esse, in hoe sacramento corpus Christi post substantiam panis, in transmu
tatione naturali album post nigrum, vel ignis post aërem; et quod praedieti
termini non sint simul.
Convenit autem. conversio, de qua nunc loquimur, cum creatione, quia m
neutra earum est aliquod commune subjectum utrique extremorum. Cujus
contrarium apparet in omni transmutatione naturali.
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Daarentegen komt deze verandering met de natuurlijke ver
andering in twee opzichten overeen, zij het met eenig verschil.
Vooreerst hierin, dat bij beide het eene uiterste overgaat in het
andere, nl. het brood in het Lichaam van Christus en de lucht in
vuur; het niet-zijnde gaat echter niet over in een zijnde. Evenwel
gebeurt dit aan beide zijden niet op gelijke wijze. Want in dit
Sacrament gaat de geheele zelfstandigheid van het brood over
in het geheele Lichaam van Christus: bij de natuurlijke verande
ring daarentegen krijgt de stof van het eene; den vorm van het
andere na verlies van eigen vorm. Ten tweede komen zij hierin
overeen, dat aan beide zijden iets hetzelfde blijft, hetgeen niet
gebeurt bis de schepping. Maar met een verschil: bij de natuur
lijke verandering immers blijft dezelfde stof of hetzelfde subject;
in dit Sacrament daarentegen blijven dezelfde bijkomstigheden.
Uit het bovenstaande kan men nu afleiden, hoe men zich in
deze zaken moet uitdrukken. Immers, daar in geen van de drie
voornoemde gevallen de uitersten tegelijk zijn, kan men in geen
daarvan het eene uiterste uitzeggen van het andere met een zelf
standig gebruikt woord en in den tegenwoordigen tijd: wij zeggen
immers niet: Het niet-zijnde is een zijnde, of: Het brood is het
Lichaam van Christus, of: De lucht is vuur, het rvitte is het
zrvarte.
Maar om de orde der uitersten kunnen wij in alle gevallen het
Convenit vero haec conversio cum transmutatione naturali in duobus,
licet non similiter. Primo quidem, quia in utraque unum. extremorum transit
in aliud, sicut panis in corpus Christi,; et aër in ignem: non autem non ens
convertitur in ens. Aliter tarnen hoe accidit utrobique. Nam in hoe sacramento tota substantia panis transit in totum corpus Christi: sed in trans
mutatione naturali materia unius suscipit formam alterius, priori forma
deposita. Secundo conveniunt in hoe, quod utrobique remanet aliquid
idem: quod non accidit in creatione. Differenter tarnen: nam in transmu
tatione naturali remanet eadem materia, vel subjectum; in hoe autem
sacramento remanent eadem accidentia.
Et ex his potest accipi qualiter differenter in talibus loqui debeamus.
'Quia enim in nullo praedictorum trium extrema sunt simul, ideo in nullo
eorum potest unum extremum de alio praedicari per verbum substantivum
praesentis temporis: non enim dicimus: «Non ens est ens», vel: «Panis
est corpus Christi», vel: « Aër est ignis », vel: «Album est nigrum ».
Propter ordinem vero extremorum possumus uti in omnibus hac prae-
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voorzetsel uit gebruiken, waardoor een orde wordt beteekend.
We kunnen immers in waren en eigenlijken zin zeggen, dat uit
het niet-zijnde een zijnde 1vordt en uit het brood het Lichaam
van Christus en uit de lucht vuur en uit het witte hel zwarte.
Daar echter bij de schepping het eene uiterste niet overgaat
in het andere, kunnen wij bij de schepping het woord verandering
niet gebruiken, zeggende, dat het niet-zijnde verandert in een
zijnde. Wel kunnen wij dit woord gebruiken bij dit Sacrament
en ook bij de natuurlijke verandering. Daar echter in dit Sacra
ment de geheele zelfstandigheid van het eene veranderd wordt m
de geheele zelfstandigheid van het andere, wordt deze verandering
met een aparten eigen naam zelfstandigheidsv erander ing ge
noemd.
Daar men vervolgens bij deze verandering geen subject kan
aanwijzen, is bij haar geen enkele uitdrukking toelaatbaar, die
bij de natuurlijke verandering op grond van het subject van toe
passing is. Vooreerst is het duidelijk, dat het vermogen tot het
tegenovergestelde het subject volgt, op grond waarvan gezegd
wordt, dat het witte iets zwarts k°n zijn of de lucht vuur kan
zijn. De laatste zin evenwel is niet zoo eigenlijk als de eerster j
het subject immers van het witte, waarin het vermogen is tot
zwartheid, is de geheele zelfstandigheid van het witte, daar de
positione «ex», quae ordinem designat. Possumus enim vere et proprie
dicere, quod ex non ente fit ens, et ex pane corpus Christi, et ex aëre ignis,
vel ex albo nigrum. Quia vero in creatione unum extremorum non transit
in alterum, non possumus in creatione uti verbo conversionis, ut dicamusquod non ens convertitur in ens. Quo tarnen verbo uti possumus in hoe
sacramento, sicut et in transmutatione naturali. Sed quia in hoe sacramento
tola substantia in totam substantiam mutatur, propter hoe haec conversio
proprie transsubstantiatie vocatur.
Rursus, quia hu jus conversionis non est accipere aliquod subjectum, ea
quae verificantur in conversione naturali ratione subjecti, non sunt concedénda in hac conversione. Et primo quidem manifestum est quod potentia
ad oppositum consequitur subjectum: ratione cujus dicimus quod album
potest esse nigrum, et aër potest esse ignis. Licet haec non sit ita propria,
sicut prima: nam. subjectum albi, in quo est potentia ad nigredinem, est
tota substantia albi, non enim albedo est pars ejus; subjectum autenx
formae aëris est pars ejus; unde cum dicitur: «Aër potest esse ignis»,-
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witheid geen deel van het witte is; het subject echter van den
vorm van de lucht is een deel van de lucht; als men dus zegt:
De lucht fcan vuur zijn, is de uitdrukking slechts juist op grond
van een deel (Synecdoche). Bij deze verandering daarentegen, en
hetzelfde geldt van de schepping, wordt bij gebrek aan subject
met gezegd dat het eene uiterste het andere kan zijn, zooals dat
het niet-zijnde een zijnde faan zijn, of dat het brood het Lichaam
van Christus kan zijn. Om dezelfde reden kan men niet in eigen
lijken zra zeggen, dat van het niet-zijnde een zijnde rvordt, of
van het brood het Lichaam van Christus: dat voorzetsel van geeft
immers
mcdezelfstandige oorzaak aan, welke medezelfstandigheid
de uitersten bij natuurlijke veranderingen gevonden
wordt in de eenheid van subject. Steeds om dezelfde reden is
te verwerpen, dat het brood het Lichaam van Christus zal zijn,
of dat het het Lichaam van Christus rvordt, zooals bij de schep
ping te verwerpen is, dat het niet-zijnde een zijnde zal zijn, of
dat hei niet-zijnde een zijnde rvordt: deze zegswijze immers is
toepasselijk op natuurlijke veranderingen op grond van het subject
b.v. als wij zeggen, dat het rviite iets zrvarts rvordt, of dat het
rviiie iets zrvarts zal zijn.
Daar echter in dit Sacrament na de verandering iets hetzelfde
blijft nl. de bijkomstigheden van het brood, zooals boven gezegd
verificatur ratione partis per synecdochem. Sed in hac conversione et similiter in creatione, quia nullum est subjectum, non dicitur quod unum. extremum possit esse aliud, sicut quod non ens possit esse ens, vel quod panis
possit esse corpus Christi.
Et eadem ratione non potest proprie dici quod « de non ente fiat
ens», vel quod «de pane fiat corpus Christi»: quia haec praepositio « de », designat causam. consubstantialem; quae quidem consubstantialitas extremorum in transmutationibus naluralibus attenditur penes convenientiam in subjecto. Et simili ratione non conceditur, quod « panis erit
corpus Christi », vel quod « fiat corpus Christi », sicut neque conceditur
in creatione, quod «non ens erit ens», vel quod «non ens fiat ens»:
quia hic modus loquendi verificatur in transmutationibus naturalibus ratione
subjecti, puta cum dicimus, quod «album, fit nigruniv», vel «album epit
nigrum ».
' '
'
Quia tarnen in hoe sacramento, facta conversione, aliquid idem manet,
scilicet accidentalia panis, ut supra dictum est [art. 5.], secundum quan-
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is (5* Art.), kunnen enkele van deze uitdrukkingen b.v. dat
het brood het Lichaam van Christus wordt, of dat het brood
het Lichaam van Christus zal zijn, of dat van het brood het Li
chaam van Christus wordt bij wijze van benadering worden aan
vaard, met dien verstande nl. dat men met het woord brood niei
de zelfstandigheid van het brood bedoelt maar in het algemeen
datgene, wat vervat is onder de gedaanten van brood, waar
onder eerst de zelfstandigheid van het brood en late: het Lichaam
van Christus vervat is.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Datgene, waaruit
iets wordt, houdt soms met het eene uiterste van de verandering
tevens het subject in, zooals wanneer men zegt: Uit het witte
Wordt iets zwarts. Soms echter houdt het alleen het eene aan
het andere tegenovergestelde uiterste in, zooals wanneer men zegt:
Uit den morgen wordt de dag. En in dat geval is het niet juist,
dat het eene het andere wordt d.w.z. dat de morgen de dag
wordt. En zoo kan men ook in ons geval in den eigenlijken zin
zeggen dat uit het brood het Lichaam van Christus wordt, niet
echter dat het brood hei Lichaam van Christus wordt, tenzij
naar een zekere gelijkenis, zooals gezegd is (in de Leerst.).

dam similitudinem aliquae harum locutionum possunt concedi: scilicel quod
« panis fit corpus Christi », vel « panis erit corpus Christi», vel «de
pane fit corpus Christi » ; ut nomine panis non intelligatur substantia panis,
sed in universali hoe quod sub speciebus panis continetur, sub quibus
prius continetur substantia panis, et postea corpus Christi.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod ïllud ex quo aliquid fit, quandoque
quidem importat simul subjectum cum uno extremorum transmutationis:
sicut cum dicitur: « Ex albo fit nigrum ». Et sic etiam, dici potest: « Hoe
fit illud», idest «album fit nigrum» (2). Quandoque vero importat
solum oppositum, vel extremum, sicut cum. dicitur: « Ex mane fit dies »;
et sic non conceditur quod « hoe fiat illud », idest quod « mane fiat
dies ». Et ita etiam in proposito licet proprie dicatur, quod « ex pane fiat
corpus Christi », non tarnen proprie dicitur, quod «panis fiat corpus
Christi», nisi secundum quandam. similitudinem, ut dictum est [in corp,].

(2) L. om.: Et sic* etiam... fit nigrum.
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2. Datgene, waaruit iets wordt, zal soms dat zijn, als het nl.
een subject inhoudt. En daarom gaat de vergelijking niet op,
aangezien deze verandering geen subject heeft.
3. Bij deze verandering zijn er méér moeilijkheden dan bij
de schepping, waarbij men alleen deze moeilijkheid heeft, dat
iets uit niets wordt, wat tenslotte tot de eigen voortbrengingswijze
van de eerste oorzaak behoort, welke niets anders veronderstelt.
Maar bij deze verandering heeft men niet alleen de moeilijkheid,
dat dit geheele verandert in dat geheele, zóó dat er niets van het
eerste overbiijft, hetgeen niet tot de gewone voortbrengingswijze
van eemge oorzaak behoort, maar bovendien deze moeilijkheid,
dat de bijkomstigheden blijven na het verdwijnen van de zelf
standigheid en nog vele andere, waarover wij verderop zullen
handelen (77e Kw.). Desniettegenstaande is het woord verandering in dit Sacrament toelaatbaar en niet bij de schepping, gelijk
gezegd is (in de Leerst.).
4. Gelijk gezegd (in de Leerst.), vindt men een vermogen
alleen bij een subject, dat bij deze verandering niet gedacht kan
worden. Derhalve is het onjuist, dat het brood het Lichaam van
Christus kan zijn: deze verandering gebeurt immers niet krach
tens het ontvangvermogen van het schepsel, maar uitsluitend door
het werkvermogen van den Schepper.
Ad SECUNDUM dicendum quod illud ex quo fit aliquid, quandoque erit
illud, propter subjectum quod importatur. Et ideo, cum hujus conversionis
non sit aliquod subjectum, non est similis ratio.
Ad TERT1UM dicendum. quod in hac conversione sunt plura difficilia
quam in creatione, in qua hoe solum. difficile est, quod aliquid fit ex nihilo:
quod tarnen pertinet ad proprium modum productionis primae causae, quae
nihil aliud praesupponit. Sed in hac conversione non solum est difficile quod
hoe totum convertitur in illud totum, ita quod nihil prioris remaneat, quod
non pertinet ad communem modum productionis alieujus causae: sed etiam
habet hoe difficile, quod accidentia remaneant corrupta substantia, et rnulta
alia, de quibus in sequentibus agetur [q. 77.]. Tarnen verbum conversionis
recipitur in hoe sacramento, non autem in creatione, sicut dictum est
[in corp.].
Ad QUARTUM dicendum quod sicut dictum est [in corp.], potentia per
tinet ad subjectum, quod non est accipere in hac conversione. Et ideo non
conceditur quod panis possit esse corpus Christi; non enim. haec conversio fit
per potentiam passivam creaturae, sed per solam potentiam activam creatoris.
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ZES EN ZEVENTIGSTE KWESTIE.
OVER DE WIJZE, WAAROP CHRISTUS IN DIT
SACRAMENT TEGENWOORDIG IS.
(Acht Artikelen.)
Nu moeten wij gaan handelen over de wijze, w; -vop Christus
in dit Sacrament tegenwoordig is.
Hieromtrent stellen wij acht vragen.
1. Is de heele Christus in dit Sacrament tegenwoordig?
2. Is de heele Christus onder de beide gedaanten van dit
Sacrament tegenwoordig ?
3. Is de heele Christus onder elk deel van de gedaanten tegen
woordig?
4. Zijn de heele afmetingen van het Lichaam van Christus
in dit Sacrament tegenwoordig?
5. Is het Lichaam van Christus in dit Sacrament op plaatse
lijke wijze tegenwoordig?
6. Verandert het Lichaam van Christus van plaats bij plaats
verandering van hostie of kelk na de consecratie?
7. Kan het Lichaam van Christus in dit Sacrament door eenig
oog gezien worden?

QUAESTIO LXXVI.
DE MODO QUO CHRISTUS EST IN HOC SACRAMENTO,
IN OCTO ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de modo quo Christus existit in hoe sacramento.
Et circa hoe quaeruntur octo: I. Utrum totus Christus sit sub hoe
sacramento. — 2. Utrum totus Christus sit sub utraque specie sacramenti.
— 3. Utrum totus Christus sit sub qualibet parte specierum. — 4. Utrum
dimensiones corporis Christi totae sint in hoe sacramento. — 5. Utrum
corpus Christi sit in hoe sacramento localiter. — 6. Utrum corpus Christi
moveatur ad motum hostiae vel calicis post consecrationem. — 7. Utrum
corpus Christi, prout est in hoe sacramento, possit videri ab aliquo oculo
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8- Blijft het waarachtig Lichaam van Christus in dit Sacra
ment tegenwoordig, als het zich op wonderbaarlijke wijze ver
toont onder de gedaante van een kind of van vleesch?
L ARTIKEL.
Is de heele Christus in dit Sacrament vervat?
Bedenkingen. — Men beweert, dat niet de heele Christus
m dit Sacrament is vervat. — 1. Want Christus begint in dit
Sacrament tegenwoordig te zijn door de verandering van het
brood en den wijn. Nu is het duidelijk, dat het brood en de wijn
niet kunnen veranderen in de Godheid van Christus en ook niet
in Zijn Ziel. Gezien dus dat Christus uit drie zelfstandigheden
bestaat t.w. uit de Godheid, de Ziel en het Lichaam, gelijk boven
is uiteengezet (2° Kw. 5° Art.; 5C Kw. 1 ° en 3° Art.), schijnt
de heele Christus in dit Sacrament niet tegenwoordig te zijn.
2. Christus is in dit Sacrament tegenwoordig om er het voedsel
van de geloovigen te zijn, dat bestaat in spijs en drank, zooals
boven is gezegd (74eKw. le Art.). Nu zegt de Heer bij Joannes* 14
saltem glorificalo. — 8. Utrum verum corpus Christi remaneat in hoe
sacramento, quando miraculose apparet sub specie pueri vel carnis.
ARTICULUS ï.
Utrum lotus Christus contineatur sub hoe sacramento.
14. Dist. 10. art. 2. qla. 1, 2; 4. Cont. g. cap. 64; Quodl. 7. q. 4. art. 1 ;
In Matth. cap. 26; In Joan. cap. 6. lect. 6; 1 ad Cor. cap. II. lect. 6.].
Ad primum sic proceditur. Videtur quod non totus Christus contineatur
sub hoe sacramento. Christus enim incipit esse in hoe sacramento per conversionem pams et vini. Sed manifestum est, quod panis et vinum non
possunt converti neque in divinitatem Christi, neque in ejus animam. Cum
ergo Christus existat ex tribus substantiis, scilicet divimtate, anima et corpore,
ut supra habitum est [q. 2. art. 5 ; q. 3. art. 1, 3-3 * videtur quod totus
Christus non sit sub hoe sacramento.
2. Pr/ETEREA, Christus est in hoe sacramento secundum quod competit
xefectioni fidelium, quae in cibo et potu consistit, sicut supra dictum est

104

Kw. 76, A. L

(6. 56) : ((.Mijn Vleesch is waarlijk spijs en Mijn Bloed is waar
lijk drank »• Dus is alleen het Vleesch en het Bloed van Christus
in dit Sacrament vervat. Maar er zijn nog vele andere deelen
van het Lichaam van Christus, zooals spieren, beenderen e.d.
Dus is niet de heele Christus in dit Sacrament vervat.
3. Een grooter lichaam kan niet in zijn geheel vervat zijn
onder de afmeting van een kleine hoegrootheid. Nu is de afmeting
van het geconsecreerde brood en den geconsecreerden wijn veel
geringer dan de afmeting van het Lichaam van Christus, Dus
kan het niet zijn, dat de heele Christus in dit Sacrament tegen
woordig is.
Daartegenover staat echter, dat Ambrosius zegt: « In dit Sa
crament is Christus ».
LEERSTELLING. — Volgens het katholiek geloof moet vol
strekt beleden worden, dat de heele Christus in dit Sacrament
tegenwoordig is. Men dient evenwel te weten, dat iets van Christus op een van de twee volgende manieren in dit Sacrament tegen
woordig is: ofwel als het ware uit de kracht van het Sacrament,
ofwel uit natuurlijke verbondenheid. Uit de kracht van het Sa-3

[q. 74. art. 1.]. Sed Dominus dicit Joan. 6. [v. 56] : « Caro mea vere:
est cibus, et sanguis meus vere est potus )>. Ergo solum caro et sanguis Christi
continentur in hoe sacramento. Sunt autem multae aliae partes corpons
Christi: puta nervi ossa et alia hujusmodi. Non ergo totus Christus continetur
sub hoe sacramento.
3. Pr/ETEREA, corpus majoris quantitatis non potest totum contineri subminoris quantitatis mensura. Sed mensura panis et vini consecrati est multo
minor quam propria mensura corporis Christi. Non potest ergo esse quod
totus Christus sub hoe sacramento contineatur.
Sed CONTRA est quod Ambrosius dicit in lib. de Offic. [de Consecr.
Dist. 2.] : <( In illo sacramento Christus est ».
RESPONDEO dicendum quod omnino necesse est confiteri secundum fidem
catholicam quod totus Christus sit in hoe sacramento. Sciendum tarnen quod'
aliquid Christi est in hoe sacramento dupliciter: uno modo, quasi ex vi
sacramenti; alio modo, ex naturali concomitantia. Ex vi quidem sacramenti,.

i
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crament is onder de gedaanten van dit Sacrament- tegenwoordig
datgene, waarin onmiddellijk de voorafbestaande zelfstandigheid
van het brood en den wijn veranderd wordt, zooals wordt aan
gegeven door de woorden van den vorm, die in dit evenals in de
andere Sacramenten werkdadig zijn: dus door de woorden: «.Dit
is Mijn Lichaam, Dit is Mijn Bloed ». Uit natuurlijke verbon
denheid daarentegen is in dit Sacrament tegenwoordig datgene,
wat m de werkelijkheid verbonden is met het eindpunt van voor
noemde verandering. Want wanneer twee dingen in de werke
lijkheid met elkaar verbonden zijn, moet het eene zijn, waar
het andere is: immers dingen, die in de werkelijkheid verbonden
zijn, worden slechts door een werking van den geest gescheiden.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Omdat de veran
dering van het brood en den wijn haar eindpunt niet heeft in de
Godheid of in de Ziel van Christus, is bijgevolg de Godheid en
de Ziel in dit Sacrament niet tegenwoordig uit de kracht van het
Sacrament, maar uit verbondenheid in de werkelijkheid. Daar
immers de Godheid het aangenomen Lichaam nooit heeft afgelegd,
moet de Godheid overal zijn, waar het Lichaam is. En daarom
moet in dit Sacrament de Godheid van Christus tegenwoordig
zijn als verbonden met het Lichaam. Daarom leest men ook in de
Geloofsbelijdenis van Ephese: (( Wij rvorden deelachtig aan het

est sub speciebus hujus sacramenti id in quod directe convertitur substantia
panis et vini praeexistens, prout significatur per verba formae, quae sunt
effectiva in hoe sacramento, sicut et in caeteris: puta cum dicitur: « Hoe
est corpus meum », vel : <( Hic est sanguis meus ». Ex naturali autem concomitantia est in hoe sacramento illud quod realiter est conjunctum ei in
quod praedicta conversio terminatur. Si enim aliqua duo sunt realiter conjuncta, ubicumque est unum realiter, oportel et aliud esse: sola enim operatione animae discernuntur quae realiter sunt conjuncta.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod quia conversio panis et vini non ter
minatur ad divinitatem vel animam Christi, consequens est quod divinitas
vel anima Christi non sit in hoe sacramento ex vi sacramenti, sed ex reali
concomitantia. Quia enim divinitas corpus assumptum nunquam deposuit,
ubicumque est corpus Christi, necesse est et ejus divinitatem esse. Et ideo in
hoe sacramento necesse est esse divinitatem Christi, concomitantem ejus
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Lichaam en Bloed van Christus, terrvijl wij het ontvangen niet
als gewoon vleesch, noch als het veesch van een man, die ge
heiligd is en met het Woord is verbonden volgens eenheid voor
waardigheid, maar als waarlijk levendmakend en het eigengeworden Vleesch van het Woord Zelf ».
De Ziel echter is eens in werkelijkheid gescheiden geweest van
het Lichaam, zooals boven is gezegd (50° Kw. 5° Art.). Indien
derhalve in die drie dagen van doodzijn dit Sacrament zou zijn
gevierd, dan was de Ziel niet erin tegenwoordig geweest, noch
uit kracht van het Sacrament noch uit verbondenheid in de werke
lijkheid. Doch daar « Christus verrijzend uit de dooden niet meer
sterft», zooals gezegd wordt in den Brief aan de Romeinen
(6. 9), is Zijn Ziel voortaan altijd in de werkelijkheid met het
Lichaam verbonden. En dus is in dit Sacrament het Lichaam van
Christus tegenwoordig uit de kracht van het Sacrament, maar de
Ziel uit verbondenheid in de werkelijkheid.
2. Wat de gedaante van brood betreft, is in dit Sacrament
uit de kracht van het Sacrament niet alleen het Vleesch maar
heel het Lichaam van Christus vervat d.i. de beenderen en de
spieren e.d. Dit blijkt uit den vorm van het Sacrament, waarin
niet gezegd wordt: a Dit is Mijn Vleesch», maar: <( Dit is
Mijn Lichaam». Wanneer dus de Heer zegt: ((Mijn Vleesch
corpus. Unde in Symb. Ephes. [Act. Conc. Ephes. part. 1. cap. 26; in
epist. Cyril. cap. 7.] legitur: « Participes efficimur corporis et sanguinis
Christi, non ut communem carnem percipientes. nee viri sanctificati et Verbo
conjuncti secundum dignitatis unitatem, sed vere vivificatricem, et ipsius
Verbi propriam factam ».
Anima vero realiter separata fuit a corpore, ut supra dictum est [q. 50.
art. 5.]. Et ideo si in illo triduo mortis fuisset hoe sacramentum celebra"
turn, non fuisset ibi anima Christi nee ex vi sacramenti, nee ex reali concomitantia. Sed quia «Christus resurgens ex mortuis jam non moritur », ut
dicitur Rom. 6. [v. 9], anima ejus semper est realiter corpori ejus unita.
Et ideo in hoe sacramento corpus quidem, Christi est ex vi sacramenti, anima
autem Christi ex reali concomitantia.
Ad SECUNDUM dicendum quod ex vi sacramenti sub hoe sacramento
continentur, quantum ad species panis, non solum caro, sed totum corpus
Christi, scilicet ossa, nervi et alia hujusmodi. Et hoe apparet ex forma hujus
sacramenti, in qua non dicitur: i« Haec est caro mea » sed: « Hoe est
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is Tvaarlijl? spijs)) (Joan. 6. 56), staat er Vleesch in plaats van
Het heele Lichaam, omdat vleesch volgens de gewoonte van de
menschen méér voor voedsel geschikt lijkt: de menschen immers
^ten gewoonlijk het vleesch der dieren, niet de beenderen e.d.
3. Zooals gezegd is (75' Kw. 5° Art.), blijven na de ver
andering van «het brood in het Lichaam van Christus en van den
wijn in het Bloed de bijkomstigheden van beide over. Dus'is het
duidelijk, dat de afmetingen van het brood en den wijn niet
veranderen m de afmetingen van het Lichaam van Christus, maar
de zelfstandigheid in de zelfstandigheid. En daarom is de zelf
standigheid van het Lichaam van Christus of van het Bloed
in dit Sacrament tegenwoordig uit de kracht van het Sacrament,
maar niet de afmetingen van het Lichaam of het Bloed van
Christus. Hieruit blijkt dat het Lichaam van Christus in dit Sa
crament tegenwoordig is op de wijze van een zelfstandigheid en
met op de wijze van een hoegrootheid. Nu wordt de eigen heel
heid van een zelfstandigheid vervat in, om het even, een groote
of kleine hoegrootheid: zooals de heele natuur van lucht in veel
of weinig lucht en de heele menschennatuur in een grooten of
kleinen mensch. Daarom is ook de heele zelfstandigheid van het
Lichaam van Christus en van het Bloed na de consecratie in dit

corpus meum ». Et ideo cum, Dominus dixit Joan. 6. [v. 56] : <( Caro mea
vere est cibus », caro ponitur ibi pro toto corpore, quia, secundum consuetudinem humanam videtur esse magis manducationi accommodata: prout
scilicet homines carnibus animalium vescuntur communiter, non autem ossibus,
vel aliis hujusmodi.
Ad T.ERTIUM dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 75. art. 5.],
facta conversione panis in corpus Christi, vel vini in sanguinem, accidentia
utriusque manent. Ex quo patet quod dimensiones panis vel vini non convertuntur in dimensiones corporis Christi, sed substantia in substantiam. Et sic
substantia corporis Christi vel sanguinis est sub hoe sacramento ex vi
sacramenti, non autem dimensiones corporis vel sanguinis Christi. Unde
patet quod corpus Christi est in hoe sacramento per modum substantiae,
•et non per modum quantitatis. Propria autem totalitas substantiae continetur
indifferenter in parva vel magna quantitate: sicut tota natura aëris in magno
vel parvo aëre, et tota natura hominis in magno vel parvo homine. Unde
•et tota substantia corporis et sanguinis Christi continetur in hoe sacramento
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Sacrament vervat, gelijk er vóór de consecratie de zelfstandig
heid van het brood en den wijn vervat werd.
IIe ARTIKEL.
Is de heele Christus vervat onder beide gedaanten van dit
Sacrament?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de heele Christus niet
vervat is onder beide gedaanten van dit Sacrament. — 1 • Dit
Sacrament is immers op het heil van de geloovigen gericht, met
door de kracht van de gedaanten maar door de kracht van wat
onder de gedaanten is vervat: de gedaanten toch waren er al
vóór de consecratie, vanwaar de kracht van dit Sacrament af
komstig is. Indien er dus niets vervat is onder de eene gedaante,
wat niet onder de andere vervat is en de heele Christus onder
beide is, schijnt een van beide gedaanten in dit Sacrament over
bodig te zijn.
2. Er is gezegd (le Art. 1€ Antw.), dat onder den naam

post consecrationem, sicut ante consecrationem continebatur ibi tota (1)
substantia panis et vini.
ARTICULUS II.
Uirum totus Christus contineatur sub utraque specie hujus sacramenti.
[Infr. q. 78. art. 6. ad 1 ; 4. Dist. 10. art. 2. qla. 1 ; 4. Cont. g. cap. 64;
In Joan. cap. 6. lect. 6; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 6.]
Ad SECUNDUM sic proceditur Videtur quod non sub utraque specie hujus
sacramenti totus Christus contineatur. Hoe enim sacramentum ad salutem
fidelium ordinatur, non virtute specierum, sed virtute ejus quod sub specie
bus continetur: quia species erant etiam ante consecrationem, ex qua est
virtus hujus sacramenti. Si ergo nihil continetur sub una specie quod non
contineatur sub alia, sed totus Christus continetur sub utraque, videtur quod
altera illarum superfluat in hoe sacramento.
2. PlUETEREA, dictum est [art. praec. ad 1.], quod sub nomine carnk

(I) L. om. : tota.

Kw. 76, A. 2.

109

Vleesch alle andere deelen van het Lichaam zijn vervat zooals
beenderen, spieren e. d. Nu is het bloed een van de deelen van
het menschelijk lichaam, zooals blijkt bij Aristoteles. Als dus
het Bloed van Christus vervat is onder de gedaante van brood,
evenals de andere deelen eronder zijn vervat, moest het Bloed
niet afzonderlijk, geconsecreerd worden, evenmin als ieder ander
deel van het Lichaam afzonderlijk wordt geconsecreerd.
3. Wat reeds gebeurd is, kan niet opnieuw gebeuren. Nu is
het Lichaam van Christus reeds begonnen in dit Sacrament
tegenwoordig te zijn door de consecratie van het brood. Dus kan
het niet opnieuw beginnen tegenwoordig te zijn door de consecra
tie van den wijn. Derhalve zal onder de gedaante van wijn niet
het Lichaam van Christus vervat zijn en bijgevolg niet de heele
Christus. Dus is niet onder beide gedaanten de heele Christus
vervat.
Daartegenover staat echter, dat bij het woord ke^k in den
Eersten Brief aan de Corinihiërs (11. 25) de Clossa zegt, dat
(( onder beide gedaanten » d. i. van brood en van wijn « het
zelfde genuttigd wordt ». En dus schijnt onder beide gedaanten
de heele Christus tegenwoordig te zijn.* 3

'Omnes aliae partes corporis continentur, sicut ossa, nervi et aha hujusmodi.
Sed sanguis est una partium humani corporis: sicut patet per Aristotelem in Iib. 3. de A'nimal. [De Animal Hist. lib. 1. cap. 4. n. 3.J.
Si ergo sanguis Christi continetur sub specie panjs sicut continentur ibi aliae
partes corporis, non deberet seorsum sanguis cohsecrari; sicut neque seorsum
consecratur aliqua alia pars corporis.
3. Pr^eterea, quod jam factum est, iterum fieri non potest. Sed corpus
.Christi jam incepit esse in hoe sacramento per consecrationem panis. Ergo
non potest esse quod de novo incipiat esse per consecrationem vini. Et ita
sub specie vini non continebitur corpus Christi, et per. consequens nee totus
•Christus. Non ergo sub utraque specie totus Christus continetur.
Sed CONTRA est quod 1. Corinth. 11. [v. 25] super illud: «Et calicem», dicit Glossa [ord.] quod «sub utraque specie (scilicet panis, et
vini) idem sumitur ». Et ita videtur sub utraque specie totus Christus esse.
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LEERSTELLING. — Overeenkomstig het boven gezegde (lc
Art.) dient allerzekerst gehouden te worden, dat onder beide
gedaanten van het Sacrament de heele Christus tegenwoordig is,
maar niet op gelijke wijze. Want onder de gedaante van brood
is het Lichaam van Christus uit de kracht van het Sacrament,
het Bloed echter uit verbondenheid in de werkelijkheid, zooals
boven (lc Art. 1° Antw.) gezegd is van de Ziel en de God
heid: thans is immers het Bloed van Christus niet gescheiden van
Zijn Lichaam, zooals dit het geval is geweest ten -ijde van het
lijden en den dood. Indien daarom toen dit Sacrc c ■ • zou zijn
gevierd, zou onder de gedaante van brood het Lichaam van
Christus zonder het Bloed zijn geweest en onder de gedaante
van wijn het Bloed zonder het Lichaam: zooals het was in de
werkelijkheid.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Hoewel de heele
Christus onder beide gedaanten tegenwoordig is, heeft dit toch
zijn reden. Want vooreerst is dit dienstig tot afbeelding van het
lijden, waarbij het Bloed gescheiden was van het Lichaam. Van
daar dat in den vorm van de consecratie van het Bloed, melding

RESPONDEO dicendum certissime (1) tenendum esse quod sub utraque
specie sacramenti totus est Christus: aliter tarnen et aliter. Nam sub specie
bus panis est quidem corpus Christi ex vi sacramenti, sanguis autem ex reali:
concomitantia: sicut supra dictum est [art. praec. ad 1.] de anima et divinitate Christi. Sub speciebus vero vini est quidem sanguis Christi ex vi sacramenti, corpus autem Christi ex reali concomitantia, sicut anima et divinitas;
eo quod nunc sanguis Christi non est ab ejus corpore separatus, sicut fuit
tempore passionis et mortis. Unde si tune fuisset hoe sacramentum celebratum,.
sub speciebus panis fuisset corpus Christi sine sanguine, et sub speciebus
vini sanguis sine corpore: sicut erat in rei veritate.

j

i

Ad PRIMUM ergo'dicendum quod quamvis totus Christus sit sub utraquespecie, non tarnen frustra. Nam primo quidem, hoe valet ad repraesentandam
passionem Christi, in qua seorsum fuit sanguis a corpore separatus (2). Unde
et in forma consecrationis sanguinis fit mentio de ejus effusione.1 2

(1) L. addit : ex supra dictis.
(2) L. om. : separatus.
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wordt gemaakt van het vergieten van dat Bloed. Ten tweede
ifc dit nuttig voor het gebruik van dit Sacrament: dat nl. aan de
geloovigen afzonderlijk het Lichaam van Christus tot spijs en
het Bloed tot drank wordt gegeven. Ten derde met betrekking
tot het uitwerksel: naar wat boven (74° Kw. le Art.) gezegd
is, dat « het Lichaam wordt gegeven tot heil van het lichaam>
het Bloed tot heil van de ziel ».
2. Bij het lijden van Christus, waarvan dit Sacrament de
herinnering is, zijn de andere deelen van het Lichaam niet van
elkander gescheiden zooals het Bloed, maar bleef het Lichaam in
zijn geheel; zooals men leest in het Boelp van den Uittocht (12.
46) :« Gii zult geen been ervan verbrijzelen ». Daarom wordt in
dit Sacrament het Bloed en het Lichaam afzonderlijk geconse
creerd, maar gebeurt dat met met de andere deelen onderling.
3. Zooals gezegd is (in de Leerst.), is het Lichaam van Chris
tus onder de gedaante van wijn niet uit kracht van het Sacrament
maar uit verbondenheid in de werkelijkheid. Daarom komt door
de consecratie van den wijn het Lichaam er niet op zich maar
aoor verbondenheid.* 12

Secundo, hoe est conveniens usui hujus sacramenti: ut seorsum exhibeatur
fidelibus corpus Christi in cibum et sanguis in potum.
Tertio, quantum ad effectum, secundum quod supra dictum est [q. 74.
art. 1.], quod corpus exhibetur pro salute corporis et sanguis pro salute
animae.
Ad SECUNDUM dicendum quod in passione Christi, cujus hoe sacramentum
est memoriale, non fuerant aliae partes corporis ab invicem separatae, sicut
sanguis, sed corpus indissolutum permansit: secundum quod legitur Exod.
12. [v. 46]: «Nee os illius confringetis ». Et ideo in hoe sacramento
seorsum consecratur sanguis a corpore, non autem aliqua pars ab alia. Ad TERTIUM dicendum quod, sicut dictum. est [in corp.], corpus Christi
non est sub specie vini ex vi sacramenti, sed ex reali concomitantia. Et ideo
per consecrationem vini non fit ibi corpus Christi per se, sed concomitanter.
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IIP ARTIKEL.
Is de heele Christus tegenwoordig onder e//? deel van de
gedaanten van brood en wijn?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de heele Christus niet
tegenwoordig is onder elk deel van de gedaanten van brood en
wijn. — 1. Deze gedaanten kunnen immers tot in het oneindige
worden verdeeld. Indien dus de heele Christus onder elk deel
van de genoemde gedaanten tegenwoordig was, zou volgen, dat
Hij oneindig maal in dit Sacrament tegenwoordig was. Dit is
onmogelijk: het oneindige toch strijdt niet alleen met de natuur,
maar ook met de genade.
2. Daar het Lichaam van Christus organisch is, heelt het
deelen op bepaalden afstand van elkaar: tot het wezen immers
van een organisch lichaam hoort een bepaalde onderlinge afstand
van de afzonderlijke deelen zooals tusschen oog en oog en tusschen oog en oor. Maar dit zou onmogelijk zijn, mdien onder
elk deel van de gedaanten de heele Christus tegenwoordig was:
want dan moest elk deel zijn onder elk deel; en op die manier
zou het eene deel zijn, waar het andere was. Dus kan de heele2

ARTICULUS III.
Uirum sit totus Christus sub qualibel parte specierum panis vel vini.
[4. Dist. 10. art. 3. qla. 3; 4. Cont. g. cap. 67.; Quodl. 7. q. 4 art. 1 ;
In Matth cap. 26; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 5.j
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod non sit totus Christus sub qualibet parte specierum panis vel vini. Species enim illae dividi possunt in
mfinitum. Si ergo Christus totus est sub qualibet parte specierum praedictarum, sequeretur quod infinities esset in hoe sacramento. Quod est inconvcniens: nam infinitum repugnat non solum naturae, sed etiam gratiae.
2. Prj<£TEREA, corpus Christi, cum sit organicum, habet partes determinate
distantes: est enim de ratione organici corporis determinata distantia singularum partium ab invicem, sicut oculi ab oculo, et oculi ab aure. Sed 'hoe
non posset esse si sub qualibet parte specierum esset totus Christus: oportet
•enim quod sub qualibet parte esset quaelibet pars: et ita, ubi esset una pars,
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Christus niet tegenwoordig zijn onder elk deel van de hostie of
van den in de kelk vervatten wijn.
3. Het Lichaam van Christus behoudt altijd de waarachtige
natuur van een lichaam en verandert nooit in een geest. Nu be
hoort het tot het wezen van een lichaam, dat het is (( een hoe
grootheid met bepaalde ligging )), zooals blijkt in de Praedicamenta. Maar tot het wezen van deze hoegrootheid behoort het,
dat de verschillende deelen zich bevinden in verschillende deelen
van de plaats. Dus schijnt het onmogelijk te zijn, dat de heele
Christus tegenwoordig is onder elk deel van de gedaanten.
Daartegenover staat echter, dat Augustinus zegt: (( Allen^af
zonderlijk ontvangen den Heer Christus: en in de afzonderlijke
gedeelten is Hij geheel, Hij Ivordi niet minder in de afzon er
lijke gedeelten, maar geeft Zich er geheel ».
Leerstelling. — Uit het boven gezegde (lc Art. 3e Antw.)
blijkt dat, omdat in dit Sacrament de zelfstandigheid van het
Lichaam van Christus tegenwoordig is uit kracht van het a^ra
ment, de meetbare hoegrootheid echter uit kracht van ver on en
heid in de werkelijkheid, het Lichaam van Christus in dit acra-3

esset et alia. Non ergo potest esse quod totus Christus sit sub qualibet parte
hostiae vel vini contenti in calice.
3. Pr/eterea,, corpus Christi semper veram retinet corporis naturam,
nee unquam mutatur in spiritum. Sed de ratione corporis est, ut sit quantitas
positionem habens, ut patet in Praedicamentis [cap. 4. n. 8.]. Sed ad
rationem hujus quantitatis pertinet quod diversae partes in diversis partibüs
loei existant. Non ergo potest esse, ut videtur, quod totus Christus sit sub
qualibet parte specierum.

Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in quodam sermone [Gregor.
in Sacramentar. Dominica 5. post Epiph.] : « Singuli accipiunt Christum
Dominum: et in singulis portionibus totus est, nee per singulas minuitur, sed
integrum se praebet in singulis ».
RESPONDEO dicendum quod, sicut ex supradictis patet [art. 1. ad 3.],
quia in hoe sacramento substantia corporis Christi est ex vi sacramenti, quan
titas autem dimensiva ex vi realis concomitantiae, ideo corpus Christi est in
9

•i
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ment tegenwoordig is op de wijze van een zelfstandigheid d. i. op
de wijze, waarop een zelfstandigheid onder de afmetingen is: niet
echter op de wijze van afmetingen, d. i. niet op die wijze, waarop
de meetbare hoegrootheid van een lichaam onder de meetbare
hoegrootheid van een plaats is. Nu is het duidelijk, dat de heele
natuur van een zelfstandigheid tegenwoordig is onder elk deel
van de afmetingen: zooals onder elk deel van lucht de heele
natuur van lucht en onder elk deel van brood de heele natuur
van brood is. En dit onverschillig of de afmetingen metterdaad
zijn verdeeld, zooals wanneer lucht wordt verdeeld of brood
wordt gesneden, of metterdaad onverdeeld, in vermogen echter
verdeelbaar zijn. En dus is het duidelijk, dat de heele Christus
tegenwoordig is onder elk deel van de gedaante van brood, óók
wanneer de hostie heel blijft — niet alleen wanneer zij gebro
ken wordt, zooals sommigen zeggen onder aanvoering van het
voorbeeld van het in den spiegel verschijnende beeld, dat éénig
verschijnt in den spiegel, als deze heel is, maar dat bij breking
van den spiegel zoo vaak verschijnt als er deelen zijn. Die ver
gelijking gaat niet heelemaal op. Want de vermenigvuldiging
van dergelijke beelden heeft in den gebroken spiegel plaats ten
gevolge van de verschillende weerkaatsingen op de verschillende
deelen van den spiegel: maar hier is er slechts één consecratie

hoe sacramento per modum substantiae, idest, per modum quo substantia
est; sub dimensionibus, non autem per modum dimensionum, idest, non per
modum illum quo quantitas dimensiva alieujus corporis est sub quantitate
diensiva loei. Manifestum et autem quod natura substantiae tota est sub
qualibet parte dimensionum sub quibus continetur: sicut sub qualibet parte
aëris est tota natura aëris, et sub qualibet parte panis est tota natura panis.
Et hoe indifferenter sive sint dimensiones actu divisae, sicut cum aër dividitur,
vel panis secatur; vel etiam sint actu indivisae, divisibiles vero potentia.
Et ideö manifestum. ést, quod totus Christus est sub qualibet parte specierum
panis, etiam hostia integra manente, et non solum cum frangitur, sicut quidam
dicunt, ponentes exemplum de imagine quae apparet in speculo, quae apparet
una in speculo integro, speculo autem fracto, apparent singulae in singulis
partibus. Quod quidem non est omnino simile. Quia multiplicatio hujusmodi
imaginum accidit in speculo fracto propter diversas reflexiones ad diversas
partes speculi: hic autem non est nisi una cönsecratio, propter quam corpus
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als oorzaak van de tegenwoordigheid van het Lichaam van
Christus in het Sacrament.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het getal volgt de
verdeeling. Zoolang derhalve de hoegrootheid metterdaad on
verdeeld blijft, is de zelfstandigheid van een zaak niet meerdere
malen onder de eigen afmetingen noch het Lichaam van Christus
onder de afmetingen van het brood. En bijgevolg ook niet on
eindig maal, maar zooveel maal, als er deelen worden gemaakt.
2. Die bepaalde afstand van de deelen in een organisch
lichaam berust op zijn meetbare hoegrootheid: de natuur zelf
van de zelfstandigheid gaat echter nog aan de meetbare hoegroot
heid vooraf. En omdat nu de verandering van de zelfstandigheid
van het brood haar onmiddellijk eindpunt vindt in de zelfstandig
heid van het Lichaam van Christus, op wier wijze het Lichaam van
Christus eigenlijk en onmiddellijk in dit Sacrament tegenwoordig
is, daarom is genoemde afstand van de deelen wel in het waar
achtig Lichaam van Christus op zich, maar verhoudt dit zich niet
tot dit Sacrament volgens dien afstand maar volgens de wijze van
zijn zelfstandigheid, gelijk gezegd is (in de Leerst. en .1® Art.
en 3" Antw.).
3. Die redeneering gaat uit van de natuur, welke een lichaam
Christi est in hoe sacramento.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod numerus sequitur divisionem. Et ideo
quamdiu quantitas manet indivisa actu, neque substantia alieujus rei est pluries sub dimensionibus propriis, neque corpus Christi sub dimensionibus
panis. Et per consequens neque infinities: sed toties in quot partes dividitur.
Ad SECUNDUM dicendum quod illa determinata distantia partium in corpore organico fundatur super quantitate dimensiva (1): ipsa autem natura
substantiae praecedit etiam quantitatem dimensivam. Et quia conversio
substantiae panis directe terminatur ad substantiam corporis Christi, secundum cujus modum proprie et directe est in hoe sacramento corpus Christi,
talis distantia partium est quidem in ipso corpore Christi vero, sed non se~
cundum hanc distantiam comparatur ad hoe sacramentum, sed secundum
modum suae substantiae, sicut dictum est [in corp.; art. 1. ad 3.].
Ad TERTIUM dicendum quod ratio illa procedit de natura corporis, quam
(1) L. : super quantitatem: dimensivam ipsius.
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heeft volgens zijn meetbare hoegrootheid. Maar er is gezegd (in
de Leerst. en 2° Antw.), dat het Lichaam van Christus zich niet
tot dit Sacrament verhoudt volgens zijn meetbare hoegrootheid
maar volgens zijn zelfstandigheid, zooals gezegd is (t.a.p.).
IV- ARTIKEL.
Is de heele meetbare hoegrootheid van het Lichaam van Christus
in dit Sacrament tegenwoordig?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de heele meetbare hoe
grootheid van het Lichaam van Christus niet in dit Sacrament
tegenwoordig is. — 1. Er is immers gezegd (3“ Art.), dat het
heele Lichaam van Christus vervat is onder elk deel van de ge
consecreerde hostie. Nu is geen enkele meetbare hoegrootheid in
haar geheel vervat in een of ander geheel en in elk deel ervan.
Dus is het ónmogelijk, dat de heele meetbare hoegrootheid van
het Lichaam van Christus in dit Sacrament tegenwoordig is.
2. Twee meetbare hoegrootheden kunnen onmogelijk samen
zijn, óók niet als de eene afzonderlijk bestaat en de andere in een
habet secundum quantitatem dimensivam. Dictum est autem [in corp.; ad 2.]
quod corpus Christi non comparatur ad hoe sacramentum, ratione quantitatis
dimensivae, sed ratione suae substantiae, sicut dictum est [ibid.] .
ARTICULUS IV.
Utrum tota quantilas dimensiva corporis Christi sil in hoe sacramento.

(

[4. Dist. 10. art. 2. qla. 3, 4; 4. Cont. g. cap. 63, 67;
Quodl. 7. q. 4. art. 1.]
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod non tota quantitas dimensiva
corporis Christi sit in hoe sacramento. Dictum est enim [art. praec.], quod
totum corpus Christi continetur sub qualibet parte hostiaè consecratae. Sed
nulla quantitas dimensiva tota continetur in aliquo toto et in qualibet parte
ejus. Ergo est impossibile quod tota quantitas dimensiva corporis Christi
contineatur in hoe sacramento.
2. Pr^ETEREA, impossibile est duas quantitates dimensivas esse simul,
etiamsi una sit separata et alia in corpore naturali, ut patet per Philosophum
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natuurlijk lichaam is, zooals blijkt bij den Wijsgeer. Nu blijft in
dit Sacrament de meetbare hoegrootheid van het brood, zooals
zintuigelijk vaststaat. Dus is er niet de meetbare hoegrootheid
van het Lichaam van Christus.
3. Wanneer twee ongelijke meetbare hoegrootheden naast el
kaar geplaatst worden, steekt de grootere buiten de kleinere uit.
Nu is de meetbare hoegrootheid van het Lichaam van Christus
veel grooter dan de meetbare hoegrootheid van de geconsecreerde
hostie, volgens elke afmeting. Indien dus in dit Sacrament de
meetbare hoegrootheid van het Lichaam van Christus te zamen
is met dc andere meetbare hoegrootheid van de hostie, zal e
meetbare hoegrootheid van het Lichaam van Christus uitsteken
buiten de hoegrootheid van de hostie. Maar zij is niet zon ei
de zelfstandigheid van het Lichaam van Christus. Dus zal e
zelfstandigheid van het Lichaam van Christus in dit Sacrament
buiten de gedaante van het brood zijn. Dit is echter onaanneme
lijk, want de zelfstandigheid van het Lichaam van Christus is in
dit Sacrament alleen maar door de consecratie van het ioo ,
gelijk gezegd is (2‘ Art.). Dus kan onmogelijk de heele hoegroot
heid van het Lichaam van Christus in dit Sacrament tegenwoor ïg
zijn.* 3

in 3. Metaphys. [Did. lib. 2. cap. 2. n. 21, 22.]. Sed in hoe sacramento
remanet quantilas dimensiva panis, ut sensu apparet. Non ergo est ibi quantitas dimensiva corporis Christi.
3. Pn/ETEREA, si duae quantitates dimensivae inaequales juxta se ponantur, major extenditur ultra minorem. Sed quantitas dimensiva corporis
Christi est multo major, quam quantitas dimensiva hostiae consecratae secundum omnem dimensionem. Si ergo in hoe sacramento sit quantitas dimen
siva corporis Christi cum quantitate dimensiva hostiae, quantitas dimensiva
corporis Christi extendetur ultra quantitatem hostiae. Quae tarnen non est
sine substantia corporis Christi. Ergo substantia corporis Christi erit in hoe
sacramento etiam praeter species panis. Quod est inconveniens: cum sub
stantia corporis Christi non sit in hoe sacramento nisi per consecrationem
panis, ut dictum est [art. 2.]. Impossibile ergo videtur quod tota quantitas
dimensiva corporis Christi sit in hoe sacramento.
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Daartegenover staat echter, dat de meetbare hoegrootheid van
een lichaam naar het zijn niet gescheiden wordt van zijn zelf
standigheid. Nu is in dat Sacrament de heele zelfstandigheid
van het Lichaam van Christus, zooals boven is aangetoond (1'' en
3° Art.). Dus is in dit Sacrament de heele meetbare hoegroot
heid van het Lichaam van Christus.
Leerstelling. — Zooals boven is gezegd (r Art.)» is iets
van Christus in dit Sacrament op een van de volgende twee ma
nieren tegenwoordig: ofwel uit de kracht van het Sacrament ofwel
uit natuurlijke verbondenheid. De meetbare hoegrootheid van
het Lichaam van Christus is niet in dit Sacrament tegenwoordig
uit de kracht van het Sacrament. Uit de kracht immers van het
Sacrament is in dit Sacrament tegenwoordig datgene, waarin de
verandering haar onmiddellijk eindpunt heeft. De verandering
nu, die in dit Sacrament plaats vindt, heeft haar onmiddellijk
eindpunt in de zelfstandigheid van het Lichaam van Christus,
niet in de afmetingen ervan. Hetgeen blijkt uit het feit, dat na de
de consecratie de meetbare hoegrootheid blijft, terwijl alleen de
zelfstandigheid van het brood verdwijnt. — Daar evenwel de
zelfstandigheid van het Lichaam van Christus niet ontdaan wordt
van de meetbare hoegrootheid en van de andere bijkomstigheden,
daarom zijn in dit Sacrament uit kracht van verbondenheid in

Sed CONTRA est quod quantitas dimensiva corporis alicujus non separatur secundum esse a substantia ejus. Sed in hoe sacramento est tota substantia corporis Christi, ut supra habitum est [art. 1,3]. Ergo tota quantitas
dimensiva corporis Christi est in hoe sacramento.

RESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [art. 1 ], dupliciter
aliquid Christi est in sacramento: uno modo, ex vi sacramenti; alio modo, ex
reali concomitantia. Ex vi quidem sacramenti quantitas dimensiva corporis
Christi non est in hoe sacramento. Ex vi enim sacramenti est in hoe sacra
mento illud, in quod directe conversio terminatur. Conversio autem, quae
fit in hoe sacramento, directe terminatur ad substantiam corporis Christi, non
autem ad dimensiones ejus. Quod patet ex hoe, quod quantitas dimensiva
panis re'manet, facta consecratione, sola substantia panis transeunte. Quia
tarnen substantia corporis Christi realiter non denudatur a sua quantitate dimensiva et ab aliis accidentibus, inde est quod, ex vi realis concomitantiae,
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de werkelijkheid de heele meetbare hoegrootheid van het Lichaam
van Christus en al de andere bijkomstigheden ervan tegenwoordig.
Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. De zijnswijze van
elk ding wordt bepaald naar wat op zich eraan toekomt, niet
naar wat er toevallig aan is: zooals een lichaam in het oog is a s
wit, niet als zoet, hoewel een en hetzelfde lichaam wit en zoet is.
Daarom is ook de zoetheid in het oog op de wijze van de wit
heid en niet op de wijze van de zoetheid. Omdat derhalve uit e
kracht van dit Sacrament op het altaar de zelfstandigheid van
het Lichaam van Christus tegenwoordig is, terwijl de meet are
hoegrootheid ervan aldaar aanwezig is door verbondenhei en
als het ware toevallig, daarom is de meetbare hoegroothei van
het Lichaam van Christus in dit Sacrament niet op haar eigen
wijze tegenwoordig d. i. geheel in het geheel en volgens a zon
derlijke deelen in de afzonderlijke deelen, maar op de wijze van
de zelfstandigheid, wier natuur geheel is in het gehee en ge ee
in elk deel
2. Twee meetbare hoegrootheden kunnen niet natuurlijkerwijs
te zamen in hetzelfde zijn, zóó dat elk van beide aanwezig is

■•est in hoe sacramento tota quantitas dimensiva eorporis Chnsti, et omnia
accidentia ejus.
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod modus essendi cujüslibet rei determinatur secundum id quod est ei per se, non autem secundum >id quod est ei
per accidens: sicut corpus est in visu secundum quod est album, non autem
secundum quod est dulce, licet idem corpus sit album et dulce. Unde et dulcedo est in visu secundum modum albedinis, non secundum modum dulcedinis. Quia igitur ex vi hujus sacramenti est in aliari substantia eorporis
Christi, quantitas autem dimensiva. ejus est ibi concómitanter et quasi per
accidens, ideo qiiantitas dimensiva eorporis Christi est in hoe sacramento,
non secundum proprium modum, ut scilicet sit tota in toto, et singulae pari
tes in smgulis partibus; sed per modum substantiae, cujus natura est tota in
toto, et tota in qualibet parte.
Ad SECUNDUM dicendum quod duae quantitates dimensivae non possunt
naturaliter simul esse in eodem, ita quod utraque sit ibi (1) secundum pro-

(1) L. om.: ibi.

Kw. 76. A. 5.

120

volgens de eigen wijze van de meetbare hoegrootheid. Maar in
dit Sacrament is de meetbare hoegrootheid van het brood op
haar eigen wijze tegenwoordig d. i. volgens een zekere aanmeting:
de meetbare hoegrootheid van het Lichaam van Christus is er
echter niet aldus tegenwoordig maar op de wijze van de zelf
standigheid, gelijk gezegd is (10 Antw.).
3. De meetbare hoegrootheid van het Lichaam van Christus
is in dit Sacrament niet tegenwoordig op de wijze van aanmeting,
welke eigen is aan de hoegrootheid, waaraan toekomt, dat de
grootere hoegrootheid buiten de andere uitsteekt, maar zij is er
tegenwoordig op de reeds gezegde wijze (1° en 2'‘ Antw.).
Vc ARTIKEL.
Is het Lichaam van Christus in dit Sacrament tegenwoordig op
plaatselijfye wijze?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het Lichaam van Chris
tus in dit Sacrament tegenwoordig is op plaatselijke wijze. —
1. Immers, ergens tegenwoordig zijn op uitsluitende of omgrensde

prium modum quantitatis dimensivae. In hoe autem sacraraento quantitas
dimensiva panis est secundum proprium modum, scilicet secundum commensurationem quandam: non autem quantitas dimensiva corporis Christi, sed est
ibi per modum substantiae, ut dictum est [ad 1.].
Ad TERTIUM dicendum quod quantitas dimensiva corporis Christi non
est in hoe sacramento secundum modum commensurationis, qui est proprius
quantitati, ad quem pertinet quod major quantitas extendatur ultra minoren):
sed est ibi per modum jam dictum [ad 1, 2.].
ARTICULUS V.

Ulrum corpus Christi sit in hoe sacramento sieul in loco.
[Supr. q. 75. art. 1. ad 3; 4. Dist. 10. art. 1. ad 5. sqq.;
art. 2. qla. 3. ad 4; art. 3 qla. 1, 2; 4. Cont. g. cap. 62, 64, 67;
Opusc. 1 1. de 36 Art. art. 33.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod corpus Christi sit in hoe sa-
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wijze is een deel van op-een-plaats-zijn. Nu schijnt het Lichaam
van Christus op uitsluitende wijze in dit Sacrament tegenwoordig
lc zijn: want het is zóó op de plaats van de gedaanten van brood
en wijn, dat het niet op een andere plaats van het altaar is. Het
schijnt er ook op omgrensde wijze te zijn, daar het zóó door e
oppervlakte van de geconsecreerde hostie wordt bevat, dat het
er niet buiten uitsteekt noch omgekeerd. Dus is het Lichaam van
Christus in dit Sacrament op plaatselijke wijze tegenwoordig.
2. De plaats van de gedaante van het brood is niet leeg- e
natuur immers laat geen leegte toe. Er is ook niet de zelfstandig
heid van het brood, gelijk boven is aangetoond (75e Kw. 2 Art;),
maar alleen het Lichaam van Christus. Dus vult het Lichaam van
Christus die plaats. Maar alles wat een plaats vult is er op
plaatselijke wijze. Dus is het Lichaam van Christus in it a
crament tegenwoordig op plaatselijke wijze.
3. Zooals gezegd is (4° Art.) , is in dit Sacrament het ie aam
van Christus tegenwoordig met zijn meetbare hoegrootheid en met
al zijn bijkomstigheden. Nu is in een plaats zijn een bij omstig
heid van het lichaam: vandaar ook dat 1vaar meegetel wor
onder de negen geslachten van de bijkomstigheden. Dus is iet
Lichaam van Christus in dit Sacrament tegenwoordig op plaat
selijke wijze.* 2 3

cramento sicut in loco. Esse enim in aliquo definitive vel circumscriptive,
est pars ejus quod est esse in loco. Sed corpus Christi videtur esse definitive
m hoe sacramento; quia ita est ubi sunt species panis vel vini, quod non
est in alio loco altaris. Videtur etiam ibi esse circumscriptive: quia ita continetur superficie hostiae consecratae, quod nee excedit nee exceditur. Ergo
corpus Christi est in hoe sacramento sicut in loco.
2. Pr/eterea, locus specierum panis non est vacuus: natura enim non
patitur vacuum. Nee est ibi substantia panis, ut supra habitum est [q. praec.
art. 2.], sed est ibi solum corpus Christi. Ergo corpus Christi replet locum
illum. Sed omne quod replet locum aliquem est in eo localiter. Ergo corpus
Christi est in hoe sacramento localiter.
3. Pr^eterea, sicut dictum est [art. praec.], in hoe sacramento est corpus
Christi cum sua quantitate dimensiva et cum omnibus suis accidentibus. Sed
esse in loco est accidens corporis; unde èt « ubi » connumeratur inter noyem
genera accidentium. Ergo corpus Christi est in hoe sacramento localiter.
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Daartegenover staat echter, dat de plaats en het geplaatste
gelijk moeten zijn, zooals blijkt bij den Wijsgeer. Maar de
plaats, waar dit Sacrament is, is veel kleiner dan het Lichaam
van Christus. Dus is het Lichaam van Christus niet in dit Sa
crament tegenwoordig als in een plaats.
Leerstelling. — Gelijk reeds gezegd is (L Ar . 3' Antw.;
3‘‘ Art.), is het Lichaam van Christus niet in dit Sacrament tegen
woordig volgens de eigen wijze van de meetbare hoegrootheid,
maar veeleer volgens de wijze van de zelfstandigheid. Lik ge
plaatst lichaam nu is in de plaats volgens de wijze van de meet
bare hoegrootheid, inzoover het nl. aangemeten is aan de plaats
volgens zijn meetbare hoegrootheid. Hieruit volgt, dat het Lichaam
van Christus niet in dit Sacrament tegenwoordig is als in een
plaats maar op de wijze van de zelfstandigheid: d. ï. op die
wijze, waarop de zelfstandigheid vervat is onder de afmetingen.
Want de zelfstandigheid van het Lichaam van Christus volgt in
dit Sacrament de zelfstandigheid van het brood op. Evenals
daarom de zelfstandigheid van het brood niet tegenwoordig was
onder de afmetingen op plaatselijke wijze maar op de wijze van
de zelfstandigheid, zoo ook niet de zelfstandigheid van het Li
chaam van Christus. Evenwel is de zelfstandigheid van het

Sed CONTRA est quod oportet locum et locatum esse aequalia: ut patet
per Philosophum in 4. Physic. [cap. 4. n. 1.]. Sed locus ubi est hoe
sacramentum, est multo minor quam corpus Christi. Ergo corpus Christi
non est in hoe sacramento sicut in loco.

RESPONDEO dicendum quod, sicut jam dictum est [art. 1. ad 3; art. 3],
corpus Christi non est in hoe sacramento secundum proprium modum quantitatis dimensivae, sed magis secundum modum substantiae. Omne autem
corpus locatum est in loco secundum modum quantitatis dimensivae, inquantum
scilicet commensuratur loco secundum suam quantitatem dimensivam. Unde
relinquitur quod corpus Christi non est in hoe sacramento sicut in loco, sed
per modum substantiae: eo scilicet modo quo substantia continetur a dimensionibus. Succedit enim substantia corporis Christi in hoe sacramento substan
tiae panis. Unde, sicut substantia panis non erat sub suis dimensionibus
localiter, sed per modum substantiae, ita nee substantia corporis Christi.
Non tarnen substantia corporis Christi est subjectum illarum dimensionum.
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Lichaam van Christus niet het subject van die afmetingen, zooa s
de zelfstandigheid van het brood dat was. En daarom was et
brood er op plaatselijke wijze door zijn afmetingen, omdat et
zich betrok op de plaats door middel van zijn eigen afmetingen.
Daarentegen betrekt de zelfstandigheid van het Lichaam van
Christus zich op die plaats door middel van de afmetingen van
iets anders: zóó da’ integendeel de eigen afmetingen van et
Lichaam van Christus zich op die plaats betrekken dooi mi e
van de zelfstandigheid. Iets wat tegen het wezen is van een ge
plaatst lichaam. Dus is op geen enkele wijze het Lichaam van
Christus in div Sacrament plaatselijk tegenwoordig.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1 • Het Lichaam van

Christus is niet in dit Sacrament op uitsluitende wijze tegenwoordig: zóó toch zou het nergens anders zijn dan op dit a taai, waar
dit Sacrament wordt voltrokken; terwijl het daarentegen m den
hemel in eigen gedaante tegenwoordig is en op vele an ere a
onder de gedaante van het Sacrament. Eveneens b i] t et me
op omgrensde wijze in dit Sacrament tegenwooi ig te zlJn* ®
is er immers niet volgens de aanmeting van de eigen oegroo ei ,
gelijk gezegd is (in de Leerst.). Dat het niet buiten de oppervlakte
sicut erat substantia panis. Et ideo substantia (1) panis ratione suarum di~
mensionum localiter erat ïbi: quia comparatur ad .locum illum mediantibuo
propriis dimensionibus. Substantia autem corporis Christi comparatur ad
locum illum mediantibus dimensionibus alienis: ita quod e converso dimensiones propriae corporis Christi comparantur ad locum illum mediante
substantia. Quod est contra rationem corporis locati. Unde nullo modo corpus
Christi est in hoe sacramento localiter.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod corpus Christi non est in hoe sacra
mento definitive: quia sic non esset alibi quam in hoe altari ubi conficitur
hoe sacramentum; cum tarnen sit et in coelo in propria specie, et in multis
öliis altaribus sub specie sacramenti. Similiter etiam patet quod non est
in hoe sacramento circumscriptive: quia non est ibi secundum commensurationem propriae quantitatis, ut dictum ést [in corp.]. Quod autem non est
extra superficiem sacramenti, nee est in alia parte altaris, non pertinet ad

-T:
rt<

(1) L. om.: substantia.
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van het Sacrament noch in een ander deel van het altaar is. komt
niet van een aldaar op uitsluitende of omgrensde wijze tegenwoor
dig zijn maar van het feit, dat het daar aanwezig begon te zijn
door de consecratie en door de verandering van het brood en den
wijn, gelijk boven gezegd is (1° Art.; 75° Kw. 2' Art. vv.).
2. Die plaats, waarin het Lichaam van Christus is, is niet leeg.
1 och wordt zij niet gevuld door de zelfstandigheid var. het Li
chaam van Christus, die er niet po plaatselijke wijze tegenwoordig
is, gelijk gezegd is (in de Leerst.). Zij is gevuld door de ge
daanten van de Sacramenten, welke een plaats kunnen vullen
ofwel door haar natuur van afmetingen, of althans op wonder
bare wijze, zooals zij ook op wonderbare wijze op zich bestaan
op zelfstandigheidsmanier.
3. De bijkomstigheden van het Lichaam van Christus zijn in
dit Sacrament, zooals boven gezegd is (4' Art.), volgens ver
bondenheid in de werkelijkheid. Daarom zijn die bijkomstigheden
van het Lichaam van Christus in dit Sacrament tegenwoordig,
welke er innerlijk aan toekomen. Op een plaats zijn is echter een
bijkomstigheid met betrekking tot de uitwendige omgeving. Daar
om is het met noodzakehjk, dat Christus in dit Sacrament tegen
woordig is als in een plaats.

hoe quod sit ibi definitive vel circumscriptive: sed ad hoe quod incepit ibi
esse per consecrationem et conversionem panis et vini, ut supra dictum est
[art. 1 ; q. 75. art. 2 sqq.].
Ad SECUNDUM dicendum, quod locus ille in quo est corpus Christi, non
est vacuus. Neque tarnen proprie est repletus substantia corporis Christi,
quae non est ibi localiter, sicut dictum est [in corp.]. Sed est repletus
speciebus sacramentorum, quae habent replere locum vel propter naturarn
dimensionum; vel saltem miraculose, sicut et miraculose subsistunt per
modum substantiae.
Ad TERT1UM dicendum quod accidentia corporis Christi sunt in hoe sacramento, sicut supra dictum est [art. praec.], secundum realem concomitantiam. Et ideo illa accidentia corporis Christi sunt in hoe sacramento
quae sunt ei intrinseca. Esse autem in loco est accidens per comparationem
ad extrinsecum continens. Et ideo non oportet quod Christus sit in hoe
sacramento sicut in loco.
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VI ARTIKEL.
bei Lichaam van Christus in dit Sacrament veranderlijkP
Bedenkingen. — Men beweert, dat het Lichaam van
Christus in dit Sacrament veranderlijk is. — 1 • 'De Wijsgeel
zegt immers dai « wanneer wij van plaats veranderen, van P
verandert wat in ons is ». Hetgeen óók waar is van de geesteli] e
zelfstandigheid van de ziel. Nu is Christus in dit Sacrament, zooals boven is aangetoond (74'' Kw. le Art.). Dus veiandert ij
van plaats, wanneer dat van plaats verandert.
2. De werkelijkheid moet beantwoorden aan de voorafbeel
ding. Van het paaschlam nu, dat een voorafbeelding van j
Sacrament was, « bleef niets over tot den volgenden dag », zooa s
bevolen wordt in het Boek van den Uittocht (12. 10)- us
er ook mets meer van het Lichaam van Christus zijn, *n 1®n , 1
Sacrament tot den volgenden dag bewaard wordt. En us is e
niet onveranderlijk in dit Sacrament.
,
3. Indien het Lichaam van Christus tot den volgenden dag m
dit Sacrament blijft, zal het op gelijke wijze heel den volgenden

ARTICULUS VI.
Utrum corpus Chrisii sit mobiliter in hoe sacramenlo.
[4. Dist. 10. art. 4. qla. 4; Opusc. 11. de 36 Art. art. 34.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod corpus Christi sit mobiliter in
hoe sacramento. Dicit enim Philosophus in 2 Top. [cap. 7. n. 3.] quod
« moventibus nobis, moventur ea quae in nobis sunt ». Quod quidem est
verum etiam de spirituali substantia animae. Sed Christus est in hoe sacramento, ut supra habitum est [q. 74. art. 1.]. Ergo movetur ad motum
ipsius.
2. PlMETEREA, veritas debet respondere figurae. Sed de agno paschali,
qui erat figura hujus sacramenti, « non remanebat quidquam usque mane j,
sicut praecipitur Exod. 12 [v. 10]. Ergo neque etiamsi hoe sacramentum
reservetur in crastinum, erit ibi corpus Chrsti. Et ita non est immobiliter in
hoe sacramento.
3. Pr/ETEREA, si corpus Christi remaneat sub hoe sacramento etiam in
crastino, pari ratione remanebit et per totum sequens tempus: non emm
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tijd blijven: men kan immers niet zeggen, dat het ophoudt er te
zijn bij ophouden van de gedaanten, want het zijn van het
Lichaam van Christus hangt niet af van die gedaanten. Nu blijft
Christus niet den heelen toekomstigen tijd in dit Sacrament. Dus
schijnt Hij terstond op den volgenden dag of na korten lijd op
le houden in dit Sacrament te zijn. En dus schijnt Christus in dit
Sacrament veranderlijk te zijn.
Daartegenover staat echter, dat eenzelfde ding ónmogelijk kan
veranderen en onveranderd blijven: zóó toch zouden ah ja en
neen tegenovergestelde beweringen van hetzelfde ding bewaar
heid worden. Welnu, het Lichaam van Christus blijft in den
hemel in onveranderlijke rust. Dus is het niet veranderlijk in dit
Sacrament.
LEERSTELLING. — Wanneer iets één is naar subject en veel
voudig naar zijn, is er niets op tegen, dat het in eenig opzicht
verandert en in een ander opzicht onveranderd blijft: zooals het
voor een lichaam iets anders is wit te zijn, iets anders groot te
zijn; vandaar kan het veranderen wat de witheid betreft en on
veranderd blijven wat de grootte betreft. Voor Christus nu is het
niet hetzelfde op Zich te zijn en te zijn in het Sacrament: want.

potest dici quod desinat ibi esse, cessantibus speciebus, quia esse corporis
Christi non dependet a speciebus illis. Non autem remanet sub hoe sacramento Christus per totum tempus futurum. Videtur ergo quod statim in
crastino, vel post modicum tempus desinat esse sub hoe sacramento. Et ita
videtur quod Christus mobiliter sit in hoe sacramento.
Sed CONTRA, impossibile est idem esse motum et quietum quia sic contradictoria verificarentur de eodem. Sed corpus Christi in coelo quietum
residet. Non ergo est mobiliter in hoe sacramento.

RESPONDEO dicendum quod, cum aliquid est unum subjecto et multiplex
secundum esse, nihil prohibet secundum aliquid moveri, et secundum aliquid
immobile permanere: sicut corpori est aliud esse album, et aliud esse ma
gnum, unde potest moveri secundum albedinem, et permanere immobile
secundum magnitudinem. Christo autem non est idem esse secundum se, et
esse sub hoe sacramento: quia per hoe quod dicimus ipsum esse sub hoe
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als wij zeggen, dat Hij in het Sacrament is, geven wij een ver
houding van Hem tot het Sacrament aan. Volgens dit zijn an
verandert Christus niet op Zich van plaats maar alleen door iets
anders. Want Christus is niet in dit Sacrament als op een plaats,
zooals vroeger gezegd is (5° Art.) : wat nu niet in een p aats is
verandert niet op zich van plaats maar alleen bij plaatsveran e
ring van datgene, v/aarin het is.
.... .
En evenmin verandert Hij op Zich, naar het zijn, dat ij in
dit Sacrament heelt, door eenig andere verandering, -v- wa
betreft, dat Hij ophoudt in dit Sacrament te zijn. Datgene
immers, wat uit zich een onvergankelijk zijn heeft, . n niet e
ginsel van vergaan zijn, maar houdt op te zijn in iets, wanneei
dit vergaat; zooals God, Wiens zijn onvergankelijk en onsterfe
lijk is, ophoudt in een of ander vergankehjk schepsel te zijn,
doordat dit vergankelijk schepsel ophoudt te zijn. Op eze wijze
dan houdt Christus, omdat Hij een onvergankelijk en or*terrelijk zijn heeft, op in dit Sacrament te zijn, niet oor a
ij
ophoudt te zijn noch door eigen plaatsverandenng, ge ij uj
gezegde blijkt, maar alleen doordat de gedaanten van
crament ophouden te zijn.
.
i ï-i, *
Zoo blijkt dat, op zich gesproken, Christus onver ander lijk
in dit Sacrament.
sacramento, significatur quaedam habitudo ejus ad hoe sacramentum. Secundum igitur hoe esse non movetur Christus per se secundum locum, sed solum
per accidens. Quia Christus non est in hoe sacramento sicut in loco, sicut
praedictum est [art. praec.]. Quod autem non est in loco, non movetur per
se in loco, sed solum ad motum ejus in quo est. Similiter autem neque per
se movetur secundum esse quod habet in hoe sacramento, quacumque alia
mutatione: puta quantum ad hoe quod desinat esse sub hoe sacramento.
Quia illud quod de se habet esse indeficiens, non potest esse deficiendi principium: sed alio deficiënte, hoe desinit esse in eo. Sicut Deus, cujus esse est
indeficiens et immortale, desinit esse in aliqua creatura corruptibili per hoe
quod creatura corruptibilis desinit esse. Et hoe modo, cum Christus habeat
de se esse indeficiens et incorruptibile, non desinit esse sub hoe sacramento,
neque per hoe quod ipsum desinat esse, neque etiam per motum localem
sui, ut ex dictis patet: sed solum per hoe quod species- hujus sacrament!
desinunt esse. Unde patet quod Christus, per se loquendo, immobiliter est in
hoe sacramento.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Die redeneering
betrekt zich op de plaatsverandering door iets anders, zooals bij
onze plaatsverandering ook van plaats verandert wat in ons is.
Maar dit gebeurt niet op dezelfde wijze met dingen, die op zich
in een plaats kunnen zijn zooals lichamen, én met dingen, die op
zich niet in een plaats kunnen zijn zooals vormen en geestelijke
zelfstandigheden. Tot die wijze kan herleid worden wat wij van
Christus zeggen, dat Hij nl., volgens het zijn, dat Hij heeft in
dit Sacrament, waarin Hij niet is als in een plaats, door iets
anders van plaats verandert.
2. Door deze redeneering schijnen sommigen gedreven te zijn
geweest bewerende, dat het Lichaam van Christus niet in dit
Sacrament blijft, als het tot den volgenden dag bewaard wordt.
Tegen hen zegt Cyrillus: « Er zijn sommige dwazen, die zeggen,
dat de mystieke zegening haar heilige uitwerking verliest, wan
neer er eenige resten overblijven tot den volgenden dag. Het hoog
heilig Eichaam van Christus zal immers niet veranderen, maar
de kracht der zegening en de levendmakende genade is er altijd
in ». Zooals ook alle andere consecraties onveranderhjk voort
duren bij voortduring van het geconsecreerde. — De werkelijk
heid beantwoordt wel aan de voorafbeelding, maar deze kan
haar niet evenaren.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod ratio illa procedit de motu per accidens,
quo ad motum nostri moventur ea quae in nobis sunt. Aliter tarnen ea quae
per se possunt esse in loco, sicut corpora: et aliter ea quae per se non possunt esse in loco, sicut formae et spirituales substantiae. Ad quem modum
potest reduci quod dicimus Christum moveri per accidens secundum esse
quod habet in hoe sacramento, in quo non est sicut in loco.
Ad SECUNDUM dicendum quod hac ratione moti videntur fuisse quidam
ponentes . quod corpus Christi non remanet sub hoe sacramento si in crastinum reservetur. Contra quos Cyrillus dicit [Epist. 83 ad Calosyr.] :
« Insaniunt quidam dicentes mysticam benedictionem cessare a sanctificatione, si quae ejus reliquiae remanserint in diem subsequentem. Non enim
mutatur sacratum corpus Christi, sed virtus benedictionis et vivificativa gratia
jugis in eo est ». Sicut etiam omnes aliae consecrationes immobiliter manent,
permanentibus rebus consecratis: propter quod non iterantur. Veritas autem
Jicet figurae respondeat, tarnen figura non potest eam adaequare.
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alleen f ^ j 1C ajam ,Van Christus blijft in dit Sacrament niet
m . 1° en] vo genc^en ^a£ ma^r ook daarna, zoolang de sacral f ï 6 l gC aantep voortduren. Verdwijnen deze, dan houdt
ic aam van Christus eronder op, niet omdat het Lichaam
i . ï • j1StUS eivan zou afhangen, maar omdat de betrekking van
net Lichaam van Christus tot die gedaanten verdwijnt. Op geschepse/Ze & S ^°C' °-p^ou<^t
^eer te zijn van een verdwijnend

VIP ARTIKEL.
Kan het Lichaam van Christus, zooals het in dit Sacrament is,
oor eenig oog, althans door het verheerlijkt oog, gezien Tvorden?
Bedenkingen.^—- Men beweert, dat het Lichaam van Chris
tus, zooals het in dit Sacrament is, door eenig oog, althans door
het verheerlijkt oog, gezien kan worden. — 1. Want ons oog
wordt verhinderd het in dit Sacrament tegenwoordige Lichaam
van Christus te zien door de sacramenteele gedaanten, die het
bedekken. Maar het verheerlijkt oog kan door niets verhinderd
worden de lichamen, welke dan ook, te zien, zooals zij zijn. Dus
Ad TERTIUM dicendum quod corpus Christi remanet in hoe sacramento
non solum in crastino, sed etiam in futuro, quousque species sacramentales
manent. Quibus cessantibus, desinit esse corpus Christi sub eis, non quia ab
eis dependeat, sed quia tollitur habitudo corporis Christi ad illas species.
Per quem modum Deus desinit esse dominus creaturae desinentis.
ARTICULUS VII.
Utrum corpus Christi prout est in hoe sacramento possit videri ab aliquo
oculo, saltem glorificato.
[Infr. art. 8; 4. Dist. 10. art. 4. qla. 1, 4, 5.].
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur quod corpus Christi prout est in
hoe sacramento, possit videri ab aliquo oculo, saltem glorificato. Oculus
enim noster impeditur a visione corporis Christi in hoe sacramento existentis,
propter species sacramentales ipsum circumvelantes. Sed oculus glorificatus
non potest ab aliquo impediri, quin corpora quaelibet videat prout sunt.

10
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kan het verheerlijkt oog het Lichaam van Christus zien, zooals
het in dit Sacrament is.
2. De verheerlijkte lichamen der heiligen zullen « gelijkvormig
zijn aan het Lichaam der heerlijkheid van Christus », zooals ge
zegd wordt in den Brief aan de Philippensen (3. 21). Nu ziet
het oog van Christus zichzelf, zooals het in dit Sacrament is. Dus
kan op gelijke wijze ieder ander verheerlijkt oog het zien.
3. De heiligen zullen bij de verrijzenis « aan dc engelen ge
lijk » zÓn, zooals gezegd wordt bij Lucas (20. 36). Welnu, de
engelen zien het Lichaam van Christus, zooals het in dit Sacra
ment is, want men vindt zelfs, dat duivels dit Sacrament eer
bewijzen en vreezen. Op gelijke wijze dus kan net verheerlijkt
oog het zien, zooals het in dit Sacrament is.
Daartegenover staat echter dat een en hetzelfde ding niet
tegelijkertijd door denzelfden gezien kan worden onder verschil
lende gedaanten. Nu ziet het verheerlijkt oog voortdurend Chris
tus, zooals Hij in eigen gedaante is: volgens het woord van
Isaias (33. 1 7) : « Zij zullen den Koning in Zijn glorie zien ».
Dus schijnt het Christus niet te zien, zooals Hij onder de ge
daante van dit Sacrament is.* 2 3

Ergo oculus glorificatus potest videre corpus Christi prout est in hoe sacramento.
2. PfUETEREA, corpora gloriosa sanctorum erunt « configurata corpori
claritatis Christi », ut dicitur Philipp. 3. [v. 21]. Sed oculus Christi videt
seipsum prout est in hoe sacramento. Ergo pari ratione quilibet alius oculus
glorificatus potest ipsum videre.
3. Pr/ETEREA, sancti in resurrectione erunt aequales angelis, ut dicitur
Luc. 20. [v. 36]. Sed angeli vident corpus Christi prout est in hoe sacra
mento : quia etiam daemones inveniuntur huic sacramento reverentiam exhibere
et ipsum timere. Ergo pari ratione oculus glorificatus potest Christum videre
prout est in hoe sacramento.
Sed CONTï^, nihil
speciebus. Sed oculus
specie; secundum illud
Ergo videtur quod non

idem existens potest simul ab eodem videri in diversis
glorificatus semper videt Christum prout est in sua
Isa. 33. [v. 17] : « Regem in decore suo videbunt ».
videat Christum prout est sub specie hujus sacramenti.
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Leerstelling. — Er is een dubbel oog: nl. Het lichamelijke,

liet eigenlijk gezegde; en het verstandelijke, dat overdrachtelijk
aldus wordt genoemd. Nu kan door geen enkel lichamelijk oog
het Lichaam van Christus gezien worden, zooals het in dit Sacra
ment is. Vooreerst omdat een zichtbaar lichaam door zijn bij
komstigheden het midden verandert. De bijkomstigheden echtei
van het Lichaam van Christus zijn in dit Sacrament door tussc. enkomst van de zelfstandigheid: zóó dat de bijkomstigheden van
het Lichaam van Christus geen onmiddelhjke betrekking he en
noch met dit Sacrament noch met de omringende lichamen. n
derhalve kunnen zij het midden met veranderen, opdat zij zoo
door eenig lichamelijk oog zouden kunnen worden 8e^ie^*
Ten tweede omdat, gelijk boven gezegd is (L Art. 3
ntv^’
3'' Art.), het Lichaam van Christus in dit Sacrament is op e
wijze van de zelfstandigheid. De zelfstandigheid nu is a s zoo
danig niet zichtbaar voor een lichamelijk oog, zij valt met on er
eemg zintuig, noch onder de verbeelding, maar alleen on er ®
verstand, waarvan het voorwerp is <( het rvat iets is >), ge ij
gezegd wordt in De Anima. Daarom is, eigenlijk gespro en,
Lichaam van Christsus, volgens de zijnswijze, die het in ït acra
ment heeft, noch voor het zintuig noch voor de ver ee mg waa
neembaar: maar alleen voor het verstand, dat het geeste ij oog
Respondeo dicendum quod duplex est oculus: scilicet corporalis, proprie
dictus; et intellectualis, qui per similitudinem dicitur. A nullo autem oculo
corporali corpus Chnsti potest videri prout est in hoe sacramento. Primo
quidem, quia corpus visibile per sua accidentia immutat medium. Accidentia
autem corporis Christi sunt in hoe sacramento mediante substantia: ita sci
licet quod accidentia corporis Christi non habent immediatam habitudinem
neque ad hoe sacramentum, neque ad corpora quae ipsum circumstant. El
ideo non possunt immutare medium, ut sic ab aliquo corporali oculo videri

possint.
Secundo, quia, sieul supra dictum est [art. 1. ad 3; art. 3.], corpus
Christi est in hoe sacramento per modum substantiae. Substantia autem,
inquantum (hujusmodi, non est visibilis oculo corporali, neque subjacet
alicui sensui, sed nee etiam imaginationi, sed soli intellectui, cujus objectum
est « quod quid est », ut dicitur in 3. de Anima [cap. 6. n. 7.]. Et ideo,
proprie loquendo, corpus Christi secundum modum essendi quem habet in
hoe sacramento, neque sensu, neque imaginatione perceptibile est: sed solo
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genoemd wordt.
Het wordt echter op verschillende wijze door de ver
schillende verstanden waargenomen. Omdat immers de zijns
wijze, waarop Christus in dit Sacrament is, volstrekt bovennatuur
lijk is, is Hij door een bovennatuurlijk verstand nl. het goddelijke
in Zich zichtbaar: en gevolgelijk ook zoo door het gezaligd ver
stand van een engel of mensch, die krachtens een deelname aan
de scherpte van het goddelijk verstand het bovennatuurlijke ziet
door het gezicht van de goddelijke wezenheid. Door het verstand
echter van den mensch op aarde kan Hij alleen maar gezien
worden door het geloof zooals ook het overige bovennatuurlijke.
Zelfs het engelenverstand is volgens zijn natuurlijke krachten niet
voldoende om dit te aanschouwen. Daarom kunnen de duivels
met hun verstand Christus in dit Sacrament niet zien tenzij door
het geloof, waaraan zij niet vrijwillig toegeven, maar waartoe zij
overtuigd worden door de klaarblijkelijkheid van de teekenen,
zooals gezegd wordt in den Brief van Jacobus (2. 19), dat « de
duivels gelooven en beven ».
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. Ons lichamelijk

intellectu, qui dicitur oculus spiritualis.
Percipitur autem diversimode a diversis intellectibus. Quia enim modus
essendi, quo Christus est in hoe sacramento, est penitus supernaturalis, a
supernaturali intellectu, scilicet divino, secundum se visibilis est: et per
consequens ab intellectu beato vel angeli vel hominis, qui secundum participatam claritatem divini intellectus videt ea quae supernaturalia sunt, per
visionem divinae essentiae. Ab intellectu autem hominis viatoris non potesl
conspici nisi per fidem: sicut et caetera supernaturalia. Sed nee etiam
intellectus angelicus, secundum sua naturalia, sufficit ad hoe intuendum.
Unde daemones non possunt videre per intellectum Christum in hoe sacra
mento, nisi per fidem: cui non voluntarie (1) assentiunt, sed ad eam evidentia
signorum convincuntur, prout dicitur Jac. 2. [v. 19] quod «daemones
credunt et contremiscunt ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod oculus noster corporeus per species sa(1) L. : voluntate.
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oog wordt door de sacramenteele gedaanten verhinderd het er
onder tegenwoordige Lichaam van Christus te zien, niet alleen
als door een bedekking, zooals wij verhinderd worden te zien
alwat door eenig lichamelijk omhulsel is bedekt, maar omdat het
Lichaam van Christus tot het midden, dat dit Sacrament omringt,
geen betrekking heeft door tusschenkomst van de eigen bijkom
stigheden maar door tusschenkomst van de sacramenteele ge
daanten.
2. Het lichamelijk oog van Christus ziet zichzelf in dit Sacra
ment tegenwoordig: maar het kan niet de wijze van zijn zien,
waarop het in dit Sacrament is: dat hoort bij het verstand. Een
ander verheerlijkt oog staat hier echter niet mee gelijk: want het
oog van Christus is zelf ook in dit Sacrament, iets, waarin een
ander verheerlijkt oog er niet aan gelijkvormig is.
3. De goede of kwade engel kan niet iets zien met een licha
melijk oog maar alleen met een verstandelijk oog. Dus gaat de
vergelijking niet op, zooals uit het gezegd (in de Leerst.) blijkt.

cramentales impeditur a visione corporis Christi sub eis existentis, non solum
per modum tegumenti, sicut impedimur videre id quod est velatum quocumque corporali velamine: sed quia corpus Christi non habet habitudinem
ad medium quod circumstat hoe sacramentum mediantibus propriis accidentibus, sed mediantibus speciebus sacramentalibus.
Ad SECUNDUM dicendum quod oculus corporalis Christi videl seipsum
sub sacramento existentem: non tarnen potest videre ipsum modum essendi
quo est sub sacramento, quod pertinet ad solum intellectum. Nee tarnen est
simile de alio oculo glorioso: quia etiam ipse oculus Christi est sub hoe sa
cramento; in quo non conformatur ei alius oculus gloriosus.
Ad TERT1UM dicendum quod angelus bonus vel malus non potest aliquid
videre oculo corporeo, sed solum oculo intellectuali. Unde non est similis
ratio, ut ex dictis patet [in corp.].
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VIII0 ARTIKEL.
Wanneer in dit Sacrament op wonderbare wijze vleesch of een
kind verschijnt, is er dan het waarachtig Lichaam van Christus?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat, wanneer in dit Sacra
ment op wonderbare wijze vleesch of een kind verschijnt, er niet
het waarachtig Lichaam van Christus is. — 1. Het Lichaam van
Christus houdt immers in dit Sacrament op, wanneer de sacramenteele gedaanten ophouden, zooals gezegd is (6' Art.). Welnu,
wanneer vleesch of een kind verschijnt, houden de sacramenteele
gedaanten op. Dus is er dan niet het waarachtig Lichaam van
Christus.
2. Telkens als het Lichaam van Christus ergens is, is het er
ofwel in eigen gedaante ofwel onder de gedaante van het Sacra
ment. Wanneer nu dergelijke verschijningen plaats hebben, is
het duidelijk, dat Christus daar niet is in eigen gedaante: in dit
Sacrament toch wordt de heele Christus vervat, die ongeschonden
blijft in den vorm, waarin Hij ten hemel is gestegen, terwijl dat
gene wat op wonderbare wijze in dit Sacrament verschijnt nu
eens als een weinig vleesch, dan weer als een klein kind gezien* 2

ARTICULUS VIII.
Utrum quando in hoe sacramento apparet miraculose caro vel pucr,

sit ibi vere corpus Christi.
[4. Dist. 10. art. 3. qla. 2; De Ven. Sacr. Alt. serm. 11.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur quod, quando in hoe sacramento
miraculose apparet caro vel puer, non sit ibi vere corpus Christi. Corpus
enim Christi desinit esse sub hoe sacramento, quando desinunt esse species
sacramentales, ut dictum est [art. 6.]. Sed quando apparet caro vel puer,
desinunt esse species sacramentales. Ergo non est ibi vere corpus Christi.
2. Pr/ETEREA, ubicumque est corpus Christi, vel est ibi sub specie propria, vel sub specie sacramenti. Sed quando tales apparitiones fiunt, manifestum est quod non est ibi Christus sub specie propria: quia in hoe sacra
mento totus Christus continetur, qui permanet integer in forma qua ascendit
in coelum; cum tarnen id quod miraculose apparet in hoe sacramento, quan-
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wordt. Het is ook duidelijk, dat Hij er niet is onder de gedaan e
van het Sacrament, welke de gedaante is van brood en wijn. us
schijnt het Lichaam van Christus er volstrekt niet te zijn.
3. Het Lichaam van Christus begint in dit Sacrament tegen
woordig te zijn door de consecratie en de verandering, zo®a s
boven gezegd is (L Art.; 75e Kw. T Art. vv.). Het op wonder
bare wijze verschijnende vleesch of bloed is evenwel niet
consecreerd noch veranderd in het waarachtig Lichaam en
oe
van Christus. Dus is het Lichaam of Bloed van Christus niet
onder deze gedaanten.
Daartegenover staat echter, dat na zoo n verschijning
eerbied aan het verschenene wordt bewezen, als eerst wer
wezen. Dit echter zou niet gebeuren, indien Chiistus, aan wien
wij goddelijke eer bewijzen, daar niet^ in waarheid was. us
Christus in dit Sacrament ook na zoo n verschijning.
Leerstelling. — Op twee manieren gebeurt een
verschijning, waardoor soms in dit Sacrament op won
wijze vleesch of bloed of ook een kind wor t geziem oms , ,
gebeurt dan iets bij de toeschouwers, wier oogen zoo veranderd3

doque videatur ut quaedam parva caro, quandoque autem ut parvus puer,
Manifestum est etiam quod non est ibi sub specie sacramenti, quae est spe
cies panis vel vini. Ergo videtur quod corpus Christi nullo modo sit ibi.
3. Pr/ETEREA, corpus Christi incipit esse in hoe sacramento per consecrationem et conversionem, ut supra dictum est [art. 1 ; q. 75. art. 2 sqq.J.
Sed caro et sanguis miraculose apparens non sunt consecrata nee conversa in
verum corpus et sanguinem Christi. Non ergo sub his speciebus est corpus

vel sanguis Christi.
Sed CONTRA est quod, tali apparitione facta, eadem. reverentia exhibetur
ei quod apparet, quae etiam primo exhibebatur. Quod quidem non fieret,
si vere non esset ibi Christus, cui reverentiam latriae exhibemus. Ergo etiam
tali apparitione facta, Christus est sub hoe sacramento.
RESPONDEO dicendum quod dupliciter contingit talis apparitio, qua quan
doque in hoe sacramento miraculose videtur caro aut sanguis, aut etiam
aliquis puer. Quandoque enim hoe contingit ex parte videntium, quorum oculi
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worden, als zagen zij in de buitenwereld duidelijk bloed of een
kind, hoewel er heelemaal geen verandering plaats heeft in het
Sacrament. En dat schijnt het geval te zijn, wanneer de een het
ziet onder de gedaante van vleesch of van een kind, terwijl de
anderen het zien onder de gedaante van brood zooals eerst; of
wanneer dezelfde persoon het een oogenblik onder de gedaante
van vleesch of van een kind ziet en daarna onder de gedaante
van brood. Dit heeft mets uit te staan met bedrog, zooals op
treedt bij de kunsten van toovenaars: zulk een beeld immers
wordt van Godswege in het oog gevormd om een waarheid uit
te beelden, opdat nl. moge blijken, dat het waarachtig Lichaam
van Christus in dit Sacrament tegenwoordig is, zooals Christus
ook zonder bedrog aan de leerlingen, die naar Emmaus gingen,
is verschenen. Want Augustinus zegt, dat <( wanneer ons
veinzen op een of andere betee^enis doelt, het geen leugen is maar
een beeld van de waarheid ». En omdat op deze wijze geen
enkele verandering plaats grijpt aan den kant van het Sacra
ment, is het duidelijk, dat na zoo’n verschijning Christus niet
ophoudt m dit Sacrament tegenwoordig te zijn.
Soms echter gebeurt zoo’n verschijning, niet eenvoudig door
een verandering in de toeschouwers, maar zóó dat de gedaante,
welke gezien wordt, werkelijk in de buitenwereld bestaat. En
immutantur tali iramutatione, ac si expresse viderent exterius carnem vel
sanguinem vel puerum, nulla tarnen immutatione facta ex parte sacramenti.
Et hoe quidem videtur contingere, quando uni videtur sub specie carnis vel
pueri, aliis tarnen videtur, sicut et prius, sub specie panis; vel quando eidem
ad horam videtur sub specie carnis vel pueri, et postmodum sub specie panis.
Nee hoe tarnen pertinet ad aliquam deceptionem, sicut accidit in magorum
praestigiis: quia talis species divinitus formatur in oculo ad aliquam, veritatem figurandam, ad hoe scilicet quod manifestetur vere corpus Christi esse
sub hoe sacramento; sicut etiam Christus absque deceptione apparuit discipulis euntibus in Emmaus. Dicit enim Augustinus in lib. 2. de Quaest. Evang.
[q. uit.] quod « cum fictio nostra refertur ad aliquam significationem, non
est mendacium, sed aliqua figura veritatis ». Et quia per hunc modum
nulla immutatio fit ex parte sacramenti, manifestum est quod non desinit
Christus esse sub hoe sacramento, tali apparitione facta.
. Quandoque vero contingit talis apparitio non per solam immutationem
videntium, sed specie quae videtur realiter exterius existente. Et hoe quidern
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dit schijnt het geval te zijn, wanneer zij onder die gedaante oor
allen wordt gezien en niet een oogenblik maar langen tl] zoo
voortduurt. En in dit geval zeggen sommigen, dat het de eigen
gedaante van hel Lichaam van Christus is. Het geeft geen moei
lijkheid, dat er soms niet de heele Christus wordt gezien, maai
een stuk van Zijn Vleesch of dat Hij niet in de gedaante van een
jongen man maar in het uiterlijk van een kind wordt gezien,
is immers in de macht van een verheerlijkt lichaam, zooa s ^ fr
gezegd zal worden (Su ppl. 83° Kw. V Art. V Antw.; 5 Art.;,
om door een niet verheerlijkt oog ofwel in zijn geheel o we naar
een deel en in zijn eigen of in een vreemde gedaante gezien
worden.
. . ,
Maar dit is niet aannemelijk. Vooreerst omdat et ie aam
van Christus in eigen gedaante alleen maar in één plaats gezien
kan worden, waar het op uitsluitende wijze is vervat.
aar e
derhalve in eigen gedaante gezien en aanbeden wor t in en
hemel, wordt hel niet in eigen gedaante in dit Sacrament gezien
— Ten tweede omdat een verheerlijkt lichaam, dat verschijnt
naar willekeur, na de verschijning naar willekeur ver wijn . zoo
als gezegd wordt in Lucas (24. 31), dat de Heer « uit e oogen
der leerlingen verdween )). Wat echter in dit acramen 01*
de gedaante van Vleesch verschijnt, blijft langen tijd, ja men
videtur esse quando sub tali specie ab omnibus videtur; et non ad horam,
sed per longum tempus ita permanet. Et in hoc'casu quidam dicunt quod
est propna species corporis Christi. Nee obstat quod quandoque non videtur
ibi totus Christus, sed aliqua pars carnis; vel etiam videtur non in specie
juvenili, sed in effigie puerili: quia in potestate corporis gloriosi est quod
videatur ab oculo non glorificato vel secundum totum vel secundum partem,
et in effigie vel propria vel aliena, ut infra dicetur [Suppl. q. 85. art. 2.
ad 3; art 3.].
Sed hoe videtur esse inconveniens. Primo quidem, quia corpus Christi non
potest in propria specie videri, nisi in uno loco, in quo definitive continetur.
Lnde, cum videatur in propria specie et adoretur in coelis, sub propria specie
non videtur in hoe sacramento. Secundo, quia corpus gloriosum quod apparet ut vult, post apparitionem cum voluerit disparet; sicut dicitur Luc. uit.
[v. 31] quod Dominus « ex oculis discipulorum evanuit ». Hoe autem. quod
sub specie carnis in hoe sacramento apparet, diu permanet: quinimo Iegitur
quandoque esse inclusum, et multorum episcoporum consilio in pyxide reser-
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leest soms, dat het is opgesloten en volgens de uitspraak van een
groot aantal bisschoppen in de pixis is bewaard, en het zou
schandelijk zijn dit te denken van Christsus in eigen gedaante.
Daarom moet men zeggen, dat met voortduring van de eerst
aanwezige afmetingen er op wonderbare wijze een verandering
plaats heeft in de andere bijkomstigheden b.v. in den uiterlijken
vorm en in de kleur e. d., zóó dat vleesch of bloed of ook een
kind gezien wordt. En evenals boven gezegd is, is dit geen be
drog: want het gebeurt « tot uitbeelding van een waarheid )) om
nl. door deze wonderbare verschijning aan te toonen, dat in dit
Sacrament het waarachtig Lichaam en Bloed van Christus is. En
zoo blijkt dat, aangezien de afmetingen, die de ondergrond van
de andere bijkomstigheden zijn, zooals later zal worden gezegd
(77° Kw. 2e Art.), blijven, ook het waarachtig Lichaam van
Christus in dit Sacrament blijft.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Na zoo’n ver
schijning blijven soms de sacramenteele gedaanten heelemaal ge
lijk, soms blijven zij gelijk naar wat het voornaamste in haar is,
zooals gezegd is (in de Leerst.).
2. Zooals gezegd is (t.a.p.), wordt bij dergelijke verschijnin
gen de eigen gedaante van Christus niet gezien, maar veeleer een

|

vatum; quod nefas esset de Christo sentire secundum propriam speciem.
Et ideo dicendum est quod, manentibus dimensionibus quae prius fuerant,
fit miraculose quaedam immutatio circa alia accidentia, puta figuram et
colorem et alia hujusmodi, ut videatur caro vel sanguis aut etiam puer.
Et, sicut prius dictum est, hoe non est deceptio: quia fit in figuram cujusdam veritatis, scilicet ad ostendendum per hanc miraculosam apparitionem
quod in sacramento est vere corpus et sanguis Christi. Et sic patet quod,
remanentibus dimensionibus, quae sunt fundamenta aliorum accidentium,
ut infra dicetur [q. seq. art. 2.], remanet vere corpus Christi in hoe
sacramento.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, facta tali apparitione, species sacramentales quandoque quidem totaliter remanent in seipsis, quandoque autem
secundum id quod est principale in eis, ut dictum est [in corp.1.
Ad SECUNDUM dicendum quod in hujusmodi apparitionibus, sicut dictum
est [ibid], non videtur propria species Christi sed species miraculose for-
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op wonderbare wijze in de oogen der toeschouwers of in e sacramenteele gedaanten zelf gevormd beeld, zooals gezeg 1S
(t.a.p.).
3. De afmetingen van het geconsecreerde brood en en ge
consecreerden wijn blijven, terwijl er ter harer opzichte op won
derbare wijze een verandering plaats heeft wat de an ere ij
komstigheden betreft, zooals gezegd is (t.a.p.).

mata vel in oculis intuentium, vel etiam in ipsis sacramentalibus ïmensio
nibus, ut dictum est [ibid.].
Ad TERTIUM dicendum quod dimensiones pams et vini consecrati manen ,
immutatione circa eas miraculose facta quantum ad alia accidentia, ut i
ctum est [ibid.].
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ZEVEN EN ZEVENTIGSTE KWESTIE.
OVER DE BIJKOMSTIGHEDEN,
DIE IN DIT SACRAMENT OVERBLIJVEN.
(Acht Artikelen.)
Vervolgens dient gehandeld te worden over de bijkomstig
heden, die in dit Sacrament overblijven. Hieromtrent stellen wij
acht vragen.
1. Zijn de bijkomstigheden, die overblijven, zonder subject?
2. Is de meetbare hoegrootheid het subject van de andere
bijkomstigheden ?
3. Kunnen dergelijke bijkomstigheden een buitenstaand lichaam
veranderen ?
4. Kunnen zij vergaan?
5. Kan er iets uit ontstaan?
6. Kunnen zij voeden?
7. Over de breking van het geconsecreerde brood.
8. Kan er iets bij den geconsecreerden wijn gemengd worden?

QUAESTIO LXXVII.
DE ACCIDENTIBUS REMANENTIBUS IN HOC SACRAMENTO, IN OCTO ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de accidentibus remanentibus in hoe sacramento.
Et circa hoe quaeruntur octo: 1. Utrum accidentia quae remanent, sint
sine subjecto. — 2. Utrum quantitas dimensiva sit subjectum aliorum.
accidentium. — 3. Utrum hujusmodi accidentia possint immutare aliquod
corpus extrinsecum. — 4. Utrum possint corrumpi. — 5. Utrum ex eis
possit aliquid generari. — 6. Utrum possint nutrire. — 7. De fractione
panis consecrati. — 8. Utrum vino consecrato possit aliquid permisceri.
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1° ARTIKEL.
Blijven de bijkomstigheden in dit Sacrament over zonder subject?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de bijkomstigheden in
dit Sacrament niet overblijven zonder subject. — 1. In dit Sa
crament der waarheid toch moet niets ongeordends of bedriegelijks
zjjm Dat nu bijkomstigheden zonder subject zijn, is tegen de
orde der dingen, welke God de natuur heeft ingedrukt. Het
schijnt ook op een zekere bedriegelijkheid neer te komen: want
de bijkomstigheden zijn teekenen van de natuur van het subject.
Dus zijn
de bijkomstigheden in dit Sacrament niet zonder
subject.
2. Zelfs door een wonder kan het niet gebeuren, dat de be
gripsbepaling van een ding van dat ding gescheiden wordt of dat
aan één ding de begripsbepaling van iets anders toekomt b.v. dat
een mensch, mensch blijvend, een redeloos dier zou zijn. Dit toch
zou tot gevolg hebben, dat als ja en neen tegenovergestelde dingen
tegelijk zouden zijn: want « ïvat de naam van een ding betee-* 2

ARTICULUS I.
Utrum accidentia remaneant sine subjecto in hoe sacramento.
[Supr. q. 75. art. 5; l. Dist. 47. art. 4; 4. Dist. 12. q. 1. art. 1 ;
4. Cont. g. cap. 62, 63, 65; Quodl. 3. art. 1. ad arg.; Quodl. 9. q. 3;
Cont. Graec., Armen., etc. cap. 8; In Matth. cap. 26;
1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 5.]
Ad PR1MUM sic proceditur. Videtur quod accidentia non remaneant in hoe
sacramento sine subjecto. Nihil enim inordinatum aut fallax debet esse in hoe
sacramento veritatis. Sed accidentia esse sine subjecto est contra rerüm
ordinem quem Deus naturae indidit. Videtur etiam ad quandam fallaciam
pertinere: cum. accidentia naturaliter sint signa naturae subjecti. Ergo in
hoe sacramento non sunt accidentia sine subjecto.

2. PïVETEREA, fieri non potest etiam miraculose quod definitio rei ab ea
separetur vel quod uni rei conveniat definitio alterius rei: puta quod homo
manens homo sit animal irrationale. Ad hoe enim sequeretur contradictona
esse simul: hoe enim «quod significat nomen rei est definitio», ut dicitur
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kent is de begripsbepaling », zooals gezegd wordt in de Metaphpsica. Nu behoort het tot de begripsbepaling van de bijkomstigheid,
dat zij in het subject is: daarentegen tot de begripsbepaling van
de zelfstandigheid, dat zij op zich bestaat, niet in een subject.
Dus kan het niet door een wonder gebeuren, dat in dit Sacrament
de bijkomstigheden zonder subject zijn.
3. De bijkomstigheid wordt vereenlingd door het subject. Als
dus de bijkomstigheden in dit Sacrament zonder subject over
blijven, zullen zij niet vereenlingd maar algemeen zijn. Dit blijkt
valsch te zijn, want zóó zouden zij niet zintuigelijk maar slechts
verstandelijk kenbaar zijn.
4. De bijkomstigheden krijgen door de consecratie van dit
Sacrament niet een of andere samengesteldheid. Nu waren zij
vóór de consecratie niet samengesteld noch uit stof en vorm, noch
uit waardoor iets is en wat iets is. Dus zijn zij ook na de conse
cratie niet samengesteld op een van deze twee manieren. Dit is
echter onaannemelijk: want zóó zouden zij enkelvoudiger zijn
dan de engelen; terwijl toch deze bijkomstigheden van zintuigelijken aard zijn. Dus blijven de bijkomstigheden in dit Sacrament
niet over zonder subject.
Daartegenover staat echter, dat Gregorius zegt, dat « de sa-3 4

in 4. Metaphys. [Did. lib. 3. cap. 7. n. 9.]. Sed ad definitionem accidentis
pertinet quod sit in subjecto, ad definitionem vero substantiae quod per
se subsistat non in subjecto. Non ergo potest miraculose fieri quod in hoe
sacramento sint accidentia sine subjecto.
3. Pr/eterEA, accidens individuatur ex subjecto. Si ergo accidentia
remanent in hoe sacramento sine subjecto, non erunt individua sed universalia.
Quod patet esse falsum: quia sic non essent sensibilia, sed intelligibilia tantum.
4. Pr/ETEREA, accidentia per consecrationem hujus sacramenti non adipiscuntur aliquam compositionem. Sed ante consecrationem non erant com
posita neque ex materia et forma, neque ex quo est et quod est. Ergo etiam
post consecrationem non sunt composita altero horum modorum. Quod est
inconveniens; quia sic essent simpliciora quam angeli, cum tarnen haec
accidentia sint sensibilia. Non ergo accidentia remanent in hoe sacramento
sine subjecto.
Sed CONTRA est quod Gregorius dicit in homil. Pasch. [Lanfranc. lib.
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cramenteele gedaanten de namen zijn van die dingen, die eerst
rvaren nl. van het brood en den ïvijn ». Daar derhalve de zelf
standigheid van het brood en den wijn niet blijven, schijnen ge
noemde gedaanten zonder subject te zijn.
Leerstelling. — De bijkomstigheden van het brood en den
wijn, wier voortbestaan na de consecratie in dit Sacrament zin
tuigelijk wordt vastgesteld, vinden geen subject in de zelfstandig
heid van het brood en den wijn, die immers niet blijft, zooals
boven is aangetoond (73’ Kw. 2e Art.). Ook niet in den zelfstandigheidsvorm, die evenmin blijft (t.a.p. 6° Alt.) en, als hij
zou blijven, toch niet subject zou kunnen zijn, zooals blijkt bij
Boëtius. Ook is het duidelijk, dat deze bijkomstigheden geen
subject vinden in de zelfstandigheid van het Lichaam en Bloed
van Christus: want de zelfstandigheid van het menschelijk lichaam
kan onmogelijk deze bijkomstigheden dragen; het Lichaam van
Christus, verheerlijkt en onlijdbaar als het is, kan ook niet zóó
worden veranderd, dat het dergelijke hoedanigheden aanneemt.
Maar sommigen zeggen, dat zij een subject vinden in de .om
ringende lucht. Doch ook dat is onmogelijk. Vooreerst omdat de
lucht deze bijkomstigheden niet kan opnemen. — Ten tweede

7. de Corp. et Sang. Dom. cap. 20.], quod «species sacramentales sunt
illarum rerum vocabula, quae ante fuerunt », scilicet panis et vini. Et ita,
cum non remaneat substantia panis et vini, videtur quod hujusmodi species
remaneant sine subjecto.
RESPONDEO dicendum quod accidentia panis et vini, quae sensu deprehenduntur in hoe sacramento remanere post consecrationem, non sunt sicut in
subjecto in substantia panis et vini, quae non manet, ut supra habitum est
[q. 75. art. 2.], eque etiam in forma substantiali, quae non manet [q. 75.
art. 6.], el si remaneret, subjectum esse non posset, ut patet per Boetium
in lib. 1. de Trinit. [cap. 2.]. Manifestum est etiam quod hujusmodi
accidentia non sunt in substantia corporis et sanguinis Christi sicut in
subjecto: quia substantia humani corporis nullo modo potest his accidentibus
affici; neque etiam est possibile quod corpus Christi gloriosum et impassibile
existens alteretur ad suscipiendas hujusmodi qualitates.
Dicunt autem quidam quod sunt sicut in subjecto in aëre circumstante.
Sed nee hoe esse potest. Primo quidem, quia aër non est hujusmodi acciden-
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omdat deze bijkomstigheden niet zijn, waar de lucht is. Veeleer
wijkt de lucht, als deze gedaanten van plaats veranderen. —
Ten derde omdat « bijkomstigheden niet overgaan van subject
tot subject »: nl. zóó dat één en dezelfde bijkomstigheid eerst in
het eene subject is en daarna in een ander. Een bijkomstigheid
immers wordt tot deze bijkomstigheid door het subject. En daarom
kan zij niet, zichzelf blijvend, nu eens in dit subject, dan weer
in een ander zijn. — Ten vierde omdat de lucht, die niet van
haar eigen bijkomstigheden wordt beroofd, tegelijk haar eigen en
vreemde bijkomstigheden zou hebben. — Men kan ook niet zeg
gen, dat dit door een wonder gebeurt uit kracht van de consecra
tie: want de woorden van de consecratie, die buiten het beteekende niets uitwerken, beteekenen dit niet.
Dus blijft er niets anders over dan dat de bijkomstigheden in
dit Sacrament zonder subject voortbestaan. Hetgeen door Gods
kracht mogehjk is. Daar immers het uitwerksel méér van de eerste
oorzaak dan van de tweede oorzaak afhangt, kan God, die de
eerste oorzaak is van de zelfstandigheid en van de bijkomstigheid,
door Zijn oneindige kracht de bijkomstigheid in het zijn bewaren
bij wegvallen van de zelfstandigheid, waardoor zij als door de
eigen oorzaak in het zijn werd bewaard: gelijk Hij ook de andere
uitwerkselen van de natuurlijke oorzaken zonder de natuurlijke
tium susceptivus. Secundo, quia hujusmodi accidentia non sunt ubi est aër.
Quinimo ad motum harum specierum aër depellitur. Tertio, quia accidentia
non transeunt de subjecto in subjectum, ut scilicet idem accidens numero,
quod primo fuit in uno subjecto, postmodum fiat in alio. Accidens enim
numerum accipit a subjecto. Unde non potest esse quod idem numero
manens sit quandoque in hoe quandoque in illo subjecto. Quarto, quia
cum aër non spolietur accidentibus propriis, simul haberet accidentia propria
et aliena. Nee potest dici, quod hoe fiat miraculose virtute consecrationis;
quia verba consecrationis hoe non significant; quae tarnen non efficiunt nisi
suum significatum.
Et ideo relinquitur quod accidentia in hoe sacramento manent sine sub
jecto. Quod quidem virtute divina fieri potest. Cum enim effectus magis
dependeat a causa prima quam a causa secunda, Deus, qui est prima causa
substantiae et accidentis, per suam infinitam virtutem conservare potest in
esse accidens, subtracta substantia, per quam conservabatur in esse sic.it
per propriam causam: sicut etiam alios effectus naturalium causarum potest
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in rlpnCn^an Vi°0rl^rengen’ zooa^s Hij een menschelijk Lichaam
^evormJC))00t ^ ^aag<^ (< 20nder het zaad van een man heeft

Antwoord op de Bedenkingen. — 1 • Er is niets op tegen,
dat iets een bepaalde orde heeft gekregen volgens de gewone
wet van de natuur, terwijl het toch een tegengestelde orde ee
gekregen volgens eer. bijzonder voorrecht van de gena e, zooa
blijkt in de opwekking van dooden en in het ziendema en va
blinden: gelijk ook in het menschelijk leven aan sommigen o
een bijzonder voorrecht eenige dingen tegen de gewone wet w
den toegestaan. Go die manier dan zijn, om de boven aange aa
redenen (75e Kw.' 5" Art.), de bijkomstigheden in dlt bacra
zonder subject, al wil de gewone wet van de natuur, a
komstigheid in een subject is.
,
.
, .
2. Daar het zijnde geen geslacht is, is het
“
(( zijn » de wezenheid van de zelfstandigheid of van e
stigheid is. Dus is de begripsbepaling van de ze stan ig
.
«een zijnde op zich zonder subject», noch e eg
van de bijkomstigheid: « een zijnde in een su ?ef
” i * / uet
aan de watheid of wezenheid van de zelfstandigheid « komth*
toe het zijn niet in een subject te hebben »; aan de wa

roducere sine naturalibus causis, sicut humanum corpus formavit in utero
irginis sine virili semine.
Ad PRiMUM ergo dicendum quod nihil prohibet, aliquid esse ordinatum
'Cundum communem legem naturae, cujüs tarnen contrariujn est ordinatum
-cundum speciale privilegium gratiae, ut patet in resuscitatiöne mortuorum,
r m illuminatione caecorum: prout etiam in rebus humanis quaedam aliuibus conceduntur, ex speciali privilegio praeter legem, communem. Et ita,
icet sit secundum communem naturae ordinem quod accidens sit in subjecto,
x speciali tarnen ratione, secundum ordinem gratiae, accidentia sunt in h.oc
acramento sine subjecto, propter rationes supra inductas [q. 75. art. 5.J.
Ad SECUNDUM dicendum, quod cum ens non sit genus, hoe ipsum qüód
st esse, non potest esse essentia .substantiae vel accidentis. Non est ergo der
initio substantiae ens per se sine subjecto, nee definitio accidentis ens in
ubjecto: sed quidditati seu essentiae substantiae competit habere esse non
n subjecto; quidditati autem sive essentiae accidentis competit habere esse

11
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wezenheid echter van de bijkomstigheid: <( komt het toe het zijn
in een subject te hebben ». Nu wordt in dit Sacrament aan de
bijkomstigheden niet gegeven, dat zij uit de kracht van haar
wezenheid zijn zonder subject maar uit Gods instandhoudende
kracht. En daarom houden zij niet op bijkomstigheden te zijn,
omdat de begripsbepaling van de bijkomstigheid niet van haar
wordt gescheiden en de begripsbepaling van de zelfstandigheid
niet op haar toepasbaar is.
3. Deze bijkomstigheden hebben het vereenlingd zijn gekregen
in de zelfstandigheid van het brood en den wijn: wanneer deze
is veranderd in het Lichaam en Bloed van Christus, blijven door
Gods kracht de bijkomstigheden in dat vereenlingde zijn, wat
zij eerst hadden. En zoo zijn ze eenlingen en zijn zij zintuigelijk
kenbaar.
4. Toen de zelfstandigheid van het brood en den wijn er nog
was, hadden deze bijkomstigheden zelf niet het zijn evenmin als
andere bijkomstigheden: haar zelfstandigheid had een dergelijk
zijn door haar, zooals de sneeuw wit is door de witheid. Maar
na de consecratie hebben de bijkomstigheden, die overblijven, zelf
het zijn. En zoo zijn ze samengesteld uit zijn en wal is, zooals

in subjecto. In hoe autem sacramento non datur accidentibus quod ex vi
suae essentiae non sint in subjecto, sed ex divina virtute sustentante. Et ideo
non desinunt esse accidentia: quia nee separatur ab eis definitio accidentis,
quae est aptitudo ad subjectum, quae semper manet in iis, non actualis
inhaerentia (1), nee competit eis definitio substantiae.
Ad TERTIUM dicendum quod hujusmodi accidentia acquisierunt esse individuum in substantia panis et vini: qua conversa in corpus et sanguinem
Christi, remanent virtute divina accidentia in illo esse individuato, quod prius
habebant. Unde sunt singularia et sensibilia.
Ad QUARTUM dicendum quod. accidentia hujusmodi, manente substantia
panis et vini, non habebant ipsa esse sicut (2) nee alia accidentia; sed
subjecta eorum habebant (3). hujusmodi esse per ea, sicut nix est alba per
albedinem. Sed post consecrationem. ipsa accidentia quae remanent, habent
esse. Unde sunt composita ex esse et quod est, sicut in 1. de Angelis1 2
(1) L. om.: quae est..-, actualis inhaerentia.
(2) L. om.: sicut.
(3) L. : substantia eorum habebat.
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in het Eerste Deel van de engelen is gezegd (1. 50 Kw. 2 Alt.
3* Antw.; 75° Kw. 5* Art. 4“ Antw.). Bovendien hebben ze
nog de samenstelling van de deelen harer hoegrootheid.
ÏIC ARTIKEL.
Is in dit Sacrament de meetbare hoegrootheid van het brood
den wijn hei subject van de andere bijkomstighe en.
Bedenkingen. — Men beweert, dat in dit Saciament
meetbare hoegrootheid niet het subject is van de an eie i]
stigheden. — i. Immers een bijkomstigheid heeft geen V) o
stigheid: want geen enkele vorm kan subject zijn, aai « ^ 11
d. i. « onderstaan » tot de eigenaardigheid van e sto e
Nu is de meetbare hoegrootheid een bijkomstighei . us *
meetbare hoegrootheid met het subject van de an eie ij
heden zijn.
.. , ,
i 7eu
2. Gelijk de hoegrootheid wordt vereenhng
ooi
standigheid, zoo ook de andere bijkomstighe en. n ien
,. i
de meetbare hoegrootheid van het brood en den wijn vereen g
dictum est [q. 50. art. 2. ad 3; q. 75. art. 5. ad 4.]. Et cum hoe habent
compositionem partium quantitativarum.
ARTICULUS II.

-Ulrum in hoe sacramento quantitas dimensiva panis vel vini sit aliorum
accidentium subjeclum.
[4. Dist. 12. q. 1. art. 1. qla. 3; 4. Cont. g. cap. 63, 64;
Quodl. 7, q. 4. art. 3; In Matth. cap. 26; 1 ad Cor. cap. 11. lect. 5.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod in hoe sacramento quantitas
dimensiva panis vel vini non sit aliorum accidentium subjectum. Subjectum
enim accidentis non est accidens. Nulla enim forma potest esse subjectum,
cum subjici pertineat ad proprietatem materiae. Sed quantitas dimensiva est
quoddam accidens. Ergo quantitas dimensiva non potest esse subjectum alio
rum2.accidentium.
pRitTEREA, sicut quantitas individuatur ex substantia, ita etiam alia
accidentia. Si ergo quantitas dimensiva panis aut vini remanet individuata

148

Kw. 77, A. 2.

blijft volgens het zijn, dat zij eerst had en waarin zij wordt be
waard, dan blijven op dezelfde wijze ook de andere bijkomstig
heden vereenlingd volgens het zijn, dat zij eerst in de zelfstandig
heid hadden. Dus zijn zij niet als in haar subject in de meetbare
hoegrootheid: want iedere bijkomstigheid wordt vereenlingd door
haar subject.
3. Onder de andere overblijvende bijkomstigheden van het
brood en den wijn stelt men ook zintuigelijk vast riet ijle en het
dichte. Deze kunnen niet in de zonder stof bestaande meetbare
hoegrootheid zijn: want ijl is, wat weinig stof heelt onder groote
afmetingen, terwijl dicht is, wat veel stof heer onder kleine
afmetingen, zooals in de Ph\)sica gezegd wordt. Dus schijnt de
meetbare hoegrootheid niet het subject te kunnen zijn van de
overblijvende bijkomstigheden.
4. Een van het subject gescheiden hoegrootheid schijnt een
wiskundige hoegrootheid te zijn, welke geen subject is van zin
tuigelijk kenbare hoedanigheden. Daar derhalve de in dit Sacra
ment overblijvende bijkomstigheden zintuigelijk kenbaar zijn,
schijnen zij niet haar subject te kunnen vinden in dit Sacrament
in de hoegrootheid van het brood en den wijn, die na de conse
cratie overblijft.* 3 4

secundum esse prius habitum in quo conservatur, pari ratione et alia accidentia remanent individuata secundum esse quod prius habebant in substantia. Non ergo sunt in quantitate dimensiva sicut in subjecto, cum omne
accidens individuetur per suum subjectum.
3. PlUETEREA, inter alia accidentia panis et vini quae remanent, deprehenduntur etiam. sensu rarum et densum, quae non possunt esse in quan
titate dimensiva praeter materiam existente. Quia rarum est, quod habct
parum de materia sub magnis dimensionibus; densum autem, quod habet
multum de materia sub parvis dimensionibus, ut dicitur 4. Physic. [cap. 9.
n. 6, 7.]. Ergo videtur quod quantitas dimensiva non possit esse subjectum
accidentium, quae remanent in hoe sacramento.
4. 'PRj'ETEREA, quantitas a subjecto separata videtur esse quantitas ma
thematica, quae non est subjectum qualitatum sensibilium. Cum ergo acci
dentia quae remanent in hoe sacramento sint sensibilia, videtur quod non
possint esse in hoe sacramento, sicut in subjecto in quantitate dimensiva
p^nis et vini remanente post con$ecrationem.
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Daartegenover staat echter, dat hoedanigheden niet ver e
baar zijn tenzij om iets anders nl. vanwege het subject. Nu wor
de in dit Sacrament overblijvende hoedanigheden door ver
van de meetbare hoegrootheid verdeeld, zooals zintuige ij
Dus is de meetbare hoegrootheid het subject van de in it
ment overblijvep.de bijkomstigheden.
Leerstelling. — Men moet zeggen, dat de andere bijkom
stigheden, die in dit Sacrament overblijven, haar su ]ect vm
in de overblijvende meetbare hoegrootheid van het roo ^n,
wijn. En wel vooreerst, omdat zintuigelijk blijkt, at er ie s
groots aanwezig is, van kleur en andere bijkomstig e en voor
terwijl in der gelijke dingen de zinnen zich niet be riegen.
tweede, omdat de eerste bepaling van de stof e n*ee a
grootheid is: vandaar dat Plato als eerste on ersc ei in8
de stof grooi en klein stelde. En omdat het eerste subject de
is, zijn bijgevolg alle andere bijkomstigheden op
, -j
betrokken door tusschenkomst van de meetbare o
zooals ook als eerste subject van de kleur de opperv
j
^
genoemd: reden waarom sommigen de a metingen
d
standigheden van de lichamen hebben gemaakt, zooals gezegd

Sed CONTRA est quod qualitates non sunt divisibiles nisi per accidens,
scilicet ratione subjecti. Dividuntur autem qualitates remanentes in hoe sacramento per divisionem quantitatis dimensivae; sicut patet ad sensum. Ergo
quantitas dimensiva est subjectum accidentium quae remanent in hoe sacramento.
Respondeo dicendum quod necesse est dicere accidentia alia quae remanent in hoe sacramento, esse sicut in subjecto in quantitate dimensiva
panis vel vini remanente. Primo quidem, per hoe quod ad sensum apparet
aliquid quantum esse ibi coloratum et aliis accidentibus affectum: nee in

talibus
sensusquia
decipitur.
Secundo,
prima dispositio materiae est quantitas dimensiva: unde et
Plato posuit primas differentias materiae magnum et parvum [cf. Arist.
Physic. lib. 1. cap. 4. n. 1.]. Et quia primum subjectum est materia, con~
sequens est quod omnia alia accidentia referantur ad subjectum mediante
quantitate dimensiva, sicut et primum subjectum coloris dicitur esse superficies: ratione cujus quidam posuerunt dimensiones esse substantias corpo-
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wordt in de Metaphysica. Daar nu, bij het wegvallen van het
subject, de bijkomstigheden overblijven volgens het zijn, dat zij
eerst bezaten, blijven bij gevolg alle bijkomstigheden rusten op
de meetbare hoegrootheid. — Ten derde, omdat op een of andere
wijze beginsel van vereenlinging moet zijn, wat als subject van
eenige bijkomstigheden wordt opgegeven. Het behoort nl.
tot het wezen van het vereenlingde, dat het niet in meerdere
kern zijn. En dat heeft plaats op twee manieren. Ofwel omdat
het niet in staat is in iets te zijn en op deze manie" zijn de
afgescheiden onstoffelijke vormen, welke op zich bestaan, ook
door zich zelf vereenlingd. Ofwel omdat een zelfstandige of bij
komstige vorm wel in staat is in iets te zijn, maar niet in meerdere,
zooals deze witheid, die in dit lichaam is. Wat dan het eerste
aangaat, is de stof het eenlingmakende beginsel van alle gedragen
vormen, want weliswaar zijn dergelijke vormen op zich in staat
in iets te zijn als in een subject, maar zoodra een van haar wordt
ontvangen in de stof, die niet in iets anders is, kan ook die vorm
zelf, zoo bestaande, niet in iets anders zijn. Wat echter het tweede
aangaat, moet men zeggen, dat het eenlingmakende beginsel de
meetbare hoegrootheid is. Immers hierdoor is iets in staat om maar

rum, ut dicitur in 3. Metaphys. [Did. lib. 2. cap. 5.]. Et quia, subtracto
subjecto, remanent accidentia secundum esse quod prius habebant, consequens
est quod omnia accidentia remaneant fundata super quantitatem dimensivam.
Tertio, quia, cum subjectum sit principium individuationis accidentium,
oportet id quod ponitur aliquorum accidentium subjectum esse aliquo
modo (1) individuationis principium. Est enim de ratione individui quod non
possit in pluribus esse. Quod quidem contingit dupliciter. Uno modo, quia
non est natum esse in aliquo: et hoe modo formae immateriales separatae,
per se subsistentes, sunt etiam per seipsas individuae. Alio modo, ex eo quod
forma substantialis vel accidentalis est quidem nata in aliquo esse, non tarnen
in pluribus: sicut haec albedo quae est in hoe corpore. Quantum igitur ad
primum, materia est individuationis principium omnibus formis inhaerentibus:
quia, cum hujusmodi formae, quantum est de se, sint natae in aliquo esse
sicut in subjecto, ex quo aliqua earum recipitur in materia, quae non est in1
(1) L. addit: esse.
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in één ding te zijn, doordat dit onverdeeld is in zich en af ge ee
van alle andere dingen. Welnu, de verdeeling komt aan eze
standigheid toe krachtens de hoegrootheid, zooals in de i ystca
gezegd wordt. En dus is voor zulke vormen de meetbaie hoegroo
heid zelf een beginsel van vereenlinging, inzoover nh een vee
voud van vormen in een veelvoud van stofdeelen is.
aarom
heeft de meetbare hoegrootheid zelf op zich zelf een ze e
vereenlinging, zóó dat wij ons meerdere lijnen kunnen ver ee
*
verschillend alleen door de ligging, die tot het begrip vaiJ e
hoegrootheid behoort; aan de afmeting immers komt toe
hebbende hoegrootheid te zijn. Derhalve kan de meet aie
grootheid eerder subject zijn van de andere bijkomstig e en
omgekeerd.
Antwoord

op de

Bedenkingen. —

Op

bijkomstigheid niet het subject zijn van een andere b^omsugheid, daar zij niet op zich is. Maar zijnde in iets an,er.S
de eene bijkomstigheid subject van de andere genoem * m
de eene bijkomstigheid in het subject woidt ontvangen °
schenkomst van de andere, zooals de oppervlakte e su
de kleur wordt genoemd. Wanneer dus aan een ij on*
alio, jam nee forma ipsa sic existens potest in alio esse. Quantum autem ad
secundum, dicendum est quod individuationis principium est quantitas dimensiva. Ex hoe enim aliquid est natum esse in uno solo, quod ïllud est in se
indivisum et divisum ab omnibus aliis. Divisio autem accidit su stantiae
ratione quantitatis, ut dicitur n. 1. Physic. [cap. 2. n. 10,
# * 1
ipsa quantitas dimensiva est quoddam individuationis principium ujusmo ï
formis, inquantum scilicet diversae formae numero sunt m diversis Par ‘ us
materiae. Unde et ipsa quantitas dimensiva secundum se habet quandam
individuationem: ita quod possumus imaginari plures lineas ejus em sPe^.1®1
differentes positione, quae cadit in ratione hujus quantitatis, conveni ®
dimensioni quod sit quantitas positionem habens. Et ï eo potius cI’J^n
dimensiva potest esse subjectum aliorum accidentium quam e conve
Ad PRIMUM ergo dicendum quod accidens per se non potest esse ^hjectuin

alterius accidentis: quia per se non est. Secundum vero quo es
unum accidens dicitur esse subjectum alterius, inquantum unu
recipitur in subjecto alio mediante: sicut superficies dici ur e

*
cMun
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van Godswege gegeven wordt op zich te zijn, kan zij ook op zich
subject zijn van een andere bijkomstigheid.
2. Ook toen zij nog in de zelfstandigheid van het brood waren,
werden de andere bijkomstigheden vereenlingd door tusschenkomst van de meetbare hoegrootheid, gelijk gezegd is (in de
Leerst.). En daarom is de meetbare hoegrootheid eerder subject
van de andere overblijvende bijkomstigheden dan omgekeerd.
3. Het ijle en het dichte zijn hoedanigheden, die aan de licha
men toekomen, inzoover deze veel of weinig stof hebben onder
de afmetingen: zooals ook alle andere bijkomstigheden eraan
toekomen uit kracht van samenstellende beginselen
zelfstan
digheid. En zooals nu, bij het wegvallen van de zelfstandigheid,
door Gods kracht de andere bijkomstigheden in stand worden
gehouden, zoo worden ook, bij het wegvallen van de stof, door
Gods kracht die hoedanigheden in stand gehouden, welke aan
de stof toekomen, zooals het ijle en het dichte.
4. De wiskundige hoegrootheid ziet niet af van verstandelijk
kenbare maar van zintuigelijk kenbare stof, zooals gezegd wordt
in de Metaphysica. Nu wordt stof zintuigelijk kenbaar genoemd,
als zij zintuigelijk kenbare hoedanigheden in zich heeft. Dus is

coloris. Uride quaridó accidenti datur divinitus ut per se sit, potest etiam per
se alterius accidentis subjectum esse.

Ad SECUNDUM dicendum quod alia accidentia, etiam secundum quod
erant in substantia panis, individuabantur mediante quantitate dimensiva,
sicut dictum est [in corp.]. Et ideo potius quantitas dimensiva est subjectum
aliorum accidentium remanentium in hoe sacramento quam e converso.

Ad TERTIUM dicendum quod rarum et densum sunt quaedam qualitates
consequentes corpora, ex hoe quod habent multum vel parum de materia
sub dimensionibus: sicut etiam omnia alia accidentia consequuntur ex principiis substantiae. Et ideo sicut, subtracta substantia, divina virtute conservantur alia accidentia; ita, subtracta materia, divina virtute conservantur
qualitates materiam consequentes, sicut rarum et densum.
Ad QUARTUM dicendum quod quantitas mathematica non abstrahit a
materia intelligibili, sed a materia sensibili, ut dicitur 7. Metaphys. [Did.
lib. 6. cap. 10. n. 13.]. Dicitur autem materia sensibilis ex hoe quod
subjicitur sènsibilibus qualitatibus. Et ideo manifestum est, quod quantitas
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het duidelijk, dat de in dit Sacrament zonder subject overblijven
de meetbare hoegrootheid geen wiskundige hoegrootheid is.
III' ARTIKEL.
Kunnen de in dit Sacrament overblijvende gedaanten iets buiten
baar veranderen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de in dit Sacrament
overblijvende gedaanten niet iets buiten haar kunnen veran eren.
— I. In de Metaphsica wordt immers bewezen, dat vormen-im
de-stof ontstaan dooi vovmen-in-de-stof, niet door vormen zon
stof, aangezien het gelijke het gelijke voortbiengt.
u
sacramenteele gedaanten gedaanten-zonder-stof
aar zi)
blijven zonder subject, zooals uit het gezegde U t
Dus kunnen zij niet een buitenliggende stof veranderen door
een vorm in te brengen.
,
i
2. Wanneer de handeling van den eersten werker ophou ,
moet ook de handeling van het werktuig ophou en, zooa
dimensiva quae remanet in hoe sacramento sine subjecto, non est quantitas
mathematica.
ARTICULUS III.
Utrum species quae remanent in hoe sacramento,
possint immutare aliquid extrinsecum.
[4. Dist. 12. q. 1. art. 2. qla. 1,2; Resp. ad Lect. Venet. resp. 35.J
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod species quae remanent in hoe
sacramento, non possint immutare aliquid extrinsecum. Probatur enim
7 Metaphys. [Did. lib. 6. cap. 8. n. 5 sqq.], quod formae quae sunt in
materia, fiunt a formis quae sunt in materia, non autem a formis quae sunt
sine materia: eo quod simile agit sibi simile. Sed species sacramentales sunt
species sine materia: quia remanent
snt sine
sine subjecto,
suDjecio, ut
ut ex
— dictis patet [art.
i- l.J.
m
Non possunt ergo

immutare

materiam exteriorem, mducendo al.quam

2. PrjETEREA, cessante actione principalis (1) agentis, necesse est quo
(1) L. : primi.
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neer de werkman rust, de hamer stil ligt. Nu werken alle bij
komstigheden werktuigelijk in de kracht van den zelfstandigen
vorm als hoofdwerker. Daar derhalve in dit Sacrament de zelf
standige vorm van het brood en den wijn niet blijft, zooals boven
is aangetoond (75e K.w. 6' Art.), schijnen de overblijvende bij
komstige vormen met te kunnen werken tot verandering van de
buitenliggende stof.
3. Niets werkt boven zijn eigen soort, daar het uitwerksel niet
voornamer kan zijn dan de oorzaak. Nu zijn de sacramenteele
gedaanten alle bijkomstigheden. Dus kunnen zij de buitenliggende
stof niet veranderen, minstens niet tot een zelfstandigheidsvorm.
Daartegenover staat echter, dat, als zij de buitenliggende
lichamen niet konden veranderen, zij niet zintuigelijk waarge
nomen zouden kunnen worden: immers wordt iets zintuigelijk
waargenomen, doordat het zintuig door het zintuigelijk waar
neembare voorwerp veranderd wordt, gelijk gezegd wordt in De
Anima.
Leerstelling. — Omdat elk ding werkt, inzoover het een
daadwerkelijk zijnde is, verhoudt elk ding zich tot het
werken, zooals het zich verhoudt tot het zijn. Daar derhalve.* 3
cesset actio instrumenti: sicut, quiescente fabro, non movetur martellus. Sed
omnes formae accidentales agunt.instrumentaliter in virtute formae substantialis tanquam principalis agentis. Cum ergo in hoe sacramento non remaneat forma substantialis panis et vini, sicut supra habitum est [q. 75. art. 6.],
videtur quod formae accidentales remanentes agere non possint ad immutationem exterioris materiae.
3. Pr^TEREA, nihil agit ultra suam speciem: quia effectus non potest
esse potior causa. Sed species sacramentales omnes sunt accidenlia. Non
ergo possunt exteriorem materiam immutare, ad minus ad formam substantialem.

Sed CONTRA est quod si non possent immutare exteriora corpora, non
possent sentiri: sentitur enim aliquid per hoe quod immutatur sensus a sensibili, ut dicitur 2. de Anima [cap. 7. n. 6.].
RESPONDEO dicendum quod quia unumquodque agit inquantum est ens
actu, consequens est quod unumquodque, sicut se habet ad esse, ita se habeat
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volgens het vroeger gezegde (1° Art. 3e Antw.), aan
sacra"
menteele gedaanten door Gods kracht gegeven is om^ te 1
in haar zijn, dat zij bezaten, toen de zelfstandig ei van,
brood en den wijn nog bestond, blijven zij bijgevo g oo in
werken. Alle werking dus, welke zij tijdens het estaan
brood en den wijn konden volvoeren, kunnen zij oo vo v
wanneer de zelfstandigheid van het brood en en wi)n o °
in het Lichaam en Bloed van Christus. Daaiom i]
twijfel, dat zij buiteniiggende lichamen kunnen veran
Antwoord op de Bedenkingen. — L Al zijn
sa^ra'
menteele gedaanten vormen, die zonder stof bestaan, toe e '
den zij hetzelfde zijn, dat zij eerst in de stof hadden. aar a
zijn dus staan zij gelijk met vormen, die in de stof zijm ^
2. De werking van den bijkomstigen vorm hangt zoo
werking van den zelfstandigen vorm af, als het zijnLv.a? ~
i
komstigheid afhangt van het zijn van de zelfstan ig ei . 00
daarom door Gods kracht aan de sacramenteele ge aan en
geven wordt zonder de zelfstandigheid te kunnen zijn, zoo w°
haar ook gegeven zonder den zelfstandigen vorm te unnen
ken, door Gods kracht, van wien als van den eers en

ad agere. Quia igitur secundum praedicta [art. 1. ad 3.] speciebus sacramen
talibus datum est divina virtute ut remaneant in suo esse quod a e an
substantia panis et vini existente, consequens est quod etiam remanean ui
suo agere. Et ideo omnem actionem quam poterant agere, su stantia pa
et. vini existente, possunt etiam agere, substantia panis et vim transeun e i
corpus et sanguinem Christi. Unde non est dubium, quod possunt immutare
exteriora corpora.
Ad primum ergo dicendum quod species sacramcntales, licet sint for
mae sine materia existentes, retinent tarnen idem esse, quo
a e an
in materia. Et ideo secundum suum esse assimilantur ormis quae
Ad SECUNDUM dicendum quod ita actio formae accidentalis
actione formae substantialis, sicut esse accidentis depen e a
nossint
tiae. Et ideo, sicut divina virtute datur speciebus sacramen a ï u
stanlja|j
esse sine substantia, ita datur eis, ut possint agere sine
formae et
virtute Dei, a quo sicut a primo agente dependet omms a
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alle werking én van zelfstandigen vorm én van bijkomstigen vorm
afhangt.
3. De verandering, die uitloopt op den zelfstandigen vorm,
geschiedt niet onmiddellijk door den zelfstandigen vorm maar
door tusschenkomst van werkdadige en lijdende hoedanigheden,
die in de kracht van den zelfstandigen vorm werken. Deze werk
tuigelijke kracht nu wordt door Gods kracht in de sacramenteele
gedaante zóó in stand gehouden, als zij eerst was. Derhalve
kunnen zij werktuigelijk werken tot den zelfstandigen vorm: op
die wijze immers kan iets boven zijn soort werken, niet als door
eigen kracht maar door de kracht van den hoofdwerkev.
IV1 ARTIKEL.
Kunnen de sacramenteele gedaanten vergaan?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de sacramenteele ge
daanten niet kunnen vergaan. — 1. Vergaan toch heeft plaats,
doordat de vorm van de stof gescheiden wordt. Welnu, de stof
van het brood blijft niet in dit Sacrament, zooals uit het boven

substantialis et accidentalis.
Ad TERTIUM dicendum quod immutatio, quae est ad formam substantialem, non fit a forma substantiali immediate sed mediantibus qualitatibus
activis et passivis, quae agunt in virtute formae substantialis. Haec autem
virtus instrumentalis conservatur in speciebus sacramentalibus divina virtute,
sicut et prius erat. Et ideo possunt agere ad formam substantialem instrumentaliter: per quem modum aliquid potest agere ultra suam speciem, non
quasi virtute propria, sed virtute principalis agentis.
ARTICULUS IV.
Uirum species sacramentales possint corrumpi.
[4. Dist. 12. art. 2. qla. 3; 4. Cont. g. cap. 66;
Resp. ad Lect. Venet. resp. 35.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod species sacramentales cor
rumpi non possint. Corruptio enim accidit per separationem formae a ma-
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gezegde blijkt (75' Kvv. 4C‘ en 8C Art.). Dus kunnen deze ge
daanten niet vergaan.
,
2. Geen enkele vorm vergaat tenzij door iets anders t.\v. oor
Het vergaan van het subject: daarom zijn op zich bestaan e vor
men onvergankelijk, zooals blijkt bij de geestelijke zei stan ïg
heden. Nu zijn de sacramenteele gedaanten vormen zon er su
, ,
ject. Dus kunnen zij niet vergaan.
3. Als zij vergaan, dan zal dat op natuurlijke wijze o oor
een wonder geschieden. Welnu, niet op natuurlijke wijze, want
men kan hier niet een of ander subject van vergaan aanwijzen,
dat zou blijven na hei vergaan. Evenmin door een won er, wa^
de in dit Sacrament optredende wonderen gebeuren oor
kracht van de consecratie, waardoor de sacramentee e Se aan ,
in stand worden gehouden; iets is echter niet oorzaa van e ou
en tevens van vergaan. Dus kunnen de sacramenteele gedaanten
op geen enkele wijze vergaan.
Daartegenover staal echter, dat men zintuigelijk bemerkt,
geconsecreerde hosties bederven en vergaan.
Leerstelling. — Het vergaan is de verandering van* 2 3

teria. Sed materia pams non remanet in hoe sacramento, sicut ex supradictis
patet [q. 75. art. 4. 8.]. Ergo hujusmodi species non possunt corrumpi.
2. Pr/ETEREA, nulla forma corrumpitur nisi per accidens, corrupto
subjecto. Unde formae per se subsistentes incorruptibiles sunt, sicut patet in
substantiis spiritualibus. Sed species sacramentales sunt formae sine -subjecto.
Ergo
non sipossunt.
3. corrumpi
PRjETEREA,
corrumpuntur, aut hoe erit naturaliter, aut miraculose.
Sed non naturaliter: quia non est ibi assignare ahquod corruptionis subjectum,
Quod maneat, corruptione terminata. Similiter etiam nee miraculose: quia
miracula quae sunt in hoe sacramento, fiunt virtute consecrationis, per quam
sppeies sacramentales conservantur; non est autem idem causa conservationis et corruptionis. Ergo nullo modo species sacramentales corrumpi possunt.
Sed

contra

est quod sensu deprehenditur, hostias consecratas putrefieri

et corrumpi.
RESPONDEO dicendum quod corruptio est motus ex esse in non essp.
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zijn in het niet-zijn. Welnu, boven is gezegd (3' Art.), dat de
sacramenteele gedaanten hetzelfde zijn behouden, als zij bezaten,
toen de zelfstandigheid van het brood en den wijn er nog was.
Zooals dus het zijn van deze bijkomstigheden kon vergaan tijdens
het bestaan van de zelfstandigheid van het brood en den wijn,
zoo kan het ook vergaan, wanneer die zelfstandigheid verdwijnt.
Nu konden deze bijkomstigheden eerst op een dubbele wijze
vergaan: en wel op zich en vervolgens door iets anders. Op zich
d.w.z. door verandering van de hoedanigheden en door ver
meerdering of vermindering van de hoegrootheid: weliswaar niet
op de wijze van vermeerdering of vermindering, die men alleen
aantreft bij levende lichamen, waartoe de zelfstandigheid van
brood en wijn niet behoort, maar door toevoeging of verdeeling,
want, zooals in de Metaph'psica gezegd wordt, bij verdeeling
vergaat de eene afmeting en ontstaan er twee, terwijl er daaren
tegen door toevoeging uit twee één ontstaat. En het is duidelijk,
dat op die wijze deze bijkomstigheden na de consecratie kunnen
vergaan: immers kan de overblijvende meetbare hoegrootheid
zelf verdeeling en toevoeging ondergaan, terwijl zij ook, daar zij
het subject is van zintuigelijk waarneembare hoedanigheden, zoo
als gezegd is (2e Art.), het subject van de verandering daarom

Dictum est autem supra [art. praec.], quod species sacramenlales retinent
idem esse quod prius habebant, substantia panis et vini exislente. Et ideo,
sicut esse horum acicdentium poterat corrumpi substantia panis et vim
existente, ita etiam potest corrumpi, illa substantia abeunte.
Poterant autem hujusmodi accidentia primo corrumpi dupliciter : uno
modo, per se; alio modo, per accidens. Per se quidem, sicut per alterationem
qualitatum, et augmentum vel diminutionem quantitatis: non quidem per
modum augmenti vel diminutionis, qui invenitur in solis corporibus animatis,
qualia non sunt substantia panis et vini, sed per additionem vel divisionem;
nam, sicut dicitur 3. Metaphys. [Did. lib. 2. cap. 5. n. 10.], per divi
sionem una dimensio corrumpitur et fiunt duae, per additionem autem
e converso ex duabus fit una. Et per bunc modum manifeste possunt corrumpi
hujusmodi accidentia post consecrationem: quia et ipsa quantitas dimensiva remanens potest divisionem et additionem recipere; et, cum sit subjectum
qualitatum sensibilium, sicut dictum est [art. 2.], potest etiam esse subjectum
alterationis earum, puta si alteretur color aut sapor panis aut vini. Alio
'modo poterant corrumpi per accidens, per corruptionem' subjecti. Et hoe
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kan zijn b.v. als de kleur of de smaak van brood en wijn ver
andert.
'
Bovendien konden zij door iets anders vergaan d. i. door c
vergaan van het subject. En op deze wijze kunnen ziji ook na e
consecratie vergaan. Want hoewel het subject niet blijft, ij
toch het zijn, dat deze bijkomstigheden in het subject bezaten en
dat eigen en aangepast is aan het subject. En dus kan it zijn
door toedoen van eer. tegengestelden werker vergaan, juist zooa s
de zelfstandigheid van brood en wijn verging: deze verging
trouwens niet, als er geen verandering in de bijkomstig e en
voorafging.
j K
Men moet evenwel een onderscheid maken tussc en ® ®
genoemde wijzen van vergaan. Want uit het feit at in i
crament de zelfstandigheid van het brood en den wijn wo
opgevolgd door het Lichaam en Bloed van Chiistus, va a
leiden, dat, als er aan den kant van de bijkomstig e en een
andering plaats heeft, welke niet voldoende zou zijn ge
voor het vergaan van het brood en den wijn, et ie aa
,
Bloed van Christus tengevolge van zoo n veian ering me op
in dit Sacrament tegenwoordig te zijn: om het even °ii
0fverandering plaats heeft in de hoedanigheid v* a s e
de smaak van het brood en den wijn een weinig veran eit, an
modo possunt corrumpi etiam post consecrationem. Quamvis enim subjectum
non remaneat, remanet tarnen esse quod habebant hujusniodi accidentia in
subjecto, quod quidem est proprium et conforme subjecto. Et ideo hujusmodi esse potest corrumpi a contrario agente, sicut corrumpebatur substan
tie panis vel vini: quae etiam non corrumpebatur nisi praecedente alteratione
circa
accidentia. tarnen est inter utrumque modum praedictarum corruptioDistinguendum
num. Quia, cum corpus Christi et sanguis succedant in hoe sacramento
substantiae panis et vini, si fiat talis immutatio ex parte accidentium quae
non suffecisset ad corruptionem panis et vim, propter talem immutationem
non desinit corpus et sanguis Christi esse sub hoe sacramento: sive fiat
immutatio ex parte qualitatis, puta cum modicum immutatur color aut sapor
panis vel vini; sive ex parte quantitatis, sicut cum divitur panis aut vinum
in tales partes quod adhuc in eis possit salvari natura panis aut vini. Si vero
fiat tanta immutatio quod fuisset corrupta substantia panis aut vini, non
remanent corpus et sanguis Christi sub hoe sacramento. Et hoe sive ex paite
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wel in de hoegrootheid, zooals wanneer het brood of de wijn in
zulke deelen wordt verdeeld, dat de natuur van brood of wijn er
nog in behouden blijft. — Als er echter zoo’n groote verandering
plaats heeft, dat de zelfstandigheid van het brood of van den
wijn zou zijn vergaan, blijft het Lichaam en Bloed van Christus
niet in dit Sacrament En dit geldt zoowel van de hoedanigheden,
zooals wanneer de kleur en de smaak en de andere hoedanig
heden van het brood en den wijn in zulk een mate veranderen,
als de natuur van het brood en den wijn volstrekt niet zou toelaten; als ook van de hoegrootheid b.v. wanneer het brood tot
stof wordt vermalen of de wijn in allerkleinste deeltjes werd ver
deeld, zóó dat de soort van brood en wijn niet gehandhaafd bleef.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Tot het vergaan
behoort uiteraard, dat het zijn van een ding wordt weggenomen.
Voorzoover dus het zijn van een vorm in de stof is, wordt gevolgelijk door het vergaan de vorm van de stof gescheiden. Indien
dit zijn evenwel niet in de stof was, maar toch geleek op het zijn
in de stof, dan kon het door vergaan weggenomen worden, al
bestond er dan geen stof: zooals in het Sacrament gebeurt, gelijk
uit het gezegde blijkt (in de Leerst.).
2. Hoewel de sacramenteele gedaanten vormen zijn, die zich
qualitatum, sicut cum ita immutatur colór et sapor et aliae qualitates panis
et vini, quod nullo modo possent compati naturam (1) panis aut vini: sive
etiam ex parte quantitatis, puta si pulverizetur panis, vel vinum in tam minutas (2) partes dividatur, ut jam non remaneant species panis vel vini.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod ad corruptionem per se pertinet quod
auferat esse rei. Unde inquantum esse alicujus formae est in materia, consequens est quod per corruptionem. separetur forma a materia (3). Si vero
hujusmodi esse non esset in materia, simile tarnen ei quod est in materia, posset
per corruptionem auferri etiam materia non existente: sicut accidit in hoe
sacramento, ut ex dictis patet [in corp.].
Ad SECUNDUM dicendum quod species sacramentales, licet sint formae1 2 3
(1) L.: posset compati natura.
(2) L. : ip rnioimas.

(3) JL. : dicendum quod, quja ad corruptionem per se pertinet quod auferatur
esse rei ip quantum esse alicuius formae est in materia, consequens est etc.
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de ^tof'iiadd^ ^eV*nc^en’ ^ebben zij toch het zijn, dat zij eerst in
• Dat vei gaan van de gedaanten is niet iets van een wonder
aj"' ^S natU?r^-,^s * ^et veronderstelt echter het wonder, dat
l
‘IC lV*1
consecratie nl. dat die sacramenteele gedaanten
dat d^l’ ej?ouc^eR*
zii eerst in het subject bezaten; vergelijk
ziét 6 ln<*e’ eenmaa( c*00r een wonder genezen, natuurlijkerwijze

Ve ARTIKEL.
Kan uit de sacramenteele gedaanten iets ontstaan?
Bedenkingen. — Men beweert, dat uit de sacramenteele
gedaanten niets kan ontstaan. — 1. Immers alles wat ontstaa
(door verandering), ontstaat uit een stof: want uit et nies
ontstaat niets (door verandering), hoewel uit het niets we ie s
wordt door schepping. Nu is er onder de sacramenteele ge aan
ten geen stof tenzij van het Lichaam van Christus, at onver
gankelijk is. Dus kan uit te sacramenteele gedaanten niets onts aan.

non in materia, habent tarnen esse quod prius in materia a e an .
Ad TERTIUM dicendum quod corruptio illarum specierum
•
culosa sed naturalis: praesupponit tarnen miraculum quo es
carvarnentales retineant es
esse^ sme
consecratione, scilicet quod illae species sacramentales
et caecus miraculose illumi~
subjecto, quod prius habebant in subjecto; sicut
natus naturaliter videt.
ARTICULUS V.

Utrum ex speciebus sacramentalibus aliquid possii generari.
[4. Dist. 12. q. 1. art. 2. qla. 4; 4. Cont. g. cap. 66;
Quodl. 9. art. 5. ad 3; 1 ad Cor. cap. 11. lect. 4.J.
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod ex speciebus sacramentalibus
nihil possit generari. Quod enim generatur, ex aliqua matena generatur. ex
nihilo enim nihil generatur, quamvis ex nihilo fiat aliquid per clica_?"? .*
Sed speciebus sacramentalibus non subest aliqua materia msi corpo”s
i-r ’
quod est incorruptibile. Ergo videtur quod ex speciebus sacramentalib
nihil possit generari.

12
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2. Dingen, die niet van hetzelfde geslacht zijn, kunnen niet
uit elkaar worden: uit witheid wordt geen lijn. Welnu, de bij
komstigheid en de zelfstandigheid verschillen in geslacht. Gegeven
dus dat de sacramenteele gedaanten bijkomstig zijn, schijnt er
geen zelfstandigheid uit te kunnen ontstaan.
3. Als er een stoffelijke zelfstandigheid uit ontstaat, zal deze
niet zonder een bijkomstigheid zijn. Wanneer er dus uit de sacra
menteele gedaanten een stoffelijke zelfstandigheid ontstaat, moet
uit een bijkomstigheid een zelfstandigheid en een bijkomstigheid
ontstaan, dus twee uit één, hetgeen onmogelijk is. Dus is het
onmogelijk, dat er uit de sacramenteele gedaanten een stoffelijke
zelfstandigheid ontstaat.
Daartegenover staat echter het zintuigelijk waarneembare feit,
dat uit de sacramenteele gedaanten iets ontstaat: asch, wanneer
zij verbrand worden; wormen, als zij bederven; stof, als zij ge
heel en al verbrijzeld worden.
LEERSTELLING. — Daar

« het vergaan van het eene het
ontstaan van het andere is », zooals in De Generatione gezegd
wordt, moet er iets ontstaan uit de sacramenteele gedaanten,
wanneer deze, gelijk gezegd is (4° Art.), vergaan. Immers ver-2 3

2. Pr/ETEREA, ea, quae non sunt unius generis, non possunt ex se invicem fieri: non enim ex albedine fit linea. Sed accidens et substantia differunt genere. Cum ergo species sacramentales sint accidentia videtur quod
ex eis non possit aliqua substantia generari.
3. PRi^ETEREA, si ex eis generetur aliqua substantia corporea, illa sub
stantia non erit sine accidente. Si ergo ex speciebus sacramentalibus generetur
aliqua substantia corporea, oportet quod ex accidente generetur substantia
et accidens, duo scilicet ex uno: quod est impossibile. Ergo impossibile est
quod ex speciebus sacramentalibus aliqua substantia corporea generetur.
Sed CONTRA est quod ad sensum videri potest ex speciebus sacramen
talibus aliquid generari: vel cineres si combur^ntur, vel vermes si putrefiant.
Vel pulveres si conterantur.
RESPONDEO dicendum quod, cum «.corruptip uniys. sit generatio alte-

riüs », ut dicitur in 1. de Generatione [cap. 3. n. 7.], necesse est, quod
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gaan zij niet zóó, dat ze volkomen verdwijnen als door ver
nietiging, maar worden zij klaarblijkelijk door iets zintuige ij
waarneembaars opgevolgd.
.
Het is echter moeilijk in te zien, hoe er iets uit ontstaan an.
Want het is duidelijk, dat er niets ontstaat uit het daar waarachtig
tegenwoordige Lichaam en Bloed van Christus, daar dit onver
gankelijk is. Als nu de zelfstandigheid van het brood en den wijn
in dit Sacrament zou blijven, of de stof ervan, zou men gema
kelijk kunnen opgeven, dat uit dat brood en dien wijn et zin
tuigelijk waarneembare opvolgende ding ontstaat, zooa s som
migen hebben beweerd. Maar deze veronderstelling is onjuis ,
zooals boven is uiteengezet (75e Kw. 2e, 4\ 8 Alt.)Daarom hebben sommigen gezegd, dat het nieuw woi en ®
niet uit de sacramenteele gedaanten maar uit de omringen e uc
ontstaat. — Dit echter blijkt op velerlei wijzen onmoge ij
e
zijn. Vooreerst omdat iets ontstaat uit datgene, wat van te voren
aan het veranderen en vergaan blijkt te zijn. Nu is ei in e
omringende lucht van te voren niets gebleken van een vei an ei en
en vergaan. Dus is het niet uit haar, dat wormen o asc on ^
staan. — Ten tweede omdat de natuur van de luc t nie zoo
is, dat er uit haar langs dergelijke veranderingen dergelijke din
gen ontstaan. — Ten derde omdat het kan voorkomen, dat geex speciebus sacramentalibus aliquid generetur cum corrumpantur, ut dictum
est [art. praec.j. Non enim sic corrumpuntur ut omnino dispareant, quasi
m nihilum redigantur: sed manifeste aliquid sensibile eis succedit.
Quomodo autem ex eis aliquid generari possit difficile est videre. Manifestum est enim, quod ex corpore et sanguine Christi quae ibi veraciter sunt,
non generatur aliquid: cum sint incorruptibilia. Si autem substantia panis aut
vini remaneret in hoe sacramento, vel eorum materia, facile esset assignare
quod ex eis generatur illud sensibile quod succedit, ut quidam posuerunt.
Sed hoe est falsum, ut supra habitum est [q. 75. art. 2, 4, 8.].
Et ideo quidam dixerunt quod ea quae generantur, non fiunt ex specie
bus sacramentalibus, sed ex aëre circumstante. Quod quidem multipliciter
apparet esse impossibile. Primo, quia ex eo generatur aliquid quod prius
alteratum et corruptum apparet. Nulla autem alteratio vel corruptio prius
apparuit in aëre circumstante. Unde ex eo vermes vel cineres non generantur.
Secundo, quia natura aëris non est talis quod ex eo per tales alterationes
talia generentur. Tertio, quia potest contingere in magna quantitate hostias
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consecreerde hosties in groote hoeveelheid verbrand worden of
bederven, terwijl het niet mogelijk zou zijn, dat er zóóveel aardestof uit de lucht ontstond zonder een groote en zeer duidelijk
zintuigelijk waarneembare samenspuiting van lucht. — Ten vierde
omdat hetzelfde kan gebeuren bij een onmiddellijke omgeving
van harde voorwerpen b.v. van ijzer of steenen: en deze zijn
onveranderd na het ontstaan van bovengenoemde dingen. —• Dus
kan deze bewering geen stand houden, in strijd als zij is met wat
zintuigelijk blijkt.
Daarom hebben anderen gezegd, dat de zelfstandigheid van
het brood en den wijn terugkeert, juist wanneer de gedaanten
vergaan; op die manier ontstaan asch, wormen e. d. uit de terug- keerende zelfstandigheid van het brood en den wijn. Maar deze
stelling schijnt niet mogelijk. Vooreerst omdat, als de zelfstandig
heid van het brood en den wijn veranderd is in het Lichaam en
Bloed, zooals boven is uiteengezet (75° Kw. 2°, 4° Art.), de zelf
standigheid van het brood en den wijn niet kan terugkeeren*
tenzij het Lichaam en Bloed van Christus wederom veranderd is
m de zelfstandigheid van het brood en den wijn, hetgeen on
mogelijk is: op dezelfde wijze als na een verandering van lucht
in vuur de lucht niet kan terugkeeren, tenzij het vuur wederom in
lucht verandert. Indien echter de zelfstandigheid van het brood

consecratas comburi vel putrefieri: nee esset possibile tantum de corpore
terreno ex aëre generari, nisi magna et valde sensibili inspissatione aens
facta. Quarto, quia idem potest accidere corporibus solidis circumstantibus,
puta ferro, aut Iapidibus; quae integra remanent post praedictorum generationera. Unde haec positio stare non potest: quia contrarialur ei quod ad sensum
apparet.
Et ideo alii dixerunt, quod redit substantia panis et vini in ipsa corruptione
specierum, et sic ex substantia panis et vini redeunte generantur cineres aut
vermes, aut aliquid hujusmodi. Sed haec positio videtur esse impossibilis.
Primo quidem, quia, si substantia panis et vini conversa est in corpus et sanguinem Christi, ut supra habitum est [q. 75. art. 2, 4.], non potest substantia
panis aut vini redire, nisi corpore aut sanguine Christi iterum converso in
substantiam panis vel vini, quod est impossibile; sicut, si aër sit conversus
in ignem, non potest aër rêdire, nisi iterum ignis convertatur in aërem. Si
vero substantia panis aut vini sit annihilata, non potest iterum redire, quia
quod in nihilum decidit, non redit idem numero: nisi forte dicatur redire
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en den wijn is vernietigd, dan kan zij niet wederom terugkeer •
want wat in het niet is vervallen komt niet als een en etze
ding terug: hoogstens zou men kunnen zeggen, dat genoem
zelfstandigheid terugkeert, inzoover God een andere nieuwe ze
slandigheid schept in cle plaats van de eerste. — *en twee
schijnt dit onmogelijk te zijn, omdat men niet kan aan^e^’
a
wanneer de zelfstandigheid van het brood terugkent- —
uit het boven gezegde (vorig art.; 76c Kw. 6 Alt.
n
is het duidelijk, dat. zoolang de gedaanten van het 100 ®n.
wijn blijven, óók blijven het Lichaam en Bloed van
ns »
welke, volgens het vroeger aangetoonde (75 Kw.
• •
dit Sacrament niet samengaan met de zelfstandig ei van
brood en den wijn. Dus kan de zelfstandigheid van het brood
en den wijn niet terugkeeren, zoolang de saciamentee e ge a
ten blijven. Evenmin ook wanneer zij ophouden: dan toen zou
de zelfstandigheid van het brood en den wijn zon ei e ei
bijkomstigheden zijn, hetgeen onmogelijk is.
00^Si1JÏ
n
men kunnen zeggen, dat precies op het laatste oogenbl^ van
het vergaan der gedaanten, wel niet de zelfstan ig ei
^
brood en den w,jn terugkeert (immers in datzelfde oogenbhk
hebben de uit de gedaanten ontstane zelfstan ig
eerst het zijn), maar dan toch de stof van het brood en d«
die strikt genomen eerder nieuw geschapen dan terugkeerend zou

praedicta substantia, quia Deus de novo creat aliam novam substantiam loco
primae. Secundo videtur hoe esse impossibile, quia non est dare quando
substantia panis redeat. Manifestum est enim ex supradictis [art. praec.; q.
praec. art. 6. ad 3], quod manentibus speciebus panis et vini, manet corpus
et sanguis Christi, quae non sunt simul cum substantia panis et vini in hoe
sacramento, secundum praehabita [q. 75. art. 2.]. Unde substantia panis
et vini non potest redire, speciebus sacramentalibus manentibus. Similiter etiam
non eis cessantibus: quia jam substantia panis et vini esset sine proprijs accidentibus, quod est impossibile. Nisi forte dicatur quod in ipso ultimo instanti
corruptionis specierum redit, non quidem substantia panis et vini, quia illud
idem instans est in quo primo habent esse substantiae generatae ex speciebus:
sed materia panis et vini, quae magis de novo creata diceretur quam rediens,
proprie loquendo. Et secundum hoe, posset sustineri praedicta positio.
Verum quia non rationabiliter videtur dici quod miraculose aliquid accidat
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moeten heeten. In dien zin zou voornoemde stelling gehandhaafd
kunnen worden.
Daar het evenwel niet redelijk schijnt te beweren, dat er
in dit Sacrament een wonder plaats heeft tenzij krachtens de
consecratie, welke geen geschapen worden of terugkeeren van
de stof bewerkt, lijkt het beter te zeggen, dat in de consecratie
Zelf door een wonder aan de meetbare hoegrootheid van het
brood en den wijn gegeven wordt het eerste subject te zijn van
de volgende vormen. Dit nu is eigen aan de stof. In aansluiting
daarop wordt dan ook aan gezegde meetbare hoegrootheid alles
gegeven, wat bij de stof thuis hoort. Al wat daarom uit de stof
van het brood zou kunnen ontstaan, gesteld dat deze aanwezig
was, kan niet minder uit genoemde meetbare hoegrootheid van
het brood en den wijn ontstaan, niet door een nieuw wonder maar
krachtens het vroeger gebeurde wonder.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Wel is er daar geen
stof, waaruit iets kan ontstaan, maar de meetbare hoegrootheid
vervult de rol van de stof, gelijk gezegd is (in de Leerst.).
2. Deze sacramenteele gedaanten zijn weliswaar bijkomstig
heden, maar zij hebben de daadwerkelijkheid en de kracht van
de zelfstandigheid (t.a.p. en 3e Art.).
in hoe sacramento nisi ex ipsa consecratione, ex qua non est quod materia
creetur vel redeat, melius videtur dicendum, quod in ipsa consecratione
miraculose datur quantitati dimensivae panis et vini quod sit primum
subjectum subsequentium formarum. Hoe autem est proprium materiae. Et
ideo ex consequenti datur praedictae quantitati dimensivae omne illud quod
ad materiam pertinet. Et ideo quidquid posset generari ex materia panis vel
vini, si adesset (1), totum potest generari ex praedicta quantitate dimensiva
panis vel vini, non quidem novo miraculo, sed ex vi miraculi prius facti.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod quamvis non sit ibi materia ex qua
aliquid generetur, quantitas tarnen dimensiva supplet vicem materiae, ut
dictum est [in corp.].
Ad SECUNDUM dicendum quod illae species sacramentales sunt quidem
accidentia, habent tarnen actum et vim substantiae, ut dictum est [ibid.;
art. 3.].
(1) L. : panis si esset.

167

kw. 77, A. 6.

3. De meetbare hoegrootheid van het brood en den wijn
houdt haar eigen natuur en krijgt door een wonder de krac t
het eigene van de zelfstandigheid. En daarom kan zij *n el e
overgaan d.w.z. in de zelfstandigheid en de bijkomstighei .
VIe ARTIKEL.
Kunnen de sacramenteele gedaanten voeden?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de sacramenteele ge

daanten niet kunnen voeden. — 1. Want Ambrosius zeS}*
brood gaat niet over in het lichaam, neen, het is eeuwig ee
makend brood, dat hei wezen van onze ziel onderhou »•
al wat voedt gaat in het lichaam over. Dus dit bioo voe
En hetzelfde geldt van den wijn.
2. Zooals in De Ceneratione gezegd wordt, a voedenwi]
ons met dezelfde dingen, waaruit we zijn)).
u zlJn e
.
menteele gedaanten bijkomstigheden, waaiuit e nJens^,f __
bestaat: de bijkomstigheid immers is geen dee van e
Ad TERTIUM dicendum quod quantitas dimensiva panis et vini retinet
naturam propriam, et accipit miraculose vim et proprietatem substantiae. Et
ideo potest transire in utrumque, idest in substantiam et dimensionem.
ARTICULUS VI.

Utrum species sacramentales possint nutr'ure.
[4. Dist. 12. q. 1. art. 2. qla. 5; 4. Cont. g. cap. 66;
1 ad Cor. cap. 11. lect 4.].

Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod species sacramentales non pos
sint nutrire. Dicit enim Ambrosius in lib. 5. de Sacramentis [cap. 4.J.
« Non iste panis est qui vadit in corpus: sed panis vitae aeternae, qui animae
nostrae substantiam fulcit ». Sed omne quod nutrit vadit in corpus. Ergo
panis iste non nutrit. Et eadem ratio est de vino.
2. Prv«eterea, sicut dicitur 2. de Ceneratione [cap. 8. n. 4. J, « ex
eisdem nutrimur, ex quibus sumus». Species autem sacramentales simt
a'ccidentia ex quibus homo non constat: non enim accidens est pars su stan-
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digheid. Dus schijnen de sacramenteele gedaanten niet te kunnen
voeden.
3. De Wijsgeer zegt dat « het eten ons voedt, inzoover het
een zelfstandigheid is, maar ons doet groeien, inzoover het een
hoegrootheid heeft ». Nu zijn de sacramenteele gedaanten geen
zelfstandigheid. Dus kunnen zij niet voeden.
Daartegenover staat echter, dat de Apostel (1 Cor. 11. 21),
over dit Sacrament handelend, zegt: « De een lijdt honger, terwijl
de ander dronken is », waarbij de Clossa opmerkt, dat (( hij
diegenen op het oog heeft, die, na de viering van het heilig Ceheirfi en de consecratie van het brood en den wijn, hun eigen
offergaven opeischten en voor zich alleen gebruikten, zonder aan
anderen mee ie deelen, hetgeen tot gevolg had, dat ze er zelf
dronken van werden ». Dit echter zou niet kunnen gebeuren, als
de sacramenteele gedaanten niet zouden voeden. Dus voeden de
sacramenteele gedaanten.
Leerstelling. — Dit vraagstuk heeft geen moeilijkheid na
de oplossing van het vorige vraagstuk. Zooals immers in De
Anima gezegd wordt, voedt de spijs doordat ze over gaat
in de zelfstandigheid van hem, die gevoed wordt. Nu is* 3

tiae. Ergo videtur quod species sacramentales nutrire non possint.
3. Pr/ETEREA, Philosophus 2. de Anima [cap. 4. n. 13.] dicit quod
«alimentum nutrit prout est substantia quaedam, auget autem prout est
aliquid quantum ». Sed species sacramentales non sunt substantia. Ergo non
possunt nutrire.

Sed CONTRA est quod Apostolus 1. Cor. 11. [v. 21 ], loquens de hoe
sacramento, dicit: « Alius quidem esurit, alius autem ebrius est »: ubi dicit
Glossa [ordin.], quod «notat illos qui, post celebrationem sacri mysterii
et consecrationem panis et vini suas oblationes vendicabant, et, aliis non
communicantes, soli sumebant, ita ut inde etiam inebriarentur ». Quod qui
dem non posset contingere si sacramentales species non nutrirent. Ergo species
sacramentales nutriunt.
RESPONDEÓ dicendum quod haec quaestio difficultatem non habet, praecedenti quaestione soluta. Ex hoe enim ut dicitur 2. de Anima [cap. 4. n.
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gezegd (5C Art.), dat de sacramenteele gedaanten kunnen oveigaan in een zelfstandigheid, die er uit ontstaat. Maar evengoe^
als ze kunnen overgaan in asch of wormen, kunnen zij oo
gaan in het menschelijk lichaam. En dus is het zonne aar,
zij kunnen voeden.
,
i
De bewering van sommigen, dat zij niet echt voe en
een overgaan in het menschelijk lichaam, maar dat zij oor.f
inwerking op de zintuigen verkwikken en versterken op e wij
waarop de mensen versterkt wordt door den geur vaj* SP^S ,
dronken raakt door den geur van wijn, blijkt zintuige ij va sc
te zijn. Zoo’ri verkwikking immers is niet langen tij vo, °en i
voor een mensch, wiens lichaam tengevolge van de voor
afname herstelling behoeft. En toch zou de mensch et er a
tijd op uithouden, als hij in groote hoeveelheid geconsecreerde
hosties en wijn nuttigde.
,
i . i
Evenmin kan het gezegde van sommigen stand ou
'
de sacramenteele gedaanten voeden door den zei stan ïg ei
*
welke zou blijven. En omdat hij niet blijft, zooa s oven is
gezet (75' Kw. 6' Art.). En omdat het met de ak van den
vorm is te voeden, maar meer van de stof, die, erwij
van het voedsel verdwijnt, den vorm van den gevoe e

12.], cibus nutrit quod convertitur in substantiam nutriti. Dictum est autem
[art. praec.], quod species sacramentales possunt converti in substantiam
aliquam, quae ex eis generatur. Per eamdem autem rationem possunt con
verti in corpus humanum, per quam possunt converti in cineres vel in vermes.
Pt ideo manifestum est quod nutriunt.
Quod autem quidam dicunt quod non vere nutriunt, quasi in corpus
bumanum convertantur, sed reficiunt et confortant quadam sensuum immutatione, sicut homo confortatur ex odore cibi et inebriatur ex odore vini,
ad sensum patet esse falsum. Talis enim refectio non diu sufficit homini,
cujus corpus propter continuam deperditionem restauratione indiget. Et tarnen
homo diu sustentari posset, si hostias et vinum consecratum. sumeret in magna
quantitate.
Similiter etiam non potest stare, quod quidam dicunt quod species sacra-*
mentales nutriunt propter formam substantialem panis et vini, quae repianet.
Turn quia non remanet, ut supra dictum est [q. 75. art. 6.]. Turn quia non
est actus formae nutrire, sed magis materiae, quae accipit formam nutrit1,
recedente forma nutrimenti. Unde dicitur in 2. de Anima [cap. 4. n. I J,
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Weshalve in De Anima gezegd wordt, dat het voedsel in het
begin anders is, op het eind echter gelijk.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Men kan na de
consecratie in dit Sacrament op twee wijzen van brood spreken.
Vooreerst kunnen zoo genoemd worden de gedaanten van brood,
die den naam van de vroegere zelfstandigheid behouden, gelijk
Gregorius zegt. Vervolgens kan brood genoemd worden het
Lichaam zelf van Christus, dat het mystieke brood is, <( uit den
hemel nederdalend ». Wanneer dan Ambrosius zegt, dat (( dil
brood niet overgaat in het lichaam », neemt hij het brood in den
tweeden zin: het Lichaam van Christus gaat nl. niet over in het
lichaam van den mensch, maar voedt zijn geest. Maar hij spreekt
niet van het brood in den eersten zin.
2. Alhoewel de sacramenteele gedaanten niet datgene zijn,
waaruit het lichaam van den mensch bestaat, gaan zij toch
daarin over, gelijk gezegd is (in de Leerst.).
3. AI zijn de sacramenteele gedaanten geen zelfstandigheid,
ze hebben toch de kracht van een zelfstandigheid, gelijk gezegd
is (3e Art. 3° Antw.; 5e Art. 2e Antw.).

quod nutrimentum in principio est dissimile, in fine autem simile.
Ad PRIMUM etgo dicendum quod, facta consecratione, dupliciter potest
dici panis in hoe sacramento esse. Uno modo, ipsae species panis quae retinent nomen prioris substantiaé: ut Gregorius dicit in hom. Paschali [Lanfr.
de Corp. et Sang. Dom. cap. 20.]. Alio modo potest dici panis ipsum corpus'
Christi, quod est panis mysticus de coelo descendens. Ambrosius ergo, cum
dicit quod « iste panis non transit in corpus », accipit panem secundo modo:
quia scilicet corpus Christi non convertitur in corpus hominis, sed reficit
mentem ejus. Non autem loquitur de pane primo modo dicto.
Ad SECUNDUM dicendum quod species sacramentales, etsi non sint ea
ex quibus corpus hominis constat, tarnen in ea convertuntur, sicut dictum
est [in corp.].
Ad TERTIUM dicendum quod species sacramentales, quamvis non sint sub-

stantia, habent tarnen virtutem substantiaé, sicut dictum est [art. 3. ad 3;
art. 5. ad 2.].
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VIP ARTIKEL.
IVorden de sacrarnen teele gedaanten in dit Sacrament gebrokert•
Bedenkingen. — Men beweert, dat de sacramenteele ge
daanten in dit Sacrament niet worden gebroken.
1 • De
geer zegt immers, dat de lichamen breekbaar genoemd wor en
om reden van een bepaalde schikking van de poriën.
aarvan
kan men echter niet spreken bij de sacramenteele gedaanten, us
kunnen de sacramenteele gedaanten niet worden gebro en.
2. Het breken gaat gepaard met een geluid. Nu zijn de sacra
menteele gedaanten met geluidgevend, want de
ijsgeer zeg *
dat het geluidgevende ding een hard lichaam met gennge opp
vlakte is. Dus worden de sacramenteele gedaanten met ge ro en.
3. Gebroken worden en gekauwd worden schijnen aan de
zelfde zaak toe te komen. Wat nu gegeten wordt is het waaracmig
Lichaam van Christus, volgens het woord van Joannes \ .
*
57) : (( Wie Mijn Vleesch eet cn Mijn Bloed drinkt »• Dus

ARTICULUS VII.
Ulrum species sacrameniales franganlur in hoe sacramcnto.
[4. Dist. 12. q. 1. art. 3. qla. 1, 2; 4. Cont. g. cap. 67;
1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 5.].
Ad SEPTlMUM sic proceditur. Videtur quod species sacramentales non
frangantur in hoe sacramento. Dicit enim Philosophus 4. Meteor. [cap. 9.
n. 12.], quod corpora dicuntur frangibilia propter determinatam dispositionem pororum. Quod non potest attribui sacramentalibus speciebus. Ergo
sacramentales species non possunt frangi.
2. PfUETEREA, fractionem sequitur sonus. Sed species sacramentales non
sunt sonabiles: dicit enim Philosophus 2. de Anima [cap. 8. n. 1, 2.],
quod « sonabile est corpus durum habens superficiem Ienem » (1). Ergo
species
non franguntur.
3. Psacramentales
r/eterea, ejusdem
videtur esse manducari frangi et masticari. Sed
verum corpus Christi est quod manducatur, secundum illud Joan. 6. [v. 55,
(1) L. : levem.
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het het Lichaam van Christus, dat gebroken en gekauwd wordt.
Vandaar dat in de Geloofsbelijdenis van Berengarius gezegd
wordt: « In overeenstemming met de heilige Roomsche Kerk
belijd ik met hart en tong, dat het brood en de wijn, die op het
altaar geplaatst worden, na de consecratie het waarachtig Lichaam
en Bloed van Christus zijn, hetwelk door de handen der pries
ters wordt aangeraakt en gebroken en door de tanden der geloovigen wordt stuk gemalen ». Dus moet men het breken niet
toeschrijven aan de sacramenteele gedaanten.
Daartegenover staat echter, dat het breken gebeurt door de
verdeeling van het hoegroote. Welnu, hier wordt geen enkel
hoegroot ding verdeeld, tenzij de sacramenteele gedaanten:
immers niet het Lichaam van Christus, dat onvergankelijk is, noch
de zelfstandigheid van het brood, die niet blijft. Dus worden de
sacramenteele gedaanten gebroken.
Leerstelling. — Bij de Ouden waren hieromtrent
verschillende meeningen. Want sommigen hebben beweerd,
er in dit Sacrament geen breking was volgens de werkelijke
dracht van de zaak maar alleen volgens het zien van de
schouwers. — Maar dat is onhoudbaar. In dit Sacrament

veel
dat
toe
toe
der

57] : « Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem ». Ergo
corpus Christi est, quod frangitur et masticatur. Unde et in confessione
Berengarii [can.: Ego Berengarius, De Consecrat. Dist. 2.] dicitur: « Consentio sanctae Romanae Ecclesiae, et corde et ore profiteor, panem et vinum
quae in altari ponuntur, post consecrationem verum corpus et sanguinem
Christi esse, et in veritate manibus sacerdotum tractari, frangi et fidelium
dentibus atteri». Non ergo fractio debet attribui sacramentalibus speciebus.
Sed CONTRA est quod fractio fit per divisionem, quanti. Sed nullum quan£um ibi dividitur, nisi species sacramentales: quia neque corpus Christi quod
est incorruptibiïè, neque substantia panis quae non manet. Ergo species
sacramentales franguntur.
R.ESPONDEO dicendum quod apud antiquos circa hoe multiplex fuit opinio.
Quidam enim dixerunt quod non erat in hoe sacramento fractio secundum
rei veritatem, sed solum secundum aspectum intuentium. Sed hoe non potesi
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waarheid immers bedriegen de zinnen zich niet in die
waarin aan hen het oordeel toekomt: en daartoe hoort oo
breken, waardoor vele worden uit één: deze zijn algemeen zin
tuigelijk-waarneembaarheden, zooals blijkt in De ^4nirna.
Daarom hebben anderen verklaard, dat er een ec te re in
optrad, maar zonder subject. — Doch ook dit weer^pree
zinnen. Er doet zich immers in dit Sacrament duide ij ies
groots voor, dat eerst één is en later in deelen is ver ee
moet het subject van de breking zijn.
_ . ,
Nu kan men niet beweren, dat het waarachtig ic aam
Christus in zichzelf wordt gebroken. Vooreerst om at e
vergankelijk en onlijdbaar is. — Ten tweede om at ®
geheel onder elk deel is, zooals boven is uiteengezet UO ^ •
3° Art.), hetgeen tegen het begrip van het gebro ene is.
Dus schiet over, dat de breking haar subject heeft m
bare hoegrootheid, juist zooals de andere bij oms ïg e
•
zooals de sacramenteele gedaanten het Sacramen zijn
waarachtig Lichaam van Christus, zoo is de re in%
waargedaanten het Sacrament van ’s Heeren lijden, a in
achtig Lichaam van Christus was.

stare. Quia in hoe sacramento veritatis sensus non decipitur circa ea quorum
judicium ad ipsum pertinet: inter quae est fractio, per quam ex uno fiunt
multa, quae quidem sunt sensibilia communia, ut patet in lib. 2. de Anima
[cap.
6. alii
n. dixerunt
2, 3.]. quod erat quidem ibi vera fractio sine subjecto existente.
Unde
Sed hoe etiam sensui contradicit. Apparet enim in hoe sacramento aliquid
quantum, prius unum existens, postea in multa partitum; quod quidem oportet
esse subjectum fractionis.
'
É&3&
Non autem potest dici quod ipsum corpus Christi verum frangatur. Primo
quidem, quia est incorruptibile et impassibile. Secundo, quia. est totum sub
qualibet parte, ut supra habitum est [q. 76. art.3.]: quod quidem est contra
rationem
quod frangitur.
Unde ejus
relinquitur
quod fractio fit sicut in subjecto in quantitate dimerisiva
panis, sicut et alia accidentia. Et sicut species sacramentales sunt sacramentum corporis Christi veri, ita fractio hüjusmodi specieruiri est sacramentum Dominicae passionis, quae fuit in corpore Christi vero.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals in de
sacramenteele gedaanten het ijle en het dichte blijft, gelijk boven
gezegd is (2° Art. 3C Antw.), zoo blijft er ook de poreusheid in
en bijgevolg de breekbaarheid.
2. De dichtheid gaat gepaard met hardheid. Daar dus in de
sacramenteele gedaanten de dichtheid blijft, blijft er bijgevolg
ook de hardheid in en gevolgelijk ook het geluidgeven.
3. Wat in eigen gedaante wordt gegeten, dat wordt ook in
eigen gedaante gebroken en gekauwd. Het Lichaam van Chris
tus wordt echter niet in eigen gedaante gegeten maar in sacra
menteele gedaante. Bij het woord van Joannes (6. 64) : (( Met
Vleesch dient tot niets» zegt dan ook Augustinus: ((Dit is te
verstaan met het oog op hen, die er een vleeschelijif begrip aan
hechten. Zij verstonden nl. het Vleesch in den zin, waarin vleesch
van een dood lichaam wordt afgescheurd of in de slagerij wordt
verkocht ». Daarom wordt het Lichaam van Christus ook niet
in zichzelf gebroken maar alleen volgens de sacramenteele ge
daante. En in dien zin moet men de Geloofsbelijdenis van Berengarius verstaan: dat nl. het breken en het vermalen met de tanden
betrokken wordt op de sacramenteele gedaante, waaronder het
Lichaam van Christus waarachtig tegenwoordig is.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut in speciebus sacramentalibus
remanet rarum, et densum, ut supra dictum est [art. 2. ad 3.], ita etiam
remanet ibi porositas: et per consequens frangibilitas.

Ad SECUNDUM dicendum quod densitatem sequitur duritia. Et ideo, ex
quo in speciebus sacramentalibus remanet densitas, consequens est quod remaneat ibi duritia: et per consequens sonabilitas.
Ad TERTIUM dicendum quod illud quod manducatur in propria specie,
ipsum et frangitur et masticatur in sua specie. Corpus autem Christi non
manducatur in sua specie, sed in specie sacramentali. Unde et super illud
Joan. 6. [v. 64] : « Caro non prodest quidquam », dicit Augustinus [tract.
27. in Joan. n. 5] : « Hoe est intelligendum secundum illos qui carnalitcr
intelligebant. Carnem quippe sic intellexerunt, quomodo in cadavere dilaniatur, aut in macello venditur ». Et ideo ipsum corpus Christi non frangitur,
nisi secundum speciem sacramentalem. Et hoe modo intelligenda est confessio Berengarii: ut fractio et attritio dentium referatur ad speciem sacra-;
mentalem sub qua vere est corpus Christi.
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VIII" ARTIKEL.
Kan er een vloeistof gemengd worden
bij den geconsecreerd en wijn?
Bedenkingen. — Men beweert, dat er geen vloeistof ge
mengd kan worden bij den geconsecreerden wijn. — •
an
al wat bij iets gemengd wordt, neemt de hoedanignei
aai van
aan. Welnu, geen enkele vloeistof kan de hoedanighei ,van
sacramenteele gedaanten aannemen, daar deze bijkomstig e en
zonder subject zijn, zooals gezegd is (1° Art.). Dus schijnt geen
enkele vloeistof bij de sacramenteele gedaante van wijn gemeng
te kunnen worden.
,
i.
2. Als er een vloeistof onder die gedaante vermengd word ,
moet daaruit iets ééns ontstaan. Maar er kan niet iets eens on ^
staan uit de zelfstandige vloeistof en de bijkomstige sacramen
teele gedaante, noch uit de vloeistof en het Bloed van
rls u *
dat vanwege zijn onvergankelijkheid evenmin toevoeging a s ver
mindering toelaat. Dus kan er geen vloeistof bij den geconse
creerden wijn gemengd worden.
..
j
3. Als er een vloeistof bij den geconsecreerden wijn gemeng

ARTICULUS VIII.
Uirum aliquis liquor possit vino consecrato commisceri.
[4. Dist. 12. q. 1. art. 2. qla. 6; Quodl. 10. q. 1. art. 3.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur quod vino consecrato non possit
aliquis liquor misceri. Omne enim quod permiscetur alicui, recipit qualitatem
ipsius. Sed nullus liquor potest recipere qualitatem sacramentalium specierum;
quia accidentia illa sunt sine subjecto, ut dictum est [art. 1.]. Ergo videtur
quod nullus liquor possit permisceri speciebus sacramentalibus vim.
2. Pr^eterea, si aliquis liquor permisceatur illis speciebus, oportet quod
ex his fiat aliquid unum. Sed non potest fieri aliquid unum neque ex liquore,
qui est substantia, et speciebus sacramentalibus, quae sunt accidentia;.neque
ex liquore et sanguine Christi, qui, ratione suae. incorruptibilitatis, neque
additionem recipit, neque diminutionem. Ergo nullus liquor potest admiscen
vino consecrato.
-j /”
3. Pr^eterea, si aliquis liquor admisceatur vino consecrato, videtur quo
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wordt, schijnt zij zelf geconsecreerd te worden, zooals water, dat
bij gewijd water gemengd wordt, zelf gewijd wordt. Nu is
geconsecreerde wijn het waarachtig Bloed van Christus. Dus zou
ook de gemengde vloeistof het Bloed van Christus zijn. En zoo
zou het Bloed van Christus op een andere wijze worden dan
door consecratie, hetgeen met aan te nemen is. Derhalve kan er
geen vloeistof onder den geconsecreerden wijn vermengd worden.
4. Als er van twee één volkomen vergaat, krijgt men geen
mengsel, zooals m De Generatione gezegd wordt. Maar bij elke
bijmenging van een andere vloeistof schijnt de sacramenteele ge
daante van wijn te vergaan met het gevolg, dat het Bloed van
Christus ophoudt eronder aanwezig te zijn. Zoowel omdat groot
en klein onderscheidingen zijn van de hoegrootheid en haar tot een
andere maken. Alsook omdat de bijgemengde vloeistof, geen
beletsel ontmoetend, zich overal over het geheel schijnt te ver
spreiden: en zoo houdt er het Bloed van Christus op, daar dit
er niet te gelijk kan zijn met een andere zelfstandigheid. Dus kan
er geen vloeistof onder den geconsecreerden wijn vermengd wor
den.
Daartegenover staat echter, dat zintuigelijk blijkt, hoe na de
consecratie, evengoed als ervoor, een andere vloeistof bij den
wijn kan gemengd worden.* 4
etiam ipse efficiatur consecratus: sicut aqua quae admiscetur aquae benedictae, efficitur benedicta. Sed vinum consecratum est vere sanguis Christi.
Ergo etiam liquor permixtus esset sanguis Christi. Et ita aliquid fierel
sanguis Christi, aliter quam per consecrationem: quod est inconveniens. Non
ergo vino consecrato potest aliquis liquor permisceri.
4. PlWETEREA, si duorum unum totaliter corrumpatur, non erit mixtio,
ut dicitur in 1. de Generatione [cap. 10. n. 2.]. Sed ad permixtionem
cujuscumque liquoris videtur corrumpi species sacramentalis vini, ita quod
sub ea desinat esse sanguis Christi. Tum quia magnum et parvum sunt
differentiae quantitatis et diversificant ipsam, sicut album, et nigrum colorem.
Turn etiam quia liquor permixtus, cum non habeat obstaculum, videtur undique
diffundi per totum: et ita desinit ibi esse sanguis Christi. Non ergo aliquis
liquor potest permisceri vino consecrato.
Sed CONTRA est quod ad sensum patet alium liquorem vino permisceri
posse post consecrationem, sicut et ante.
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Leerstelling. — Wat in dit vraagstuk de waarheid is, is
duidelijk uit het voorgaande. Er is immers boven gezegd (3 Art.,
5° Art. 2° Antw.), dat de in dit Sacrament overblijvende ge
daanten, die door de kracht van de consecratie de wijze van zijn
van de zelfstandigheid krijgen, op dezelfde manier ook de wijze
van werken en lijden daarvan krijgen, in dien zin nl. dat ze un
nen werken en lijden, alwat de zelfstandigheid, gesteld dat zij
daar aanwezig was, zou werken en lijden. Nu is het dui e ij ,
dat, als daar de zelfstandigheid van den wijn was, er een an ere
vloeistof mee kon vermengd worden.
.. ,
Het gevolg van zoon vermenging zou evenwel verschillend
zijn, naar gelang van clen vorm van de vloeistof en oo naa*
gelang van de hoeveel heid. Want als er een vloeistof zou Dijgemengd worden in zulk een hoeveelheid, dat zij zie overa
door den wijn kan verspreiden, dan zou het geheel gemeng zijm
Wat nu uit twee samengemengd is, is geen van de ei e sam
gemengden: deze gaan integendeel met hun tweeën in een ei ’
uit hen samengesteld, over. Dus zou bijgevolg de eerst aanwezi
™uZ
wijn met blijven, als de bijgemengde vloeistof van
soort zou zijn. — Mocht de toegevoegde vloeistof van dezelfde

R.ESPONDEO dicendum quod istius quaestionis veritas manifésta est ex1 2
praemissis. Dictum est enim supra [art. 3; art. 3. ad 2.] quod species in
hoe sacramento remanentes, sicut adipiscuntur virtute consecrationis modum
essendi substantiae, ita etiam consequuntur modum agendi et patiendi: ut
scilicèt agere et pati possint, quidquid ageret vel pateretur substantia si -ibi
praesens existeret. Manifestum est autem quod si esset ibi substantia vini,
liquor aliquis posset ei permisceri.
Hujus tarnen permixtionis diversus esset effectus et secundum form'am
liquoris, et secundum quantitatem. Si enim permisceretur aliquis liquor in tanta ;
quantitate, quod posset diffundi per totum vinum, totum fieret përmixtum*
Quod autem est commixtum ex duobus, neutrum rriiscibilium est, sed-utrumqtfe
transit in quoddam tertium ex his compositum. Unde sequeretur quöd vinum
prius existens non remaneret (I). Sed si liquor permixtus esset alterius speciei,
puta si permisceretur aqua, solveretur species vini, et esset liquor alterius spe
ciei (2). Si autem esset ejusdem speciei liquor adjunctus, puta si vinum
(1) L. addit: si liquor permixtus esset alterius speciei.
(2) L. om.': Sed si liquor... liquor alterius speciei.
13
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soort zijn b.v. als er bij den wijn wijn gemengd werd, dan zou
wel dezelfde soort blijven maar met deze afzonderlijke wijn.
Dienaangaande geeft de verscheidenheid van de bijkomstigheden
uitkomst b.v. als de eene wijn wit zou zijn en de andere rood.
Wanneer echter de toegevoegde vloeistof zoo gering zou zijn,
dat zij zich niet over het geheel kan verspreiden, dan zou niet
de heele wijn gemengd zijn, maar een deel ervan. Dit zou niet in
zijn afzonderlijkheid voort blijven bestaan vanwege de vermen
ging van een andere stof. Maar het zou in soort gelijk blijven,
niet alleen wanneer de geringe hoeveelheid bijgemengde vloeistof
van dezelfde soort zou zijn, maar ook wanneer zij van een andere
soort mocht zijn: een druppel water immers, bij een groote hoe
veelheid wijn gemengd, gaat tot de soort van wijn over, zooals
in De Generatione gezegd wordt.
Nu is het uit het vroeger gezegde duidelijk (4 Art.; 76° Kw.
6° Art. 3° Antw.), dat het Lichaam en Bloed van Christus zoo
lang in dit Sacrament blijven, als die gedaanten in haar afzon
derlijkheid blijven: immers dit brood en deze wijn worden ge
consecreerd. Indien er dus zoo’n sterke vermenging, met welke
andere vloeistof dan ook, plaats heeft, dat de bewuste vloeistof
overal in den geconsecreerden wijn terecht komt en er een mengsel
ontstaat, dan zal dit een nieuw afzonderlijk iets zijn en zal het
Bloed van Christus er niet blijven. Maar indien de toevoeging
permisceretur vino, remaneret quidem eadem species, sed non remaneret idem
numero vinum. Quod declarat diversitas accidentium: puta si unum vinum
esset album, et aliud rubeum.
Si vero liquor adjunctus esset tam parvae quantitatis quod non posset
perfundi per totum, non fieret totum vinum permixtum, sed aliqua pars ejus.
Quae quidem non remaneret eadem numero propter permixtionem extraneae
materiae. Remaneret tarnen eadem specie, non solum si parvus liquor per"
mixtus esset ejusdem speciei, sed etiam si esset alterius speciei: quia gutta
aquae multo vino permixta transit in speciem vini, ut dicitur in 1. de Generatione [cap. 5. n. 11.]. Manifestum est autem ex praedictis [art. 4; q. 76.
art. 6. ad 3.], quod corpus et sanguis Christi remanent in hoe sacramento,
quando illae species manent eaedem numero: consecratur enim hic panis, et
hoe vinum. Unde si fiat tanta permixtio liquoris cujuscumque quod pertingat
ad totum vinum consecratum et fiat permixtum, erit aliud numero, et non
remanebit ibi sanguis Christi. Si vero fiat tam parva alicuj’us liquoris
/

\
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van een vloeistof zoo gering is, dat die vloeistof zich met °^r
het geheel kan verspreiden maar slechts over een deel van e
gedaanten, dan zal het Bloed van Christus onder dat deel van
den geconsecreerden wijn ophouden maar onder het oveiige ee
blijven.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. Innocentius III zegt

dat «de bijkomstigheden schijnen over ie gaan in den toegevoeg
den wijn, want als er water toegevoegd werd, zou het den
van den wijn overnemen. Het gevalt dus, dat de bijkor^s^lë ® en
hei subject veranderen, zooals het ook voorkomt, dn| ot su jec
de bijkomstigheden verandert. De natuur wijkt bijt aar voo
het wonder en er werkt een fcrac/ïf, die allen gewonen rege
boven gaat ». Dit moet men echter niet zóó vei staan, a so e
en dezelfde bijkomstigheid eerst in den wijn is vóói e consecia ï
en daarna in den toegevoegden wijn is: neen, die vel^.n,elj ^
gebeurt door inwerking. Want de overblijvende ij oms ïg
van den wijn behouden de werkdadigheid van de ze stan ig
volgens het boven gezegde (in de Leerst.) : en zoo gaan ze °P
toegevoegde vloeistof over, inzoover zij deze vei an ei en.
2. De aan den geconsecreerden wijn toegevoegde vloeistof
mengt zich geenszins met de zelfstandigheid van

e

o

adjunctio quod non possil diffundi per totum, sed usque ad aliquam paitem
specierum, desinet esse sanguis Christi sub illa parte vim consecrati, remanebit tamen sub alia.
Ad PRlMUM ergo dicendum quod Innocentius III. dicit in quadam Decretali [cap.: Cum Marthae, De Celebrat. Missar.], quod « ipsa accidentia
vinum appositum videntur afficere: quia, si aqua fuerit apposita, vini saporena
assumit. Contingit igitur accidentia mutare subjectum, sicut et subjectum contïngit accidentia permutare. Cedit quippe natura miraculo, et virtus supra
consuetudinem operatur )). Hoe tamen non est sic intelligendum quasi idem
numero accidens quod prius fuit in vino ante consecrationem, postmodum
fiat in vino apposito: sed talis permutatio fit per actionem. Nam accidentia
vini remanentia retinent actionem substantiae, secundum praedicta [in corp. ].
Et ita immutando afficiunt liquorem appositum.
Ad SECUNDUM dicendum quod liquor appositus vino consecrato nullo
modo miscetur substantiae sanguinis Christi. Miscetur tamen speciebus sa-
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Christus. Zij vermengt zich met de sacramenteele gedaante, met
dien verstande evenwel, dat bij de vermenging de genoemde
gedaante geheel of gedeeltelijk vergaat, op de wijze, waarop
volgens het boven gezegde (5° Art.) uit die geboorte iets kan
ontstaan. Vergaat zij geheel, dan blijft er geen enkele moeilijk
heid over, omdat in dat geval het geheel overal hetzelfde wordt.
Vergaat zij echter gedeeltelijk, dan zal men één afmeting hebben
volgens aaneengeslotenheid van de hoegrootheid maar niet vol
gens zijnswijze: immers het eene deel is nog altijd, zonder subject,
het andere zal in een subject zijn; op dezelfde manier als een uit
twee metalen samengesteld lichaam één lichaam is, wat de hoe
grootheid aangaat maar niet wat de soort van zijn natuur aangaat.
3. Zooals Innocentius III zegt, « gaat, in hel geval dat er na
de consecratie van den kelk andere ïvijn in den kelk wordt gedaan,
deze nieuTve wijn niet in het Bloed over, noch vermengt hij zich
met het Bloed: maar, zich vermengend met de bijkomstigheden
van den eerst aanwezigen wijn, omstroomt hij van alle kanten
het onder haar verborgen Lichaam, zonder dat dii daardoor be~
vochtigd wordt ». Dat geldt, wanneer de vermenging met een
vreemde vloeistof niet zóó sterk is, dat het Bloed over het geheel
ophoudt. Dan heet zij « van alle konten te omsiroomen », niet
alsof zij het Bloed van Christus volgens de eigen afmetingen er-

cramentalibus, ita tarnen quod, permixtione facta, corrumpuntur praedictae
species, vel in toto vel in parte, secundum modum, quo supra dictum est
[art. 5.] quod ex speciebus illis potest aliquid generari. Et si quidem
corrumpantur in toto, nulla jam remanet quaestio: quia jam totum erit uni
forme. Si autem corrumpantur in parte, erit quidem una dimensio secundum
continuitatem quantitatis, non tarnen una secundum modum essendi: quia
una pars ejus erit sine subjecto, alia erit in subjecto; sicut, si aliquod corpus
constituatur ex duobus metallis, erit unum corpus secundum rationem quan
titatis, non tarnen unum secundum speciem materiae.
Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Innocentius III. dicit in Decretali
praedicta, « si post consecrationem calicis aliud vinum mittatur in calicem.
illud quidem non transit in sanguinem, neque sanguini commiscetur: sed
accidentibus prioris vini commixtum, corpori quod sub eis latet undique
circumfunditur, non madidans circumfusum ». Quod quidem intelligendum
est quando non fit tanta permixtio liquoris extranei quod sanguis Christi
desinat esse sub toto. Tune enim dicitur undique circumfundi, non quia-
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van raakt, maar alleen volgens de sacramenteele a e..in
'
waaronder het is vervat. — De vergelijking met het
.
gaat niet op, want die wijding bewerkt geen enkele vei an ei
inzake de zelfstandigheid van het water, in tegenstelling met
de consecratie van den wijn doet.
,
4. Sommigen hebben beweerd, dat, hoe geung ook e *jm
ging van de vreemde vloeistof is, de zelfstandig ei van
Bloed van Christus over het geheel ophoudt. En dat we om
aangegeven reden. Maar deze is niet dwingend. Want groo
klein maken de meetbare hoegrootheid tot een an ere, me
haar wezen, maar volgens de bepalende maat.
. r
Ook de andere reden gaat niet op : de toegevoegde v ?el,s °
kan zoo weinig zijn, dat zij reeds door haar geiing ei ver in
wordt zich over het geheel te verspreiden; maar vei ei wo
hierin ook verhinderd door de afmetingen, die, a zijn ZV) ,
zonder subject, toch een andere vloeistof tegenhou en, nlf:
,
dan de zelfstandigheid, wanneer deze aanwezig was,
vroeger gezegde (in de Leerst.).

tangat sanguinem Christi secundum ejus proprias dimensiones: sed secundum
dimensiones sacramentales, sub quibus continetur. Nee est simile e aqua
benedicta: quia illa benedictio nullam immutationem facit circa substantiam
aquae, sicut facit consecratio vini.
Ad QUARTUM dicendum quod quidam posuerunt quod quantumcumqu
parva fiat extranei liquoris permixtio, substantia sanguinis Christi esmi esse
sub toto. Et hoe ratione inducta. Quae tarnen non cogit. Quia magnum
parvum diversificant quantitatem dimensivam non quantum a ejus ®.sse™
tiam, sed quantum ad determinationem mensurae. Similitei etiam iqu
appositus adeo potest esse parvus quod sua parvitate impeditur ne i un
datur per totum, et non solis dimensionibus: quae, heet sint s,ne
*
'tarnen obstant alteri liquori, sicut et substantia si ibi a esse , sec
quae praemissa sunt. [in corp.].
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ACHT EN ZEVENTIGSTE KWESTIE.
OVER DEN VORM VAN DIT SACRAMENT.
(Zes Artikelen.)
Vervolgens dient de vorm van dit Sacrament te worden be
schouwd.
Hieromtrent stellen wij zes vragen.
1. Wat is de vorm van dit Sacrament?
2. Is de vorm van de consecratie van het brood geschikt?
3. Is de vorm van de consecratie van het Bloed geschikt?
4. Over de kracht van de twee vormen.
5. Over de waarheid van het erin gezegde.
6. Over de vergelijking van den eenen vorm met den andere.* 2

QUAESTIO LXXVIII.
DE FORMA SACRAMENTI EUCHARISTIAE,
IN SEX ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de forma hujus sacramenli.
Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Quae sit forma hujus sacramenti. -—
2. Utrum sit conveniens forma consecrationis panis. — 3. Utrum sit convcniens forma consecrationis sanguinis. — 4. De virtute utriusque formae.
— 5. De veritate locutipnis. — 6. De comparatione unius formae ad aliam.
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1° ARTIKEL.
Is de vorm van dit Sacrament:
Dit is Mijn Lichaam, en: Dit is de kelk van Mijn Bloed.
Bedenkingen. — Men beweert, dat de vorm van dit Sacra
ment niet is: « Dit is Mijn Lichaam », en: a Dit is de ke% van~
Mijn Bloed ». — i. Immers schijnen tot den vorm van et acra
ment die woorden te behooren, waardoor Christus Zijn lC aaïia
en Bloed heeft geconsecreerd. Welnu, Christus hee t eelj^
brood genomen en het gezegend en daarna pas gezeg . « ?
en eet: Dit is Mijn IJchaam », zooals men vindt ij
a
(26. 26) ; en hetzelfde heeft Hij met den kelk gedaan. Uus zijn
genoemde woorden niet de vorm van dit Sacrament.
2. Eusebius Emesenus zegt, dat « de onzic t are
i
zichtbare dingen van deze ivereld in Zijn Lichaam veran
sC ^ p
gende: Neemt en eet, Dit is Mijn Lichaam )).
heele gezegde tot den vorm van het Sacrament te e ooren.
hetzelde geldt van de woorden, die het Bloed etre en.

ARTICULUS I.

O trum haec sil forma hujus sacramenti: « Hoe est corpus meum »,
et: « Hic est calix sanguinis mei ».
[4. Dist. 8. q. 2. art. I. qla. 1, 2, 3; art. 2.'qla 1 ; art. 4. qla. 3;
In Matth. cap. 26; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 5.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod haec non sit forma hujus sa
cramenti : « Hoe est corpus meum »: et « Hic est calix sanguinis mei )>.
Ijla enim verba videntur pertinere ad formam hujus sacramenti, quibus
Christus corpus suum et sanguinem consecravit. Sed Christus ante benedixit
panem acceptum, et postea dixit: « Accipite et comedite: hoe est corpus
meum », ut habetur Matth. 26. [v. 26] ; et similiter fecit de calice. Ergo
praedicta verba non sunt forma hujus sacramenti.
,
2. PR/ETEREA, Eusebius Emissenus dicit [Pseudo-Hieron. Epist. 39.]
quod « invisibilis sacerdos visibiles creaturas in suum corpus convertit, dicens.
Accipite, et comedite; hoe est corpus meum». Ergo totum hoe videtur
pertinere ad formam hujus sacramenti. Et eadem ratio est de verbis pertmentibus ad sanguinem.

*
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3. In den vorm van het doopsel wordt de persoon en de han
deling van den bedienaar uitgedrukt met de woorden: « Ik doop
in ». Nu wordt er in de aangegeven woorden volstrekt geen mel
ding gemaakt van den persoon van den bedienaar noch van zijn
handeling. Dus is dat geen geschikte vorm van het Sacrament.
4. De vorm van een sacrament volstaat voor het tot stand ko
men van het sacrament: daarom is het mogelijk, dat het sacrament
van het doopsel weleens wordt voltrokken door de woorden van
den vorm alleen, met weglating van alle andere. Indien dus ge
noemde woorden de vorm van dit Sacrament zijn, schijnt het
mogelijk, dat dit Sacrament weleens wordt voltrekken door deze
woorden alleen, met weglating van alle andere, die in de Mis
gezegd worden. Dit echter schijnt valsch te zijn: immers bij weg
lating van de andere woorden zouden genoemde woorden ver
staan worden volgens den persoon van den priester, die ze uit
spreekt — in wiens lichaam en bloed het brood en de wijn niet
veranderd worden. Dus zijn genoemde woorden niet de vorm
van dit Sacrament.
Daartegenover staat echter, dat Ambrosius zegt: <( De conse- i
oratie gebeurt door de woorden en uitdrukkingen van den Heer 1
Jesus. Want in al de andere woorden, die gesproken worden,3 4

3. Pr^iterea, in forma baptismi exprimitur persona ministri et actus
ejus, cum dicitur: « Ego te baptizo ». Sed in praemissis verbis nulla fit
mentio de persona ministri nee de actu ejus. Ergo non est conveniens forma
sacramenti.
4. PRjETEREA, forma sacramenti sufficit ad perfectionem sacramenti:
unde sacramentum baptismi quandoque perfici potest solis verbis formae
prolatis, omnibus aliis praetermissis. Si ergo praedicta verba sunt' forma
hujus sacramenti, videtur quod aliquando possit hoe sacramentum perfici
his solis verbis prolatis, et omnibus aliis praetermissis quae in missa dicuntur.
Quod tarnen videtur esse falsum; quia, ubi verba alia praetermitterentur,
praedicta verba acciperentur ex persona sacerdotis proferentis, in cujus corpus
et sanguinem panis et vinum non convertuntur. Non ergo praedicta verba
sunt forma hujus sacramenti.
Sed CONTRA est quod Ambrosius dicit in lib. 4. de Sacramentis [cap. 4.] :
« Consecratio fit verbis et sermonibus Domini Jesu. Nam per reliqua omnia,
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ivordt aan God lof gebracht en wordt met smeekgebed gevraagd
Voor het volk, voor de koningen, voor allen. Maar als het acrcf
ment wordt voltrokken, dan gebruikt de priester niet meer zijn
eigen woorden, maar gebruikt hij de woorden van Christus. us
is het het woord van Christus, dat het Sacrament voltrekt »•
Leerstelling. — Dit Sacrament verschilt van de andere
sacramenten in twee opzichten. Vooreerst inzoover dit bacramen
voltrokken wordt bij de consecratie van de stof, terwijl e an ere
sacramenten voltrokken worden bij het gebruik van de geconse
creerde stof. — Ten tweede inzoover de consecratie van e s o
bij de andere sacramenten alleen maar bestaat in een
®re ze®f
ning, waardoor de geconsecreerde stof een soort geeste ij e wer
tuigelijke kracht ontvangt, die door den bedienaar, et ezie
werktuig, naar de onbezielde werktuigen kan toev oeien.
a
bij dit Sacrament bestaat de consecratie van de stof in een won
bare verandering van de zelfstandigheid, die alleen door Uod to
stand gebracht kan worden. Daarom heeft de e ïenaar ij
tot stand brengen van dit Sacrament geen andere handeling dan
het uitspreken van de woorden.
En omdat nu de vorm moet passen bij het ding, aar0™
schilt de vorm van dit Sacrament in twee opzichten van de vorm

quae dicuntur, laus Deo defertur, oratione petitur pro populo, pro regibus,
.pro caeteris. Ubi autem sacramentum conficitur, jam non suis sermonibus
sacerdos utitur, sed utitur sermonibus Christi ». Ergo sermo Christi hoe
conficit sacramentum.
Respondeo dicendum quod hoe sacramentum ab aliis sacramentis differt
in duobus. Primo quidem, quantum ad hoe quod hoe sacramentum perficitur
m consecratione materiae: alia vero sacramenta perficiuntur in usu materiae
'Consecratae. Secundo, quia in aliis sacramentis consecratio materiae consistit
solum in quadam benedictione, ex qua materia consecrata accipit instrumentaliter quandam spiritualem virtutem, quae per ministrum, qui est instrumen•tum animatum, potest ad instrumenta' inanimata procedere. Sed in hoe sacramento consecratio materiae consistit in quadam miraculosa conVersione
substantiae, quae a solo Deo perfici potest. Unde minister in hoe sacramento
.perficiendo non habet alium actum nisi prolationem verborum.
Et quia forma debet esse conveniens rei, ideö forma hujus sacramenti
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der andere sacramenten. Vooreerst inzoover de vormen van de
andere sacramenten het gebruik van de stof aangeven b.v. het
doopen of het teekenen, terwijl de vorm van dit Sacrament alleen
maar de consecratie van de stof, die een zelfstandigheidsverandering is, aangeeft, met de woorden: « Dit is Mijn Lichaam » of
(( Dit is de /fe//f van Mijn Bloed )). — Ten tweede inzoover de
vormen van de andere sacramenten worden uitgesproken in den
persoon van den bedienaar, hetzij als handelend b.v. bij de woor
den: « //f doop u » of « 7/f vorm u », hetzij als bevelend, zooals
bij het sacrament van het priesterschap wordt gezegd: « Ontvang
de macht» enz., hetzij als smeekend, zooals wanneer bij het
sacrament van het laatste oliesel wordt gezegd: <( Door deze zal
ving en onze tusschenkomst » enz. Maar de vorm van dit Sacra
ment wordt gebezigd in den persoon van Christus Zelf, die spreekt,
opdat zoo te verstaan gegeven worde, dat de bedienaar bij het
tot stand brengen van dit Sacrament niets doet dan alleen maar
de woorden van Christus bezigen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Hierover zijn vele
meeningen. Sommigen immers hebben beweerd, dat Christus, die
een voorrang van bediening in zake de sacramenten bezat, zonder

differt a formis aliorum sacramentorum in duobus. Primo quidem, quia
formae aliorum sacramentorum important usum materiae, puta baptizationem
vel consignationem: sed forma hujus sacramenti importat solam consecrationem materiae, quae in transsubstantiatione consistit; puta cum dicitur:
« Hoe est corpus meum », vel: « Hic est calix sanguinis mei ». Secundo,
quia formae aliorum sacramentorum proferuntur ex persona ministri: sive
per modum exercentis actum, sicut cum dicitur: « Ego te baptizo », vel:
« Ego te confirmo », etc.; sive per modum imperantis, sicut cum in sacramento ordinis dicitur: « Accipe potestatem », etc.; sive per modum deprecantis, sicut cum in sacramento extremae unctionis dicitur: « Per istam
unctionem, et nostram intercessionem », etc. Sed forma hujus sacramenti
profertur quasi ex persona ipsius Christi loquentis; ut detur intelligi quod
minister in perfectione hujus sacramenti nihil agit nisi quod profert verba
Christi.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod circa hoe est multiplex opinio. Quidam
enim dixerunt quod Christus, qui habebat potestatem excellentiae in sacra-
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een enkel woord als vorm dit Sacrament heeft voltrokken en dat
Hij daarna de woorden heeft gezegd, waarmee anderen later zou
den consecreeren. Dat schijnt de bedoeling te zijn van de woor en
van Innocentius lïI, die zegt: « Zonder twijfel kan men bewereni,
dat Christus door goddelijke gracht de Eucharistie heeft vo tro
ken en dat Hij daarna den vorm heeft uitgesproken, «ie e
nageslacht zou dienen tot zegenspreuk »• Maar hiertegen zijn ee
duidelijk de woorden van het Evangelie, in welke gezegd wor ,
dat Christus zegende, wat met woorden moet zijn ge eur
Voornoemde woorden van Innocentius zijn daarom mééi ij wijze
van gissing dan als beslissende uitspraak naar voien ge ïac t.
Sommigen hebben dan beweerd, dat die zegening ge eui is tciz
eenige andere, ons onbekende, woorden. Maar ook at an 8
stand houden, omdat de zegening van de consecratie nu v° r°
ken wordt door het verhaal van wat toen is geschie , ges e
dat door deze woorden de consecratie toen niet ee t p aa s
had, dan ook nu niet, — Daarom hebben anderen gezegd, dat
die zegening heeft plaats gehad met juist dezelfde wooi en as n ,
maar dat Christus ze tweemaal heeft gespioken, e5*s* zaC. i .
te consecreeren, daarna luidop om ons te leeren.
oc oo
kan geen stand houden, want de priester consecieeit 001. .
woorden uit te spreken, niet als door Christus bij een g
mentis, absque omni forma verborum hoe sacramentum perfecit; et postea
verba protulit sub quibus alii postmodum consecrarent. Quod videntur sonare
verba Innocentii III. dicentis [lib. 4. de Myster. Missae, cap. 6.] : « Salie
dici potest quod Christus virtute divina confecit, et postea formam expressit
sub qua posteri benedicerent )). Sed contra hoe expresse sunt verba Evangelii,
in quibus dicitur quod Christus benedixit. Quae quidem benedictio aliquibus
verbis facta est. Unde praedicta verba Innocentii sunt opinative magis dicta
quam
determinative.
Quidam
autem. dixerunt quod benedictio illa facta est quibusdam aliis
verbis nobis ignotis. Sed nee hoe stare potest. Quia benedictio consecrationis
nunc perficitur per recitationem eorum quae tune acta sunt. Unde si tune
per haec verba non est facta consecratio, nee modo fieret. Et ideo alii
dixerunt quod illa benedictio eisdem etiam verbis facta est quibus modo fit,
sed Christus ea bis protulit: primo quidem secrete, ad consecrandum: secundo
manifeste ad instruendum. Sed nee hoe stare potest. Quia sacerdos conseciat
proferéns haec verba, non ut a Christo in occulta benedictione dicta, sed ut
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zegening gebezigd, maar als openlijk gezegd. Gegeven dus dat
deze woorden geen kracht hebben dan alleen maar uit het gebruik
ervan door Christus, schijnt ook Christus geconsecreerd te hebben
door het luidop uitspreken van deze woorden. — Anderen dan
ook hebben gezegd, dat de evangelisten bij het verhalen niet altijd
dezelfde orde in acht hebben genomen, als waarin de dingen ge
beurd zijn, zooals blijkt bij Augustinus. Men kan zich daarom
de orde der gebeurtenissen aldus uitgedrukt denken; . Het brood
nemende zegende Hij het, zeggende: « Dit is Mijn Lichaam )>,
en daarna brak Hij het en gaf Hij het aan Zijn leerlingen ».
Men kan evenwel denzelfden zin krijgen, óók zonder verandering
van de woorden van het Evangelie. Want dit deelwoord « zeg
gende » geeft een zekere gelijktijdigheid aan van de gesproken
woorden met datgene wat voorafgaat. Nu is het niet noodig deze
gelijktijdigheid alleen maar te verstaan ten opzichte van het laatst
uitgesproken woord, alsof Christus die woorden heeft gesproken,
toen Hij ronddeelde: men kan de gelijktijdigheid ook verstaan
ten opzichte van alles wat voorafging, zoodat de zin wordt:
■ Tenvijl Hij zegende, brak en aan Zijn leerlingen gaf, zeide Hij
deze woorden: a Neemt » enz.
2. Deze woorden « Neemt en eet » geven het gebruik aan
van de geconsecreerde stof, dat niet tot het wezen van dit Sacra-

publice prolata. Unde, cum non habeant vim hujusmodi verba nisi ex Christi
prolatione, videtur quod etiam Christus manifeste ea proferens consecraverit.
Et ideo alii dixerunt quod Evangelistae non semper eumdem ordinem in
recitando servaverunt quo res sunt gestae: ut patet per Augustinum in lib. 2.
de Consensu Evang. [cap. 21, 30, 44.]. Unde intelligendum est ordinem
rei gestae sic exprimi posse: « Accipiens panem benedixit, dicens: Hoe est
corpus meum, et deinde fregit, et dedit discipulis suis ». Sed idem sensus
haberi potest etiam verbis Evangelii non mutatis. Nam hoe participium
«dicens», concomitantiam quamdam. importat verborum prolatorum ad ea
quae praecedunt. Non autem oportet quod haec concomitantia intelligatur
solum respectu ultimi verbi prolati, quasi Christus tune ista verba protulenl
quando dedit discipulis suis; sed potest intelligi concomitantia respectu totius
praecedentis, ut sit sensus: Dum benediceret et frangeret, et daret discipulis
suis, haec verba dixit: « Accipite », etc.
Ad SECUNDUM dicendum quod in his verbis: «Accipite et comedite :>
intelligitur usus materiae consecratae, qui non est de necessitate hujus sacra-
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ment behoort, zooals boven is uiteengezet (74e Kw. 7
r ■
Daarom behooren deze woorden ook niet tot het wezen van en
vorm. Omdat echter het gebruik van de geconsecreerde sto een
zekere volkomenheid van het Sacrament inhoudt, zooals e wer
king van een ding niet zijn eerste maar zijn tweede volkomen ei
is, daarom wordt door al die woorden te zamen heel e vo o
menheid van dit Sacrament uitgedrukt: en op die manier
Eusebius bedoeld, dat door deze woorden het Sacrament vo o
ken wordt wat betreft /in eerste én tweede volkomenhel .
3. Bij het sacrament des doopsels verricht de e enaar e
handeling met betrekking tot het gebruik van de sto , a o
wezen van het sacrament behoort. Dit laatste is ec ter me
geval in dit Sacrament en dus gaat de vergelijking niet op.
4. Sommigen hebben beweerd, dat dit Saciament me ^ ,
trokken worden door het uitspreken van de genoem e w
met weglating van de andere, vooral van die, wel e m en
van de Mis staan. Maar dit blijkt onjuist te zijn zoowel
boven aangehaalde woorden van Ambrosius (in e eg
’
alsook omdat de canon van de Mis niet bij a em en m a ,
dezelfde is, maar er door verschillende menschen ve
_
toevoegingen zijn gedaan. Derhalve moet men zeggen»
^
neer de priester alleen maar de genoemde woorden zo
P
menti, ut supra habitum est [q. 74. art. 7.]. Et ideo nee haec ver a sunt e
substantia formae. Quia tarnen ad quamdam perfectionem sacramenti pertinet materiae consecratae usus, sicut operatio non est prima, se secun
perfectio rei: ideo per omnia ista verba exprimitur tota perfectio ujus sa
cramenti. Et hoe modo Eusebius intellexit his verbis confici sacramentum,
quantum ad primam et secundam perfectionem ipsius.
v
Ad TERTIUM dicendum quod in sacramento baptismi minis er a q
actum exercet circa usum materiae, qui est de essentia sacramen ï.
non est in hoe sacramento. Et ideo non est similis ratio.
_rr; •
Ad QUARTUM dicendum quod quidam dixerunt hoe sacramen u
^
non posse praedictis verbis prolatis et aliis praetermissis, p/"aek ,
-- supra
in canone missae. Sed hoe patel esse falsum. Tum ex verb.s Ambro sup»
inductis [in arg. Sed conti - Tum et.am qu.a
apud omnes, nee secundum omnia tempora, sed diversa sum
aPU^e dicendum. est quod, si sacerdos sola ,verba praedicta profenet cum-
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met de bedoeling dit Sacrament te voltrekken, dit Sacrament zou
voltrokken worden, omdat de bedoeling zou maken, dat deze
woorden den zin zouden hebben van gezegd te worden in den
persoon van Christus, ook al zou dit niet aangegeven worden
door de voorafgaande woorden; maar de priester, die zóó dit
Sacrament voltrok, zou zwaar zondigen wegens niet onderhouden
van den ritus van de Kerk. De vergelijking met het doopsel gaat
niet op, omdat het doopsel een noodzakelijk sacrament is, terwijl
in de afwezigheid van dit Sacrament het geestelijk eten kan
voorzien, zooals Augustinus zegt.
IIe ARTIKEL.
Is dit een geschifte vorm van de consecratie van hel brood:
Dit is Mijn Lichaam?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat dit niet een geschikte
vorm van de consecratie van het brood is: (( Dit is Mijn
Lichaam ». — 1. Door den vorm van een sacrament moet immers
het uitwerksel van het sacrament worden uitgedrukt. Nu is het
uitwerksel, dat bij de consecratie van het brood tot stand komt,

intentione conficiendi hoe sacramentum, perficerelur hoe sacramentum: quia
intentio faceret ut haec verba intelligerentur quasi ex persona Christi prolata,
etiam si verbis praecedentibus hoe non recitaretur. Graviter tarnen peccaret
sacerdos sic conficiens hoe sacramentum, utpote ritum Ecclesiae non servans.
Nee est simile de baptismo, quod est sacramentum necessitatis: defectum
autem hu jus sacramenti potest supplere spiritualis manducatio, sieul Augusti
nus dicit.
ARTICULUS II.
Utrum haec sit conveniens forma consecralionis panis:

«

Hoe esi corpus meum

».

[Supr. q. 75. art. 2; 4. Dist. 8. q. 2. art. 1. qla. 3, 4;
In Matth. cap. 26; 1 ad Cor. cap. 1 1, lect. 5.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod haec non sit conveniens
forma consecrationis panis: « Hoe est corpus meum ».. Per formam enim
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de verandering van de zelfstandigheid van het brood in et i
chaam van Christus, welke verandering beter uitgedrukt wor
door het woord « wordt » dan door het woord (( is )). Dus
in den vorm van de consecratie gezegd worden: (( Dit wor t
l1n
Lichaam ».
, i■.
2. Ambrosius zegt: o Hei woord van Christus vo treft
1
Sacrament. Welk woord van Christus? Datgene waardoor alle din
gen gemaakt zijn. De Heer beval en de hemelen en de aar ez\
gemaakt)). Dus zou het ook voor den vorm van ent ^ aci ani n
geschikter zijn, als de bevelende wijs werd gebiuikt .v. a s
gezegd werd: « Dit zij Mijn Lichaam ».
, j3. Het onderwerp van dezen zin houdt het veian eien ®
in, terwijl het gezegde het eindpunt van de veran ering m
Zooals nu datgene bepaald is, waarop de verandeiing ui oop
verandering immers loopt alleen maar uit op het ie aa
Christus), zoo is ook het veranderde ding bepaal (immeis i
het brood verandert in het Lichaam van Christus). ooa
halve in het gezegde een naamwoord woidt ge 1U1 » z°
r v
ook bij het onderwerp een naamwoord gebiui t woi en
te zeggen: « Dit brood is Mijn Lichaam ».
kraalde
4. Datgene, waarin de verandering eindigt, heeft een bepaalde* 2 3 4

sacramenti debet exprimi sacramenti effectus. Sed effectus qui fit m conse
cratione panis, est conversio substantiae panis in corpus Christi, quae magis
exprimitur per hoe verbum « fit », quam per hoe verbum « est ». brgo m
forma consecrationis deberet dici: « Hoe fit corpus meum ».
2. PR7ETEREA, Ambrosius dicit in lib. 4. de Sacramentis leap.
«Serrno Christi hoe conficit sacramentum. Quis sermo Christi? Mie quo
facta sunt omnia: Jussit Dominus et facta sunt coeli et terra ». r8° ®
hujus sacramenti convenientior esset per verbum imperativum, ut
« Hoe sit corpus meum.».
.
j „ i
3. Pr/eterea, per subjectum hujus locutionis importatur i u 9
vertitur: sicut per praedicatum importatur conversioms terminus. ^ sic
est determinatum id in quod fit conversio, non emm it conve?‘
ver_
corpus Christi, ita est determinatum id quod convertitur, non
. jv
titur in corpus Christi nisi panis. Ergo sicut ex parte Prae
.
• est
nomen, ita ex parte subjecti debet poni nomen, ut dicaur. «
corpus meum ».

•

4. pR/ETEREA, sicut id in quod terminatur conversi

aet

rlherminatae
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natuur (het is immers een Lichaam), maar het behoort ook tot
een bepaalden Persoon. Zooals er derhalve « Lichaam » gezegd
wordt om de natuur aan te geven, zoo moest er ook om den Per
soon aan te geven gezegd worden: « Dit is hel Lichaam van
Christus ».
5. In de woorden van den vorm moet niet iets gezegd worden,
wat niet tot het wezen ervan behoort. Dus is het verkeerd, dat in
sommige boeken de toevoeging « rvant )) gedaan wordt, welke
niet tot het wezen van den vorm behoort.
Daartegenover staat echter, dat de Heer bij het consecreeren
dezen vorm heeft gebruikt, zooals' blijkt bij Maltheus (26. 26).
Leerstelling. — Dit is een geschikte vorm van de consecra
tie van het brood. Er is immers gezegd (vorig Art.), dat deze
consecratie bestaat in de verandering van de zelfstandigheid van
het brood in het Lichaam van Christus. Nu moet de vorm van
een sacrament beteekenen datgene, wat in het sacrament wordt
uitgewerkt. Daarom moet ook de vorm van de consecratie van
het brood juist de verandering beteekenen van het brood in het
Lichaam van Christus, bij welke verandering men op drie zaken

naturae, quia est corpus, ita etiam est determinatae personae. Ergo, sicut
ad determinandam naturam dicitur corpus, ita (1) ad determinandam personam deberet dici: « Hoe est corpus Christi ».

5. PïUETEREA, in verbis formae non debet poni aliquid quod non sit de
substantia ejus. Inconvenienter ergo additur in quibusdam libris haec conjunctio « enim », quae non est de substantia formae.
Sed CONTRA est quod Dominus hac forma in consecrando est usus, ut
patet Matth. 26. [v. 26].
ReSPONDEO dicendum quod haec est conveniens forma consecrationis
panis. Dictum. est enim [art. praec.], quod haec consecratio consistit in conversione substantiae panis in corpus Christi. Oportet autem formam sacra
ment! significare id quod in sacramento efficitur. Unde et forma consècrationis panis debet significare ipsam conversionem panis in corpus Christi.-1

(1) L. om.: sicut ad... ita.
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moet letten t.w. op de verandering zelf, het eindpunt en het uitgangspunt. De verandering kan op twee manieren beschouwd wor
den: vooreerst als in wording, vervolgens als in geworden zlJn'
Nu moest in dezen vorm de verandering niet worden beteeken
als in wording maar als in geworden zijn: op de eerste plaats,
omdat deze verandering niet geleidelijk geschiedt zooals boven
is gezegd (73" Kw. 7 Art.), maar ineens; en bij zulke verande
ringen is worden niets anders dan geworden zijn. Ten twee e
omdat de sacramenteele vormen op dezelfde wijze het uitwer se
van het sacrament uitbeelden als kunstvormen het wer stu van
de kunst uitbeelden. Nu is de kunstvorm de gelijkenis van e
uiteindelijk werkstuk, waarop zich de bedoeling van den uns e
naar richt, zooals b.v. de kunstvorm in het verstand van en
bouwer voornamelijk de vorm is van het afgebouw e ^1S n
slechts gevolgelijk van den aanbouw. Daarom moet oo m en
onderhavigen vorm de verandering worden aangegeven a s ^
geworden zijn, want daarop richt zich de bedoeling,
omdat de verandering zelf in dezen vorm wordt aangegeven in geworden zijn, moeten de uitersten van de veian ering
beteekend worden, als zij zicK bevinden bij het gewor en
van de verandering. Dan echter heeft het empunt .Z^I\ i
zelfstandige natuur, het uitgangspunt evenwel ij nie
In qua tria considerantur: scilicet ipsa conversio, et terminus a q
minus ad quem.
.
j
ljt jn fieri;
Conversio autem polesl consideran dupliciter. uno m
^ ^ac
alio modo, ut in facto esse. Non autem debuit sigm
jiaec conversio
forma ut in fieri, sed ut in facto esse. Primo qui ® ^
se(j instantanea:
non est successiva, ut supra dictum est [q.
• -a ' ’ ’
gecundo, quia
in hujusmodi autem mutatiombus fieri non est nisi ac
sacramenti,
ita se habent formae sacramentales ad sigm ïcan
£fectum artis. Forma
sicut se habent formae artificiales ad representan U
fertur intentio artiautem artificialis est similitudo ultimi e ec us
,
(jomus aedificatae
ficis: sicut forma artis in mente aedificatoris es
i et jn hac forma
principaliter, aedificationis autem per consequeiw. fertur intentio.
debet exprimi conversio ut in facto esse, a q
^ jn facto esse, necesse
Et quia ipsa conversio exprimitur m iac ° ^a^ent jn facto esse conest quod extrema conversionis sigmricentur u
nropriam naturam suae
versionis. Tune autem terminus ad quem
14
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zijn eigen zelfstandigheid maar slechts volgens de bijkomstig
heden, waardoor het zintuigelijk waarneembaar is, en naar zintnigelijken indruk kan bepaald worden. Derhalve wordt het uit
gangspunt van de verandering terecht aangegeven met het aan
wijzend voornaamwoord, dat zich betrekt op de blijvende zintuigelijk waarneembare bijkomstigheden, terwijl het eindpunt
wordt aangegeven met een naam, die de natuur beceekent van
datgene, waarin de verandering plaats heeft t.w. het geheele
Lichaam van Christus, niet alleen Zijn Vleesch. zooals gezegd
is (76° Kw. 1° Art. 2° Antw.). Dus is deze vorm zeer geschikt:
« Dit is Mijn Lichaam )).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Worden is niet
het laatste uitwerksel van deze consecratie; dat is geworden zijn,
zooals gezegd is (in de Leerst.) en daarom moet veeleer dat in
den vorm uitgedrukt worden.
2. Het woord van God heeft gewerkt bij de schepping der
dingen en werkt ook in deze consecratie maar niet op gelijke
wijze; want hier werkt het als een uitwerkende oorzaak en tevens
sacramenteel d.w.z. volgens de draagkracht van de beteekenis,
en daarom moet in dit woord het laatste uitwerksel van de conse-

j

substantiae: sed terminus a quo non manet secundum suam substantiam,
sed solum secundum accidentia, quibus sensui subjacet, et ad sensum determinari potest. Unde convenienter terminus conversionis a quo exprimitur per
pronomen demonstrativum relatum ad accidentia sensibilia, quae manent.
Terminus autem ad quem exprimitur per nomen significans naturam ejus
in quod fit conversio: quod quidem est totum corpus Christi, et non sola caro
ejus, ut dictum est [q. 76. art. 1. ad 2.]. Unde haec forma est convenientissima: « Hoe est corpus meum. ».
Ad PRIMUM ergo dicendum quod fieri non est ultimus effectus hujus consecrationis, sed factum esse, ut dictum est [in corp.]. Et ideo hoe potius
exprimi debet in forma.
Ad SECUNDUM dicendum quod sermo Dei operatus est in creatione rerum, qui etiam operatur in hac consecratione: aliter tarnen et aliter. Nam
hic operatur effective, et (2) sacramentaliter, idest secundum vim significa"
tionis. Et ideo oportet in hoe sermone significari ultimum effectum conse-2

(2) L. om. : effective, et.
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oratie beteekend worden door een zelfstandig naamwoord, de
aangevende wijs en den tegenwoordigen tijd. Bij de schepping
der dingen echter heeft het alleen als een uitwerkende oorzaak
gewerkt, wat gebeurt door het bevel Zijner Wijsheid; en daarom
wordt bij de schepping der dingen het goddelijk woord uitgedrukt
m de bevelende wijs, zooals in het Boek der Schepping (1. 3) :
(( Het Worde licht; en het licht is geworden ».
3. Het uitgangspunt behoudt bij het geworden zijn van de
verandering zijn eigen zelfstandige natuur niet, zooals dit wel het
geva.' is met het eindpunt. En dus gaat de vergelijking niet op.
4. Door dat voornaamwoord: « Mijn », dat den eersten
persoon aanwijst, d.w.z. den persoon van den spreker, wordt
voldoende uitgedrukt de Persoon van Christus, waarin deze
woorden worden gesproken, zooals gezegd is (vorig Art.).
5. Dit voegwoord « want » wordt er in dezen vorm bij gezegd
volgens het gebruik van de Romeinsche Kerk, dat afkomstig is van
den H. Apostel Petrus; de opzet is om het verband uit te druk
ken mei de voorafgaande woorden; daarom hoort het ook niet
bij den vorm evenmin als de woorden, die aan den vorm vooraf
gaan.

crationis per verbum substantivum indicativi modi et praesentis temporis.
Sed in creatione rerum operatus est solum effective; quae quidem efficientia
est per imperium suae sapientiae. Et ideo in creatione rerum exprimitur sermo
divinus per verbum imperativi modi: secundum illud Gen. 1. [v. 3] : « Fiat
lux, et facta est lux ».
Ad TERTIUM dicendum quod terminus a quo in ipso facto esse conversionis non retinet naturam suae substantiae, sicut terminus ad quem. Et ideo
non est simile.
Ad QUARTUM dicendum quod per hoe pronomen « meum », quod includit
demonstrationem primae personae, quae est persona loquentis, sufficienter
exprimitur persona Christi, ex cujus persona haec proferuntur, ut dictum est
[art. praec.].
Ad QUINTUM dicendum quod haec conjunctio « enim » apponitur in hac
forma secundum consuetudinem Romanae Ecclesiae, a beato Petró apostolo
derivatam. Et hoe propter continuationerh ad verba praecedentia. Et ideo
non est de forma: sicut nee verba praecedentia formam.
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UT ARTIKEL.
Is dit een geschifte vorm van de consecratie van den ivijn:
Dit is de Kelk van Mijn Bloed?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat dit niet een geschikte
vorm is van de consecratie van den wijn: « Dat is de fce/fc van
Mijn Bloed, van het Nieuw en eeuwig Testament, het geheim
des geloofs, dat voor u en voor velen zal vergoten worden tot
vergiffenis van de zonden ». — 1. Want zooals het brood veran
dert in het Lichaam van Christus uit kracht van de consecratie,
zoo ook de wijn in het Bloed van Christus, gelijk uit het boven
staande blijkt (76c Kw. 1°, 2C' Art.). Nu wordt in den vorm
van de consecratie van het brood rechtstreeks gesproken van het
Lichaam van Christus en zonder bijvoeging van iets anders. Dus
wordt in dezen vorm ten onrechte onrechtstreeks gesproken van
het Bloed van Christus en wordt er in rechtstreekschen vorm iets
bijgezet van den kelk, aldus: « Dit is de fce/fc van Mijn Bloed ».
2. De woorden bij de consecratie van het brood gesproken heb
ben geen grootere kracht dan die welke worden gesproken bij de

ARTICULUS III.
Utrum haec sit convcniens forma consecrationis vini:

«
[4.

Hic est calix sanguinis mei

»,

etc.

Dist. 8. q. 2. art. 2. qla. 1, 2, 3; In Matth. cap. 26;
1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 5.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod haec non sit conveniens forma
consecrationis vini: « Hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni Testamenti,
mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem. peccatorum )>. Sicut enim panis convertitur in corpus Christi ex vi consecra
tionis, ita et vinum in sanguinem Christi, sicut ex praedictis patet [q. 76.
art. 1, 2.]. Sed in forma consecrationis panis ponitur in recto corpus Christi,
nee aliquid aliud additur. Inconvenienter ergo in hac forma ponitur sanguis
Christi in obliquo, et additur calix in recto, cum dicitur: « Hic est calix
sanguinis mei ».

2. PRjETEREA, non sunt majoris efficaciae verba quae proferuntur in
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consecratie van den wijn, daar ze alle twee woorden van Christus
zijn. Nu is de consecratie van het brood af, zoodra er gezegd is:
« Dit is Mijn Lichaam ». Dus is ook de consecratie van het Bloed
af, zoodra er gezegd is: « Dit is de kelk van Mijn Bloed »; en
derhalve schijnen de nog volgende woorden met tot het wezen
van den vorm te behooren, temeer omdat zij zich betrekken op de
eigenschappen van dit Sacrament.
3. Het Nieuw Testament schijnt iets te zijn van innerlijke
inspraken, zooals hieruit blijkt dat de Apostel (Hebr. 8. 8, 10)
de woorden van Jeremias (31. 31, 33) aanhaalt: ((Ik zal over
het huis van Israël een Nieuw Testament voltrekken■■■ doordat
Ik Mijn wetten in hun harten geef ». Een sacrament wordt
daarentegen uitwendig zichtbaar voltrokken. Dus wordt verkeer
delijk in den vorm van dit Sacrament gezegd: « van het Nieuw
Testameni )>.
4. Iets wordt nieuw genoemd, omdat het dicht bij het begin
van zijn bestaan is. Maar het eeuwige heeft geen begin van zijn
bestaan. Dus wordt verkeerdelijk gezegd: «van het Nieuw en
eeuwig », hetgeen een tegenspraak schijnt in te houden.
5. Men moet de aanleidingen tot dwaling van de menschen
wegnemen, volgens Isa'ias (57. 14) : « Verwijdert de steenen des

consecratione panis quam ea quae proferuntur in consecratione vini: cum
ulraque sint verba Christi. Sed statim dicto: « Hoe est corpus meum », est
perfecta consecratio panis. Ergo statim cum dictum est: « Hic est calix
sanguinis mei » est perfecta consecratio sanguinis. Et ita ea quae sequuntur,
non videntur esse de substantia formae: praesertim cum pertineant ad proprietates hujus sacramenti.
3. Pr/ETEREA, Testamentum novum pertinere videtur ad internam inspirationem, ut patet ex hoe quod Apostolus ad Hebr. 8 [v. 8, 10] introducit
verba quae habentur Jerem. 31. [v. 31, 33] : « Consummabo super domum
Israël testamentum novum, dando leges meas in mentem eorum ». Sacramentum autem exterius visibiliter agitur. Inconvenienter ergo in forma
sacramenti dicitur: « Novi Testamenti ».
4. Pr/ETEREA, « novum » dicitur aliquid ex eo quod est prope principium sui esse. Aeternum autem non habet principium sui esse. Ergo inconvenienter dicitur « novi et aeterni » : quia videtur contradictionem implicare.
5. Pr/ETEREA, occasiones erroris sunt horriinibus subtrahendae, secundum illud Isa. 57. [v. 14]: «-Auferte offendicula de via populi mei».
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aanstoots van den jveg van Mijn volk »• Nu hebben sommigen
gedwaald door te denken, dat het Lichaam en Bloed van Chris
tus alleen maar op mystieke wijze in dit Sacrament tegenwoordig
is. Dus wordt in dezen vorm verkeerdelijk gezegd: « het geheim
des geloofs ».
6. Zooals boven gezegd is (73° Kw. 3° Art. 3 Antw.; 74e
Kw. 4C Art. 3e Antw.), is de Eucharistie het « Sacrament van
de liefde », gelijk het doopsel « het sacrament van het geloof »
is. Dus moet in dezen vorm eerder gesproken worden van de
liefde dan van het geloof.
7. Dit Sacrament is in zijn geheel, zoowel wat het Lichaam
als wat het Bloed betreft, een herinnering aan het lijden des
Heeren, volgens den Eersten Brief aan de Corinthiërs (1 1. 26) :
(( Zoo dikrvijls gij dit brood zult eten en den kelk zu^ drinken»
zult gij den dood des Heeren verkondigen ». Dus had in den
vorm van de consecratie van het Bloed niet méér melding ge
maakt moeten worden van het lijden des Heeren en de vruchten
ervan dan in de consecratie van het Lichaam, temeer daar de
Heer gezegd heeft (Luc. 22. 19) : « Dit is Mijn Lichaam, dat
voor u zal rvorden overgeleverd ».
8. Het lijden van Christus was, zooals boven is uiteengezet
(48° Kw. 2e Art.; 49° Kw. 3e Art.), op zich voldoende om* 6

Sed quidam erraverunt aestimantes mystice solum esse corpus et sanguinetn
Christi in hoe sacramento. Ergo in hac forma inconvenienter ponitur:
« Mysterium fidei ».
6. Pr/ETEREA, supra dictum est [q. 73. art. 3. ad 3; q. 74. art. 4.
ad 3.], quod sicut baptismus est sacramentum fidei, ita Eucharistia est
sacramentum charitatis. Ergo in hac forma magis debet poni charitas quam
fides.
7. PRi'ETEREA, totum hoe sacramentum, et quantum ad corpus et quantum ad sanguinem, est memoriale Dominicae passionis, secundum illud
1. Corinth. 11. [v. 26]: « Quotiescumque manducabitis panem hunc et
calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis». Non ergo magis debuit
in forma consecrationis sanguinis fieri mentio de passione Christi et ejus
fructu, quam in forma consecrationis corporis: praesertim cum Luc. 22.
[v. 19]. Dominus dixerit: «Hoe est corpus meum, quod pro vobis tradetur ».
8. Pr^ETEREA, passio Christi, ut supra habitum est [q. 48. art. 2; q. 49.
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allen ten voordeel te strekken en het was feitelijk voldoende voor
velen. Dus had moeten gezegd worden: « dat vergoten zal
toordcn voor allen » of « voor velen », zonder de toevoeging:
<( voor u ».
9. De woorden, waarmee dit Sacrament wordt voltrokken, ontleenen hun kracht aan de instelling door Christus. Nu verhaalt
geen enkele evangelist, dat Christus al deze woorden heeft ge
zegd. Dus is dit niet een geschikte vorm van de consecratie van
den wijn.
Daartegenover staat echter, dat de Kerk, door de Apostelen
onderwezen, dezen vorm gebruikt bij de consecratie van den
wijn.
Leerstelling. — Met betrekking tot dezen vorm zijn er

twee meen in gen. Sommigen immers hebben beweerd, dat tot het
wezen van dezen vorm alleen maar de woorden behooren: « Dit
is de keilt van Mijn Bloed », niet echter de volgende. Maar dit
schijnt onjuist, want de volgende woorden zijn een nadere bepa
ling van het gezegde d. i. van het Bloed van Christus; dus behoo
ren zij tot de volledigheid van het gesprokene. Daarom wordt9

art. 3.], ad sufficientiam profuit omnibus, quamtum vero ad efficientiam
profuil multis. Debuit ergo dici: « Qui effundetur pro omnibus », aut « pio
multis », sine hoe quod adderetur « pro vobis ».
9. Prteterea, verba quibus hoe sacramentum conficitur, efficaciam habent ex institutione Christi. Sed nullus Evangelista recitat Christum haec
omnia verba dixisse. Ergo haec non est conveniens forma consecrationis vini.
Sed contra est quod Ecclesia ab apostolis instructa utitur hac forma in
consecratione vini.
RESPONDEO dicendum quod circa hanc formam est duplex opinio. Quidam
enim dixerunt quod de substantia formae hujus est hoe solum quod dicitur:
« Hic est calix sanguinis mei », non autem ea quae sequuntur. Sed hoe videtur inconveniens: quia ea quae sequuntur, sunt quaedam determinationes
praedicati, idest sanguinis Christi; unde pertinent ad integritatem ejusdera
locutionis.
Et propter hoe sunt alii qui melius dicunt quod omnia sequentia sunt de
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door anderen juister gezegd, dat al wat volgt tot het wezen van
den vorm behoort, tot aan de later komende woorden: « Zoodikwijls gij dit doen zult », wat op het gebruik van dit Sacrament
slaat en daarom niet tot het wezen van den vorm behoort. Van
daar dat de priester al deze woorden uitspreekt onder denzelfden
ritus en dezelfde handeling d.w.z. terwijl hij den kelk vasthoudt.
Bij Lucas (22. 20) worden ook de latere woorden vermengd met
de voorafgaande, als er gezegd wordt: « Deze kelk hel Nieuwe
Verbond in Mijn Bloed n. Men moet dus zeggen, dat al de i
genoemde woorden tot het wezen van den vorm behoeven, maar 1
dat door de eerste woorden nl.: « Dit is de k^-k van
I
Bloed » de verandering zelf van den wijn in hei Bloed wordt ,
beteekend, zooals gezegd is (vorig Art.) van den vorm van de
consecratie van het brood, terwijl door de volgende woorden de
kracht wordt aangegeven van het Bloed, dat vergoten werd bij
het lijden, hetwelk in dit Sacrament werkt en op drie doeleinden
is gericht. En wel vooreerst en voornamelijk op het verwerven
van de eeuwige erfenis, volgens het woord van den Brief aan
de Hebreen (10.19) : (( Vertrouwend tot het Heilige te zullen
binnengaan door hel Bloed van Christus »; en om dit aan te
geven wordt er gezegd: « van het Nieuw en eeuwig Testament ».
Ten tweede op de gerechtigheid van de genade, die is door het
substantia formae usque ad hoe quod postea sequitur: « Haec quotiescumque feceritis », quod pertmet ad usum hujus sacramenli, unde non est
de substantia formae. Et inde est quod sacerdos eodem ritu et modo, scilicet.
tenendo calicem in manibus, omnia haec verba profert. Luc. etiam 22. [v.
20] mterponuntur verba sequentia verbis praemissis, cum dicitur: « Hic.
calix novum testamentum est in meo sanguine ».
Dicendum est ergo quod omnia praedicta verba sunt de substantia formae:
sed per prima verba, cum dicitur: « Hic est calix sanguinis mei », sigmficatur
ipsa conversio vini in sanguinem, eo modo quo dictum est [art. praec.J in
forma consecrationis panis; per verba autem sequentia designatur virtus
sanguinis effusi in passione, quae operatur in hoe sacramento. Quae quidem
ad tria ordinatur. Primo quidem, et principaliter, ad adipiscendam aeternam
haereditatem: secundum illud Hebr. 10. [v. 19]: « Habentes fiduciam
in introitu sanctorum per sanguinem eius ». Et ad hoe designandum dicitur:
« Novi et aeterni Testamenti ». Secundo, ad justitiam gratiae quae est per
fidem: secundum illud Rom. 3. [v. 25, 26] : « Quem proposuit Deus-
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geloof, volgens het woord van den Brief aan de Romeinen (3.
25, 26) : « Dien God gesteld heeft tot Verzoener door het geloof
m Zijn Bloed; opdat Hijzelf rechtvaardig zij en hem recht
vaardige, die uit het geloof is in Jesus Christus )); en met betrek
king tot dit wordt er bijgevoegd: « het geheim des geloofs ».
Ten derde op het wegnemen van de beletselen voor de beide
voorgaande doeleinden d. w. z. de zonden, volgens het woord
van den Brief aan de Hebreen (9. 14): <( Het Bloed van
Christus ... zal ons geweten reinigen van de doode werden » .d. i.
van de zonden; en met betrekking tot dit wordt er bijgevoegd:
(( Dat voor u en voor velen zal vergoten worden tot vergiffenis
van de zonden ».
Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. Het gezegde: « Dit
is de !^eU( van Mijn Bloed » is een oneigenlijke uitdrukking en
kan tweevoudig verstaan worden. Vooreerst als een naamsver
wisseling, waardoor datgene, wat iets inhoudt, gezet wordt in
plaats van den inhoud, zoodat de zin is: « Dit is Mijn Bloed
vervat in den fyell? », waarvan hier melding wordt gemaakt, om
dat in dit Sacrament het Bloed van Christus geconsecreerd wordt
als drank van de geloovigen, hetgeen niet gegeven is met het
begrip « Bloed », weshalve dit moest worden aangeduid door
een voor dergelijk gebruik bestemd vaatwerk. Ten tweede kan

propitiatorem per fidem in sanguine ipsius, ut sit ipse justus et justificans eum
qui ex fide est Jesu Christi ». Et quantum ad hoe subditur: « Mysterium
fidei ». Tertio autem, ad removendum impedimenta utriusque praedictorum,
scilicet peccata: secundum illud Hebr. 9. [v. 14] : « Sanguis Christi emundabit conscientias nostras ab operibus mortuis », idest a peccatis. Et
quantum ad hoe subditur: «Qui pro vobis et pro multis(l) effundetur
in remissionem peccatorum ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod eum dicitur: « Hic est calix sanguinis
mei », est locutio figurativa, et potest dupliciter intelligi. Uno modo, secun
dum metonymiam, qua ponitur continens pro contento, ut sit sensus: « Hic
est sanguis meus contentus in calice ». De quo fit hic mentio, quia sanguis
Christi in hoe sacramento consecratur, inquantum est potus fidelium, quod
(1) L. addit : aliis.
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het verstaan worden in overdrachtelijken zin, inzoover nl. door
den kelk vergelijkenderwijs verstaan wordt het lijden van Chris
tus, dat gelijk een kelk dronken maakt, volgens het woord van
de Klaagliederen (3. 15) : « Hij heeft mij vervuld met droefcnissen, drongen gemaakt met alsem »; waarom ook de Heer Zelf
Zijn lijden een kelk noemt zeggende (Matth. 26. 39) : « Laat
dezen kelk aQn Mij voorbijgaan »; zoodat de zin is: «. Dit is de
kolk van Mijn lijden », waarvan melding wordt gemaakt bij het
afzonderlijk naast het Lichaam geconsecreerde Bloed, omdat de
scheiding, welke het Bloed scheidde van het Li „haam, plaats
vond door het lijden.
2. Omdat, zooals gezegd is (in het vorig Antw.; 76 Kw.
2° Art. 1° Antw.), het afzonderlijk geconsecreerde Bloed uit
drukkelijk het lijden van Christus verbeeldt, daarom wordt bij
de consecratie van het Bloed melding gemaakt van het uitwerk
sel van het lijden en gebeurt dit met bij de consecratie van het
Lichaam, dat het onderwerp is van het lijden, hetgeen ook door
’s Heeren woord wordt aangegeven: « Dat voor u zal worden
overgeleverd », als zeide Hij: « Dat voor u aan het lijden zal
worden onderworpen ».
3. Een testament is de beschikking over een erfenis. Nu heeft
God beschikt de hemelsche erfenis aan de menschen te geven

non importatur in ratione sanguinis: et ideo oportuit hoe designari per vas
huic usui accomodatum.
Alio modo potest intelligi secundum metaphoram, prout per calicem
similitudinarie intelligitur passio Christi, quae ad similitudinem calicis inebriat,
secundum illud Tren. 3. [v. 15] : « Replevit me amaritudinibus, inebriavit
me absynthio »: unde et ipse Dominus passionem suam calicem nominat,
Matth. 26. [v. 39], dicens: « Transeal a me calix iste », ut sit sensus:
« Hic est calix passionis rneae ». De qua fit'mentio in sanguine seorsum a
corpore consecrato, quia separatio sanguinis a corpore fuit per passionem.
Ad SECUNDUM dicendum quod, quia ut dictum est [solui, praec.;
q. 76. art. 2. ad 1.], sanguis seorsum consec.ratus expresse passionem Christi
repraesentat, ideo potius in consecratione sanguinis fit mentio de effectu
passionis, quam in consecratione corporis, quod est passionis subjectum. Quod
etiam designatur in hoe quod Dominus dicit: « Quod pro vobis tradetur »,
quasi diceret: «Quod pro vobis passioni subjicietur ».
Ad TERTIUM dicendum quod testamentum est dispositio haereditatis. Hae-

Kw. 78, A. 3.

203

door de kracht van het Bloed van Jesus Christus, want, zooals
gezegd wordt in den Brief aan de Hebreen (9. 16) : « Waar een
testament is, daar moet de dood van den erflater tusschen beide'
treden ». Het Bloed van Christus is echter op twee manieren
aan de menschen gegeven. Vooreerst in voorafbeelding, wat
behoort tot het Oude Testament; en daarom besluit de Apostel
op die plaats aldus: (( Daarom is ooit het eerste Testament niet
zonder bloed ingewijd », hetgeen hieruit blijkt, dat in het Boek
van den Uittocht (24. 7, 8) gezegd wordt: (( Nadat Mozes al de
geboden van de Wet had voorgelezen, besprenkelde hij het ge~
heele volk zeggende: Dit is het Bloed van het Testament, dat
Cod u heeft nagelaten ». Vervolgens is het in werkelijkheid ge
geven, wat behoort tot het Nieuwe Testament; en dat laat de
Apostel op die plaats voorafgaan, als hij zegt: « Daarom is
(Christus) de Middelaar van een Nieuw Testament, opdat, door
tusschenkomst van zijn dood, zij die geroepen zijn de belofte
ontvangen van een eeuwige erfenis ». Er wordt derhalve gezegd:
« Dit is het Bloed van het Nieuw Testament », omdat het niet
meer in voorafbeelding maar in werkelijkheid wordt gegeven;
vandaar dat er bijgevoegd wordt: « Dat voor u zal worden
vergoten )). — De inwendige inspraken dan komen voort uit de
kracht van dit Bloed, aangezien wij door het lijden van Christus
gerechtvaardigd worden.
reditatem autem coelestem disposuit Deus hominibus dandam per virtutem
sanguinis Jesu Christi: quia, ut dicitur Hebr. 9. [v. 16] : « Ubi est testamentum, mors necesse est intercedat testatoris », Sanguis autem Christi
dupliciter est hominibus exhibitus. Primo quidem, in figura: quod pertinet
ad vetus Testamentum. Et ideo Apostolus ibidem [v. 18] concludit:
« Unde nee primum testamentum sine sanguine dedicatum est »: quod
patet ex hoe quod sicut dicitur Exod. 24. [v. 7, 8], « lecto omni mandato legis a Moyse, omnem populum aspersit, dicens: Hic est sanguis
Testamenti, quod mandavit ad vos Deus ». Secundo autem est exhibitus
in rei veritate: quod pertinet ad novum Testamentum. Et hoe est quod
Apostolus ibidem [v. 15] praemittit dicens: « Ideo novi Testamenti mediator
est Christus, ut, morte intercedente, repromissionem accipiant qui vocati sunt
aeternae haereditatis ». Dicitur ergo: « Hic sanguis novi Testamenti », quia
jam non in figura, sed in veritate exhibetur. Unde subditur: «Qui pro
vobis effundetur ». Interna autem inspiratio ex hujus sanguinis virtute pro-
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4. Dit Testament is « Nieuw » wat betreft het feitelijk ge
geven worden; het heet echter « eeuwig » om reden van de
eeuwige verordening Gods en ook om reden van de eeuwige
erfenis, waarover door dit Testament wordt beschikt: ook de
Persoon zelf van Christus, door wiens Bloed hel Testament
wordt beschikt, is eeuwig.
5. Hier wordt gesproken van « geheim », niet om de werke
lijkheid uit te sluiten, maar om de verborgenheid aan te geven;
het Bloed van Christus is immers op een verborgen wijze in dit
Sacrament tegenwoordig en het lijden van Christus was op een
\erborgen wijze in het Oud Testament voorafgebeeld.
6. Er wordt gezegd « geheim des geloofs » d. i. zooveel als
voorwerp van geloof, want alleen door het geloof wordt gehouden,
dat het Bloed van Christus in werkelijkheid in dit Sacrament
tegenwoordig is. Het lijden van Christus rechtvaardigt ook door
het geloof. — Het doopsel echter wordt het « sacrament des ge
loofs » genoemd als een belijdenis van geloof. Dit daarentegen is
het « Sacrament der liefde » als uitbeelding en bewerker daar
van.
7. Zooals gezegd is (2‘ Antw.), is het afzonderlijk naast het
cedit secundum quod passione Christi justificamur.
Ad QUARTUM dicendum quod hóe Testamentum est novum ratione exhibitionis. Dicitur autem aeternum tam ïatione aeternae Dei praeordinationis;
quam etiam ratione aeternae haereditalis, quae per hoe Testamentum
disponitur. Ipsa etiam persona Christi, cujus sanguine Testamentum disponitur,
est aeterna.
Ad QUINTUM dicendum quod mysterium hic ponitur, non quidem ad
excludendam rei veritatem, sed ad ostendendam occultalionem. Quia et ipse
sanguis Christi occulto modo est in hoe sacramento; et ipsa passio Christi
occulte fuit figurata in veteri Testamento.
Ad SEXTUM dicendum quod dicitur •« Mysterium (2) fidei », quasi fidei
objectum: quia quod sanguis Christi secundum veritatem sit in hoe sacra
mento, sola fide tenelur. Ipsa etiam Christi passio per fidem justificat.
Baptismus autem dicitur sacramentum fidei: quia est quaedam fidei
protestatio. Hoe autem est sacramentum charitatis, quasi figurativum et
effectivum.
Ad SEPTIMUM dicendum quod, sicut dictum est [in resp. ad 2.], sanguis2
(2) L. : sacramentum.
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Lichaam geconsecreerde Bloed een uitdrukkelijke afbeelding van
het lijden van Christus en daarom wordt bij de consecratie van
het Bloed melding gemaakt van het lijden van Christus en de
vruchten ervan en gebeurt dit niet bij de consecratie van het
Lichaam.
8 i Iet Bloed van het lijden van Christus is niet alleen werk
dadig onder de uitverkoren Joden, aan wie het bloed van het
Oud T estament is gegeven, maar ook onder de heidenen; en niet
alleen onder de dit Sacrament voltrekkende priesters en de andere
ontvangers, maar ook onder degenen, voor wie het wordt opged ragen. En daarom zegt Hij bepaaldelijk « voor u » Joden,
en ((voor velen)) d. i. de heidenen; of « voor u », die ervan
eten, en « voor velen », voor wie het wordt opgedragen.
9. De evangelisten bedoelden niet de vormen van de sacra
menten mee te deelen (deze moesten in de beginnende Kerk ver
borgen blijven, zooals Dionysius zegt), maar de geschiedenis van
Christus te verhalen. En toch kunnen bijna al de onderhavige
woorden uit de verschillende Schriftuurplaatsen gehaald worden.
Want het gezegde: (( Dit is de l?elk » vindt men in Lucas (22.
20) en in den Eersten Brief aan de Corinthiërs (11. 25); bij
Mattheus (26. 28) wordt verder gezegd: « Dit is Mijn Bloed
van het Nieuw Testament, dat voor velen zal vergoten worden

seorsum consecratus a corpore expressius repraesental passionem. Christi.
Et ideo potius in consecratione sanguinis fit mentio de passione Christi et
fructu ipsius, quam in consecratione corporis.
Ad OCTAVUM dicendum quod sanguis passionis Christi non solum habct
efficaciam in Judaeis electis, quibus exhibitus est sanguis veteris Testamenti,
sed etiam in gentilibus; nee solum in sacerdotibus qui hoe conficiunt sacramentum, vel aliis qui sumunt, sed etiam in illis pro quibus offertur. Et ideo
signanter dicit « pro vobis », Judaeis, et « pro multis », scilicet gentilibus; vel
« pro vobis » manducantibus, et « pro multis » pro quibus offertur.
Ad NONUM dicendum quod Evangelistae non intendebant tradere formas
sacramentorum, quas in primitiva Ecclesia oportebat esse occultas, ut dicit
Dionysius in fine Ecclesiast. Hierar. [cap. 7. § 10]. Sed intenderunt historiam de Christo texere. Et tarnen haec omnia fere verba ex diversis Scripturae
locis accipi possunt; nam quod dicitur: « Hic est calix », habetur Luc. 22.
[v. 10] et 1. Cor. 21. [v. 25], Matth. autem 26. [v. 28] dicitur: « Hic
<est sanguis meus novi Testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem
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tot vergiffenis van de zonden )). De toevoeging (( van het eeuwig »
en ook: « geheim des geloofs » heeft men uit de Overlevering
des Heeren, die door de Apostelen tot de Kerk is gekomen,
volgens het woord van den Eersten Brief aan de Corinthiërs
(11. 23) : « Ui heb van den Heer ontvangen, wai ik u ook
overgeleverd ».
IVe ARTIKEL.
Js er in de genoemde woorden van de vormen een geschapen
kracht, die de consecratie bewerkt?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er in de genoemde
woorden van de vormen geen geschapen kracht is, die de con
secratie bewerkt. — 1. Damascenus zegt immers: « Alleen door
de kracht van den H. Geest geschiedt de verandering van hei
brood in het Lichaam van Christus ». Nu is de kracht van den
H. Geest een ongeschapen kracht. Dus komt dit Sacrament niet
tot stand door eenige geschapen kracht van deze woorden.
2. Wonderwerken geschieden niet door een of andere ge
schapen kracht, maar alleen door de kracht Gods, gelijk in het

peccatorum ». Quod autem additur « aeterni », et iterum <( mysterium fidei >)*
ex traditione Domini habetur, quae ad Ecclesiam per apostolos pervenit:
secundum illud 1. Cor. 11. [v. 23]: «Ego accepi a Domino quod et
tradidi vobis ».
ARTICULUS IV.
Utrum praedictis verbis formarum insil aliqua vis creala
effectiva consecrationis.

[4. Dist. 8. q. 2. art. 3; In Matth. cap. 26.]
Ad QUARTUM sic proceditur. Videlur quod praedictis verbis formarum
non insit aliqua vis creata effectiva consecrationis. Dicit enim Damascenus
in 4. lib. [Orth. Fid. cap. 13.] : « Sola virtute Spiritus Sancti fit conversio
panis in corpus Christi ». Sed virtus Spiritus Sancti est virtus increata. Ergo
nulla virtute creata horum verborum conficitur hoe sacramentum.
2. Pr^ETEREA, opera miraculosa non fiunt aliqua virtute creata, sed sola
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Eerste Deel (110° Kw. 4° Art.) is uiteengezet. Welnu, de ver
andering van het brood en den wijn in het Lichaam en Bloed
van Christus is geen minder wonderwerk dan de schepping der
dingen of ook dan de vorming van het Lichaam van Christus in
den schoot van de Maagd, gebeurtenissen, die niet door een of
andere geschapen kracht hebben kunnen plaats vinden. Dus wordt
ook dit Sacrament niet geconsecreerd door een geschapen kracht
van de genoemde woorden.
3. Genoemde woorden zijn niet enkelvoudig maar een samen
stel van vele; ook worden zij niet tegelijk maar na elkaar uit
gesproken. Maar de genoemde verandering gebeurt, zooals boven
is gezegd (73‘* Kw. 7e Art.), in één oogenblik, waarom ze moet
gebeuren door een enkelvoudige kracht. Dus gebeurt ze niet
door kracht van deze woorden.
Daartegenover staat echter, dat Ambrosius zegt: « Als er zulk
een kracht is in de woorden van den Heer Jesus, dat hetgeen
niet was, begon te zijn, hoeveel ie méér kunnen zij dan bewerken,
dat, hetgeen was, is en verandert in iets anders? Zoo dan is dat
gene, wat vóór de consecratie brood was, na de consecratie het
Lichaam van Christus, want de woorden van Christus doen hel
geschapene veranderen ».* 3

virtute divina, ut in 1. habitum est [q. 1 10. art. 4.]. Sed conversio panis
et vini in corpus et sanguinem Christi est opus non minus miraculosum quam
creatio rerum, vel etiam formatio corporis Christi in utero virginali, quae
quidem nulla virtute creata fieri potuerunt. Ergo neque hoe sacramentum
consecratur aliqua virtute creata dictorum verborum.
3. Pr/eterea, praedicta verba non sunt simplicia, sed ex multis compo
sita: nee simul, sed successive proferuntur. Conversio autem praedicta, ut
supra dictum est [q. 75. art. 7.], fit in instanti: unde oportet quod fiat per
simplicem virtutem. Non ergo fit per virtutem horum verborum.
Sed CONTRA est quod Ambrosius dicit in lib. 4. de Sacramentis [cap. 4.J
« Si tanta est vis in sermone Domini Jesu ut inciperet esse quod non erat,
quanto magis operatorius est ut sint quae erant, et in aliud commutentur? Et
sic quod erat panis ante consecrationem, jam corpus Christi est post consecrationem, quia sermo Christi creaturam mutat ».
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LEERSTELLING. — Sommigen hebben gezegd, dat er geen
enkele geschapen kracht is in de genoemde woorden voor het
bewerken van de zelfstandigheidsverandering, noch ook in de
andere sacramenteele vormen of in de sacramenten zelf voor het
tot stand brengen van de uitwerkselen der sacramenten —
een meening, die zooals boven is uiteengezet (62’ Kw. V
Art.), in strijd is met de uitlatingen van de heiligen en boven
dien te kort doet aan de waardigheid van de sacramenten van
de Nieuwe Wet. Aangezien derhalve dit Sacrament nog waar
diger is dan de overige, zooals boven gezegd is (65' Kw. 3 Art.),
is de gevolgtrekking te maken, dat in de tot den vorm van dit
Sacrament behoorende woorden een zekere geschapen kracht is,
die de verandering van dit Sacrament bewerkt, wel te verstaan
een werktuigelijke kracht, zooals ook in de andere sacramenten,
gelijk boven is gezegd (62" Kw. 3° en 4' Art.). Daar immers
deze woorden in den persoon van Christus worden uitgesproken,
hebben zij, tengevolge van Zijn bevel, een van Christus komende
werktuigelijke kracht, zooals ook Zijn andere daden of woorden
een werktuigelijke heilskracht bezitten, gelijk boven gezegd is
(68" Kw. 6“ Art.; 56" Kw. !*■ Art. 3“ Antw.).
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Wanneer er ge
zegd wordt, dat alleen door de kracht van den H. Geest het
brood verandert in het Lichaam van Christus, wordt niet uitRESPONDEO dicendum quod quidam dixerunt, nullam virtutem creatam
esse nee in praedictis verbis ad transsubstantiationem faciendam, nee etiam
in alns sacramentorum formis, nee etiam in ïpsis sacramentis ad mducendos
sacramentorum effectus. Quod, sicut supra habitum est [q. 62. art. l.j,
et dictis sanctorum repugnat, et derogat dignitati sacramentorum novae legis.
Unde, cum hoe sacramentum sit prae caeteris dignius, sicut supra dictum
est [q. 65. art. 3.], consequens est quod in verbis formalibus hujus sacramenti sit quaedam virtus creata ad conversionem hujus sacramenti facien
dam: instrumentalis tarnen, sicut et in aliis sacramentis, sicut supra dictum
est [q. 62. art. 3, 4.]. Cum enim haec verba ex persona Christi proferantur,
ex ejus mandato consequuntur virtutem instrumentalem a Christo: sicut et
caetera ejus facta vel dicta habent instrumentaliter salutiferam virtutem,
ut supra dictum est [q. 68. art. 6; q. 56. art. 1 ad 3.].
Ad PRIMUM ergo dicendum quod cum dicitur sola virtute Spiritus Sancti
panem in corpus Christi converti, non excluditur virtus instrumentalis quae
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gesloten de werktuigelijke kracht, die in den vorm van dit Sa
crament is, evenmin als, wanneer gezegd wordt: « Alleen de
smid maafyt het mes », de kracht van den hamer wordt uitgesloten.
2. Wonderwerken kan geen enkel schepsel tot stand brengen
als hoofdoorzaak; maar wel als werktuigelijke oorzaak, gelijk
de aanraking van Christus’ hand den melaatsche genas. Op deze
wijze dan veranderen de woorden van Christus het brood in het
Lichaam van Christus. Zoo iets kon niet gebeuren bij de ont
vangenis van Christus’ Lichaam, toen Christus’ Lichaam gevormd
werd, dat nl. iets dat uit Christus’ Lichaam voortkwam, een
werktuigelijke kracht bezat met het oog op de vorming van dat
zelfde Lichaam. Bij de schepping was er verder geen uiterste
term, waarop de werktuigelijke werking van een schepsel kon
uitgeoefend worden. En dus gaat de vergelijking niet op.
3. Genoemde woorden, waardoor de consecratie plaats heeft,
werken sacramenteel; de verandering-uitwerkende kracht, die in
de vormen van deze Sacramenten is, volgt daarom de beteekenis,
welke bij het uitspreken van het laatste woord haar eindterm
bereikt. Daarom krijgen genoemde woorden de bewuste kracht
op het laatste oogenblik van het uitspreken der woorden, evenwel
m verband met wat voorafgaat; en deze kracht is enkelvoudig

est in forma hujus sacramenti: sicut, cum dicitur quod solus faber facit
cultellum, non excluditur virtus martelli.
Ad SECUNDUM dicendum quod opera miraculosa nulla créatura potest
facere quasi agens principale: potest tarnen ea facere instrumentaliter, sicut
ipse tactus manus Christi sanavit leprosum. Et per hunc modum verba
Christi convertunt panem in corpus Christi. Quod quidem fieri non potuit
in conceptione corporis Christi, qua corpus Christi formabatur, ut aliquid
a corpore Christi procedens haberet instrumentalem virtutem ad ipsius corporis
fonnationem. In creatione etiam non fuit aliquod extremum in quod instrumen
talis actio creaturae posset terminari. Unde non est simile. ,
Ad TERTIUM dicendum quod praedicta verba quibus fit consecratio, sacramentaliter operantur. Unde vis conversiva quae est in formis horum
sacramentorum, consequitur significationem, quae in prolatione ultimae
dictionis terminatur. Et ideo in ultimo instanti prolationis verborum praedicta
verba consequuntur hanc virtutem: in ordine tarnen ad praecedentia. Et haec
virtus est simplex ratione simplicis significati: licet in ipsis verbis exterius
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vanwege de enkelvoudigheid van het beteekende, al is er dan ril
de uitwendig gesproken woorden een zekere samenstelling.
Vc ARTIKEL.
Zijn genoemde gezegdes 1vaar?
BEDENKINGEN. — 1. Men beweert, dat genoemde gezegdes
met waar zijn. — 1. Wanneer er immers gezegd wordt: « Dit
is Mijn Lichaam », dan wijst het woordje <( dit )) op een zelf
standigheid. Maar bij het uitspreken van hel voornaamwoord
<( dit » is, volgens het voorgaande (1e Art.; 4 Art. 3' Antw.;
75° Kw. 2°, 7e Alt.), de zelfstandigheid van het brood nog
aanwezig, daar de zelfstandigheidsverandering plaats heeft op*
het laatste oogenblik van het uitspreken der woorden. Nu is deze
zin valsch: « Het brood is het Lichaam van Christus ». Dus is
ook deze zin valsch: « Dit is Mijn Lichaam ».
2. Het voornaamwoord « dit » wijst op iets zintuigelijk waar
neembaars. Maar de zintuigelijk waarneembare gedaanten, die

prolatis sit (1) quaedam compositio.
ARTICULUS V.
Ulrum praedictae loculiones sint vcrae.

[4. Dist. 8. q. 2. art. 1. qla. 4; In Matth. cap. 26;
1 ad Cor. cap. 11. lect. 5.].
Ad QU1NTUM sic proceditur. Videtur quod praedictae locutiones nöiï

sint verae. Cum enim dicitur: « Hoe est corpus meum », ly « hoe » est
demonstrativum substantiae. Sed secundum praedicta [art. 1 ; art. 4, ad 3r
q. 73. art. 2, 7.], quando profertur hoe pronomen, «hoe», adhuc est
ibi substantia panis: quia transsubstantiatio fit in ultimo instanti prolationisverborum. Sed haec est falsa: « Panis est corpus Christi ». Ergo et haec
est falsa: « Hoe est corpus meum ».
2. Pr/ETEREA, hoe pronomen « hoe », facit demonstrationem ad sensum. Sed species sensibiles quae sunt in hoe sacramentor neque sunt ipsum:

• (1) L.:5fit.
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men in dit Sacrament vindt, zijn noch het Lichaam van Christus,
noch de bijkomstigheden van het Lichaam van Christsus. Dus
kan dit gezegde niet waar zijn: « Dit is Mijn Lichaam ».
3. Zooals gezegd is (4‘* Art. 3‘‘ Antw.), bewerken deze woor
den door hun beteekenis de verandering van het. brood in het
Lichaam van Christus. Nu moet men zich de bewerkende oorzaak
denken vóór het uitwerksel. Dus moet men zich de beteekenis
van deze woorden denken vóór de verandering van het brood in
het Li chaarn van Christus. Maar vóór de verandering is deze zin
valsch: 'Dit is Mijn Lichaam)). Dus moet hij zonder meer
als vaisch beschouwd worden; en hetzelfde geldt van het ge
zegde: ■ < Dit is de fyeUi van Mijn Bloed » enz.
Daartegenover staat echter, dat deze woorden gesproken
worden in den persoon van Christus, die van Zichzelf zegt: <( ƒ£
ben de Waarheid ».
Leerstelling. — Hieraangaande zijn er vele meeningen ge
weest. Sommigen immers hebben beweerd, dat in den zin: « Dit
is Mijn Lichaam » het woordje (( dit » een gedachte, geen wer
kelijke aanwijzing inhoudt, aangezien heel deze zin als een
eenvoudige weergave wordt gebezigd, daar hij verhalenderwijs* 3

corpus Christi, neque accidentia corporis Christi. Ergo haec locutio non potest
esse vera: « Hoe est corpus meum ».
3. Pr/eterea, haec verba, sicut dictum est [art. 4. ad 3.], sua significatione efficiunt conversionem panis in corpus Christi. Sed causa effectiva
praeintelligitur effectui. Ergo significatio horum verborum praeintelligitur
conversioni panis in corpus Christi. Sed ante conversionem haec est falsa:
« Hoe est corpus meum ». Ergo simpliciter est judicandum quod sit falsa ».<
Et eadem ratio est de hac locutione: « Hic est calix sanguinis mei », etc.
' Sed CONTRA est quod haec verba proferuntur ex persona Christi, qui de
se dicit Joan. 14. [v. 6] : « Ego sum veritas »..

RESPONDEO dicendum quod circa hoe multiplex fuit opinio. Quidam
enim dixerunt, quod in hac locutione: « Hoe est corpus meum », haec dictio
« hoe » importat demonstrationem ut conceptam, et non ut exercitam: quia
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wordt gesproken: de priester verhaalt immers, dat Christus ge
zegd heeft: « Dit is Mijn Lichaam ». Maar dit kan geen stand
houden, want in deze veronderstelling zouden bedoelde woorden
zich niet betrekken op de aanwezige lichamelijke stof en dus zou
het Sacrament niet voltrokken worden. Augustmus toch zegt:
(( Het lvoord l^omt bij de stof en het sacrament ontstaat ». Boven
dien ontkomt men op deze manier niet geheel en al aan de moei
lijkheid van de gestelde vraag, omdat dezelfde bedenkingen
blijven bestaan met betrekking tot de eerste gebruikmaking van
deze woorden door Christus. Want toen werden ze zeel duidelijk
niet als een eenvoudige weergave maar volgens
beteekenis
gebezigd. Daarom moet men zeggen, dat zij, ook wanneer zij
door den priester worden uitgesproken, volgens bun. beteekenis
worden gebezigd en niet als een eenvoudige weergave. Het geeft
niets, dat de priester ze verhalenderwijs uitspreekt ais gezegd door
Christus: de oneindige kracht van Christus immers, die door de
aanraking met Zijn Vleesch de herborenmakende kracht deed
toekomen, niet alleen aan het water, dat Christus beroerde, maar
aan alle water van alle landen in alle latere tijden, heeft ook
door het spreken van Christus aan deze woorden een consecreetota ista locutio sumitur materialiter, cum recitative proferalur; recital enim
sacerdos Christum dixisse: « Hoe est corpus meum ».
Sed hoe stare non potest. Quia secundum hoe, verba haec non applicarentur ad materiam corporalem praesentem et ita non perficeretur sacramentum: dicit enim Augustinus super Joan. [tract. 80. n. 3.]: « Accedit
verbum ad elementum et fit sacramentum ». Et praeterea (1) ex hoe totaliter
nón evitatur difficultas hujus quaestionis: quia eaedem rationes manent circa
primam prolationem qua Christus haec verba protulit; quare (2) manifestum
est quod non materialiter, sed significative sumebantur. Et ideo dicendum
est quod etiam quandö proferuntur a sacerdote, significative, et non tantum
materialiter sumuntur. Nee obstat quod sacerdos ea recitative profert quasi
a Christo dicta. Quia propter infinitam virtutem Christi, sicut ex contactu
carnis suae vis regenerativa pervenit non solum ad illas aquas quae Christum
tetigerunt, sed ad omnes ubique terrarum per omnia futura saecula; ita etiam
ex prolatione ipsius Christi haec verba virtutem consecrativam sunt consecuta1 2

(1) L. om.: praeterea.
(2) L.: quia.
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lende kracht gegeven, door welken priester ze ook mogen worden
uitgesproken, juist alsof Christus ze op het oogenblik uitbracht.
— Anderen hebben daarom beweerd, dat het woordje <( dit » in
genoemd gezegde niet iets zintuigelijk waarneembaars maar iets
verstandelijk waarneembaars aanwijst, zoodat de beteekenis wordt:
(( Dil is Mijn Lichaam » d.w.z. het door dit beteekende is Mijn
Lichaam. Maar ook dat kan geen stand houden, want daar bij
de sacramenten datgene wordt uitgewerkt, wat beteekend wordt,
zou deze vorm niet teweegbrengen, dat het Lichaam van Chris
tus in elk Sacrament aanwezig is in werkelijkheid maar alleen
maar ir -eeken, hetgeen kettersch is, zooals boven gezegd is (75*
Kw.
Art.). — Daarom hebben anderen beweerd, dat het
woordje « dit» iets zintuigelijk waarneembaars aanwijst, maar dat
deze aanwijzing moet begrepen worden, niet voor het oogenblik,
waarop dit woordje wordt uitgesproken, maar voor het laatste
oogenblik van het heele gezegde, zooals wanneer iemand zegt
(( nu zwijg ik », dit bijwoord nu het oogenblik aanwijst, dat
onmiddellijk op het gezegde volgt; bedoeld wordt immers: « zoodra i^ deze woorden heb gezegd, zwijg ik )>. Maar ook dit kan
geen stand houden, want op deze manier zou de beteekenis van
dit gezegde zijn: « Mijn Lichaam is Mijn Lichaam », hetgeen
niet teweeggebracht wordt door genoemd gezegde, want dit

a quocumque sacerdote dicantur, ac si Christus ea praesentialiter proferret.
Et ideo alii dixerunt quod haec dictio « hoe » in hac locutione facit
demonstrationem, non ad sensum, sed ad intellectum: ut sit sensus: « Hoe
est corpus meum » idest: « significatum per hoe est corpus meum ».
Sed nee hoe stare potest. Quia cum in sacramentis hoe efficïatur quoa
significatur, non fieret per hanc formam ut corpus Christi sit in hoe sacramento secundum veritatem, sed solum sicut in signo. Quod est haereticum,
ut supra dictum est [q. 75. art. I.]. Et ideo alii dixerunt, quod haec dictio
« hoe » facit demonstrationem ad sensum, sed intelligitur haec demonstratió
non pro illo instanti locutionis quo profertur haec dictio, sed pro ultimo
instanti locutionis: sicut cum aliquis dicit: « Nunc taceo » hoe adverbium
« nunc » facit demonstrationem pro instanti immediate sequenti locutionem;
est enim sensus: « Statim his verbis dictis, taceo ».
Sed nee hoe stare potest. Quia secundum hoe, hujus locutionis esset sensus:
« Corpus meum est corpus meum ». Quod praedicta locutio non facit: quia

214

Kw. 78, A. 5.

was ook vóór het uitspreken van de woorden het geval; dus is
ook dit niet de beteekenis van genoemd gezegde. — Derhalve
moet men iets anders zeggen nl. dat, zooals reeds verklaard is
(vorig Art.), dit gezegde de kracht heeft om de verandering te
bewerken van het brood in het Lichaam van Christus. En dus
verhoudt het zich tot andere gezegdes, die alleen iets kunnen
beteekenen en niet iets kunnen bewerken, als de daad van het
makend verstand, dat de dingen bewerkt, zich verhoudt tot de
daad van het beschouwend verstand, dat aan de dingen ontleent;
yolgens den Wijsgeer immers zijn woorden teeken: van wat
iri het verstand is. En zooals daarom de daad .r het makend
verstand het begrepen ding niet veronderstelt, ma maakt, zoo
veronderstelt de waarheid van het onderhavige gezegde niet de
beteekende zaak, maar maakt zij die zaak; zóó toch verhoudt
Zich ook het Woord Gods tot de dingen, gemaakt door he'c
Woord. Nu gebeurt deze verandering niet geleidelijk maar in
één oogenblik, zooals gezegd is (75° Kw. 7' Art.). Derhalve
moet men ongetwijfeld het genoemde gezegde verstaan met be
trekking tot het laatste oogenblik van het uitspreken der woorden,
echter niet zóó, dat als subject wordt verondersteld, wat het
eindpunt van de verandering is nl. dat het Lichaam van Christus
het Lichaam van Christus is, noch ook wat vóór de verandering
hoe fuit etiam ante prolationem verborum. Unde nee hoe praedicta locutio
significat.
Et ideo aliter dicendum est quod, sicut praedictum est [art. praec.],
haec locutio habet virtutem factivam conversionis panis in corpus Christi.
Et ideo comparatur ad alias lócutiones, quae habent solum vim significativam
et non factivam, sicut comparatur concéptio intellectus practici, quae est
factiva rei, conceptioni intellectus nostri speculativi, quae est accepta a
rebus: nam « voces sunt signa intellectuum », secundum Philosophum [lib.
1. Periher. cap. 1. n. 2.]. Et ideo, sicut concéptio intellectus. practici non
praesupponit rem conceptam, sed facit eam, ita veritas hujus locutionis non
praesupponit rem significatam, sed facit eam: sic enim se habet verbum Dei
ad res factas per verbum. Haec autem conversio non fit successive, sed in
instanti, sicut dictum est [q. 75. art. 7.]. Et ideo oportet quidem intelligere
praedictam locutionem secundum ultimum instans prolationis verborum: non
tarnen ita quod praesupponatur ex parte subjecti id quod est terminus conversionis, scilicet quod corpus. Christi sit corpus Christi; neque etiam illud
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was nl. het brood, maar datgene, wat zich tot beide onbestemd
verhoudt nl. wat m het algemeen onder deze gedaanten is. Ge
noemde woorden maken immers met, dat het Lichaam van Chris
tus het Lichaam van Christus is, maar dat het onder deze gedaan
ten vervatte, dat eerst brood was, het Lichaam van Christus is.
En daarom zegt de Heer, heel beteekenend, niet: « Dit brood
is Mijn Lichaam », hetgeen volgens den gedachtegang van de
tweede meemng zou zijn; noch: « Dit Mijn Lichaam is Afijn
Lichaam », hetgeen volgens den gedachtegang van de derde
meening zou zijn; maar in het algemeen: (( Dit is Mijn
Lichaam », geen enkel naamwoord gebruikend voor het subject,
slechts een voornaamwoord, dat een zelfstandigheid in het alge
meen beteekent, zonder hoedanigheid d.w.z. bepaalden vorm.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. Het woordje « dit »

wijst een zelfstandigheid aan, maar zonder bepaling van de eigen
natuur, zooals gezegd is (in de Leerst.).
2. Het voornaamwoord <( dit » wijst niet de bijkomstigheden
aan, maar de onder de bijkomstigheden vervatte zelfstandigheid,
welke eerst het brood was, daarna het Lichaam van Christus is,
dat weliswaar deze bijkomstigheden niet als vormen ontvangt,
quod fuit ante conversionem, scilicet panis; sed id quod communiter se habet
quantum ad utrumque, scilicet contentum in generali sub istis speciebus. Non
enim faciunt haec verba quod corpus Christi sit corpus Christi; neque quod
panis sit corpus Christi: sed quod contentum sub his speciebus, quod prius
erat panis, sit corpus Christi. Et ideo signanter non dicit Dominus: « Hic
■panis est corpus meum », quod esset secundum intellectum secundae opinionis;
neque: « Hoe corpus meum est corpus meum », quod esset secundum intel
lectum tertiae: sed in generali: « Hoe est corpus meum », nullo nomine
apposito a parte subjecti, sed solo pronomine, quod significat substantiam
m communi sine qualitate, idest forma determinata.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod haec dictio « hoe » demonstrat sub
stantiam, sed absque determinatione propriae naturae, sicut dictum est [in
corpore].
Ad SECUNDUM dicendum quod hoe pronomen « hoe » non demonstrat
ipsa accidentia, sed substantiam sub accidentibus contentam, quae primo fuit
panis, et postea est corpus Christi: quod, licet non informetur his accidentibus.
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maar er toch onder vervat is.
3. De beteekenis van dit gezegde moet men zich denken als
voorafgaande aan het beteekende volgens de natuurorde, zooals
de oorzaak in nature voorafgaat aan het uitwerksel; niet echter
volgens de tijdsorde, daar deze oorzaak terstond haar uitwerksel
met zich brengt: dit nu volstaat voor het waar-zijn van dit ge
zegde.
VI' ARTIKEL.
Heeft de vorm, waardoor het brood geconsecreerd wordt, zijn
uitwerking vóór het beëindigen van den vorm, waardoor de wijn
geconsecreerd wordt?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de vorm, waardoor het
brood geconsecreerd wordt, geen uitwerking heeft, vooraleer de
vorm, waardoor de wijn geconsecreerd wordt, beëindigd is.
— 1. Gelijk immers door de consecratie van het brood het
Lichaam van Christus aanwezig begint te zijn onder dit Sacra
ment, zoo begint door de consecratie van den wijn het Bloed

tarnen sub eis continetur.

Ad TERTIUM dicendum quod significatio hujus locutionis praeintelligitur
rei significatae ordine naturae, sicut causa naturaliter est prior effectu: non
tarnen ordine temporis, quia haec causa simul habet secuur suum effectum..
Et hoe sufficit ad veritatem locutionis.
ARTICULUS VI.
Utrum forma

consccraiionis panis consequatur suum effectum. antequam
perficiatur forma consecrationis vini.

[4. Dist. 8. q. 2. art. 4. qla. 1 ; Dist. 11. q. 2. art. 1 qla. 1. ad 4;
In Matth. cap. 26; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 6.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod forma consecrationis panis non
consequatur suum effectum quousque perficiatur forma consecrationis vini.
Sicut enim per consecrationem panis incipit esse corpus Christi sub hoe sacramento, ita per consecrationem vini incipit esse sanguis. Si ergo verba
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aanwezig te zijn. Indien derhalve de woorden van de consecratie
van het brood hun uitwerking hadden vóór de consecratie van
den wijn, zou volgen, dat in dit Sacrament het Lichaam van
Christus aanwezig begon te zijn zonder het Bloed, hetgeen
onmogelijk is.
2. Elk sacrament komt maar één keer tot uitwerking: hoewel
ei daarom bij het doopsel drie onderdompelingen zijn, heeft
toch de eerste onderdompeling geen uitwerking vóór de derde
is geëindigd. Nu is dit heele Sacrament één, zooals boven gezegd
is (73'‘ Kv»\ 2‘‘ Art.). Dus hebben de woorden, waardoor het
brood geconsecreerd wordt, geen uitwerking zonder de sacramenteele woorden, waardoor de wijn geconsecreerd wordt.
3. Ir den vorm van de consecratie van het brood zelf, zijn
verscheidene woorden, waarvan de eerste slechts hun uitwerksel
hebben na het uitspreken van de laatste, zooals gezegd is (4e Art.
3* Antw.; 5" Art. le Bed.; 75° Kw. 2° en T Art.). Om de
zelfde reden hebben dus de woorden, waardoor het Lichaam
van Christus geconsecreerd wordt, slechts hun uitwerksel, na
het uitspreken van de woorden, waardoor het Bloed van Chris
tus geconsecreerd wordt.
Daartegenover staat echter, dat terstond na het uitspreken van* 2 3
consecrationis panis haberent suum effectum ante consecrationem vini, sequeretur quod in hoe sacramento inciperet esse corpus Christi sine sanguine.
Quod est inconveniens.
2. Pr/etEREA, unum sacramentum unum habet complementum: unde
licet in baptismo sint tres immersiones, non tarnen prima immersio consequitur suum effectum quousque tertia fuerit terminata. Sed totum hoe sa
cramentum est unum, ut supra dictum est [q. 73. art. 2.]. Ergo verba
quibus consecratur panis, non consequuntur suum effectum sine verbis sacramentalibus, quibus consecratur vinum.
3. Pr/ETEREA, in ipsa forma consecrationis panis sunt plura verba, quo
rum prima non consequuntur effectum nisi prolato ultimo, sicut dictum est
[art. 4. ad 3; art. 5. arg. 1 ; q. 75. art. 2, 7.]. Ergo, pari ratione, nee
verba quibus consecratur corpus Christi habent effectum, nisi prolatis verbis
quibus sanguis Christi consecratur.
Sed CONTRA est quod statim dictis verbis consecrationis panis, hostia
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de consecratiewoorden van het brood de geconsecreerde hostie
aan het volk ter aanbidding wordt voorgehouden, wat niet zou
gebeuren, als het Lichaam van Christus er niet onder aanwezig
was, omdat dit neer zou komen op afgoderij. Dus hebben de
consecratiewoorden van het brood hun uitwerking vóór het uitspreken van de consecratiewoorden van den wijn.
LEERSTELLING. — Sommige oude leeraars hebben beweerd,
dat deze twee vormen, dus van de consecratie van. het brood en
van den wijn, in hun werking op elkaar wachten, zoodat de
eerste zijn uitwerking niet heeft vóór het uitspreken van den
tweede. Maar dit is niet te handhaven, omdat, zcoals gezegd
is (5* Art. 3° Antw.), voor de waarheid van het gezegde: « Dit
is Mijn Lichaam », vanwege den tegenwoordigen tijd van het
werkwoord, vereischt is, dat de beteekende zaak gelijktijdig zij
met de beteekenis van het gezegde; als daarentegen de beteekende
zaak nog verwacht werd in de toekomst, zou men het werkwoord
in den toekomstigen tijd, niet in den tegenwoordigen tijd zetten,
zoodat men nl. niet zou zeggen: « Dit is Mijn Lichaam », maar:
« Dit zal Mijn Lichaam zijn ». Nu is de beteekenis van dit
gezegde volledig, zoodra het uitspreken van deze woorden volle
dig af is. En dus moet de beteekende zaak, welke niets anders
consecrata proponitur populo adoranda. Quod non fieret si non esset . ibi
corpus Christi: quia sic ad idololatriam pertmeret. Ergo verba consecrationis
panis suum effectum consequuntur, anlequam proferantur verba consecratio
nis vini.
RESPONDEO dicendum quod quidam antiqui doctores dixerunt quod

bae duae formae, scilicet consecrationis panis et vini, se invicem expectant in
agendo: ita scilicet quod prima non perficit suum effectum antequam proferatur secunda.
Sed hoe stare non potest. Quia, sicut dictum est [art. 5. ad 3.], ad
veritatem hujus locutionis: « Hoe est corpus meum », requiritur propter
verbum praesentis temporis, quod res significata simul tempore sit cum ipsa
significatione locutionis: alioquin, si in futurum expectaretur res significata,
apponeretur verbum futuri temporis, non autem verbum praesentis; ita scilicet
quod non diceretur: « Hoe est corpus meum », sed: « Hoe erit corpus
meum ». Significatio autem hujus locutionis completur statim completa pro-
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is dan het uitwerksel van dit Sacrament, terstond aanwezig zijn;
anders zou het gezegde niet waar zijn. — Die meening is ook
tegen den ritus van de Kerk, die onmiddellijk na het uitspreken
van de woorden het Lichaam van Christus aanbidt. Derhalve
,moet men zeggen, dat de eerste vorm in zijn werking den tweede
niet afwacht, maar terstond zijn uitwerking heeft.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Door deze redeneering hebben, naar het schijnt, de voorstanders van boven
genoemde meening zich laten verleiden. Daarom moet men weten,
dat na üe consecratie van het brood het Lichaam van Christus
aanwezig is uit kracht van het Sacrament en het Bloed tengevolge
van de verbondenheid in de werkelijkheid; maar later komt
daarentegen door de consecratie van den wijn het Bloed van
Christus tegenwoordig uit kracht van het Sacrament, het Lichaam
echter uit verbondenheid in de werkelijkheid, zoodat de heele
Christus onder beide gedaanten is, gelijk boven gezegd is (76° Kw.
T Art.).
2. Dit Sacrament is één naar volkomenheid, zooals boven
gezegd is (73e Kw. 2° Art.), inzoover het samengesteld is uit
twee dingen t.w. spijs en drank, waarvan ieder op zich zijn eigen

latione horum verborum. Et ideo oportet rem significatam statim adesse,
qüae quidem est effectus hujus sacramenti: alioquin locutió non esset vera.
Est etiam haec positio contra ritum Ecclesiae, quae statim post prolationem
verborum corpus CHristi adorat. Unde dicendum est quod prima forma non
expectat secundam in agendo, sed statim habet suum effectum.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod ex hac ratione videntur fuisse decepti
illi, qui praediclam positionem posuerunt. Unde intelligendum est quod, facta
consecratione panis, est quidem corpus Christi ibi ex vi sacramenti, et sanguis ex reali concomitantia; sed postmodum, per consecrationem vini, fit ibi
e converso sanguis Christi ex vi sacramenti, corpus autem ex reali concomitantia; ita quod totus Christus est sub utraque specie, sicut supra dictum
est [q. 76. art. 2.].
Ad SECUNDUM dicendum quod hoe sacramentum est unum perfectione,
sicut supra dictum est [q. 73. art. 2] : scilicet inquantum constituitur ex
-duobus, scilicet cibo et potu, quorum utrumque per se habet suam perfectio-

i
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volkomenheid bezit; de drie onderdompelingen van het doopsel
zijn daarentegen gericht op een enkelvoudig uitwerksel, en dus
gaat de vergelijking niet op.
3. De onderscheidene woorden in den vorm van de con
secratie van het brood maken te zamen de waarheid van één
gezegde, wat niet geldt van de woorden der onderscheidene vor
men, en dus gaat de vergelijking niet op.

nem. Sed tres immersiones baptismi ordinantur ad unum simplicem effectum.
Et ideo non est simile.
Ad TERT1UM dicendum quod diversa verba quae sunt in forma consecrationis panis, constituunt veritatem unius locutionis: non autem verba
diversarum formarum. Et ideo non est simile.
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NEGEN EN ZEVENTIGSTE

KWESTIE.

OVER DE UITWEKSELEN VAN HET
SACRAMENT DER EUCHARISTIE.
(Acht Artikelen.)
Vervolgens moeten we handelen over de uitwerkselen van dit
Sacrament; hieromtrent stellen wij acht vragen.
1. Deelt dit Sacrament genade mee?
2. h het uitwerksel van dit Sacrament het verwerven van
de glorie?
3. Is het uitwerksel van dit Sacrament de vergiffenis van de
doodzonde?
4. Wordt door dit Sacrament de dagelijksche zonde vergeven?
3. Wordt door dit Sacrament de heele straf van de zonde
vergeven ?
6. Behoedt dit Sacrament de menschen voor toekomstige
zonden?
7. Is dit Sacrament alleen nuttig voor hen die het ontvangen?
8. Over datgene wat het uitwerksel van dit Sacrament belet.

QUAESTIO LXXIX.
DE EFFECTIBUS SACRAMENTI EUCHARISTIAE,
IN OCTO ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de effectibus hujus sacramenti.
Et circa hoe quaeruntur octo: 1. Utrum hoe sacramentum conferat
gratiam. — 2. Utrum effectus hujus sacramenti sit adeptio gloriae. -—
3. Utrum effectus hujus sacramenti sit remissio peccati mortalis. — 4. Utrum
per hoe sacramentum remittatur peccatum veniale. — 5. Utrum per hoe
sacramentum tota poena peccati remittatur. — 6. Utrum hoe sacramentum
hommes praeservet a peccatis futuris. — 7. Utrum hoe sacramentum prosit
aliis quam sumentibus. — 8. De impedimento effectus hujus sacramenti.
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T ARTIKEL.
Wordt door dit Sacrament genade meegedeeld?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat door dit Sacrament
geen genade wordt meegedeeld. — 1. Dit Sacrament is immers
een geestelijk voedsel. Nu wordt voedsel alleen maar aan een
levende gegeven. Daar derhalve het geestelijk leven in de genade
bestaat, komt dit Sacrament alleen maar toe aan hem, die de
genade heeft. Dus wordt door dit Sacrament de genade niet
meegedeeld als na gemis ervan. Evenmin bij wijze van ver
meerdering, aangezien de geestelijke toename thuK hoort bij het
sacrament des vormsels, zooals gezegd is (65 Kw. 1 Art.;.
72C Kw. le Art.). Dus wordt door dit Sacrament geen genade
meegedeeld.
, 0
2. Dit Sacrament wordt gegeven als een zekere geestelijke
verkwikking. Nu schijnt de geestelijke verkwikking méér te hooren bij het gebruik van de genade dan bij het verleenen van de
genade. Dus schijnt door dit Sacrament geen genade te worden
verleend.
ARTICULUS I.
Utrum

per hoe sacramentum

conferatur

gratia.

[4. Dist. 12. q. 2. art. 2. qla. 1. arg. Sed Contra 2; art. 2. qla. 1. ad 2.].Ad PR1MUM sic proceditur. Videtur quod per hoe sacramentum non con
feratur gratia. Hoe enim sacramentum est nulrimentum spirituale. Nutrimentum autem non datur nisi viventi. Cum ergo vita spiritualis sit per gratiam,
non competit hoe sacramentum nisi habenti gratiam. Non ergo per hoe sa
cramentum confertur gratia ut primo habeatur. Similiter etiam nee ad hoe
quod augeatur: quia augmentum spirituale pertinet ad sacramentum confirmationis, ut dictum est [q. 65. art. 1 ; q. 72. art. 1.]. Non ergo per hoe
sacramentum gratia confertur.
2. pRitTEREA, hóe sacramentum confertur (1) ut quaedam spiritualis
refectio. Sed refectio spiritualis magis videtur pertinere ad usum gratiae quairr
ad gratiae collationem.. Ergo videtur quod per hoe sacramentum gratia non.
conferatur.

(1) L.: assumitur.
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3. Zooals boven gezegd is (74‘* Kw. 1° Art.), wordt in dit
Sacrament het Lichaam van Christus opgedragen voor het heil
van het lichaam, het Bloed voor het heil van de ziel. Maar het
lichaam is geen subject van genade, gelijk in het Tweede Deel
is uiteengezet (I-II 1 10° Kw. 4° Art.). Dus wordt minstens met
betrekking tot het lichaam door dit Sacrament geen genade ver
leend.
Daartegenover staat echter, dat de Heer zegt: « Het brood,
dat IJi geven zal, is Mijn Vleesch voor het leven der wereld »
(Joan. 6. 52). Nu bestaat het geestelijke leven in de genade.
Dus wordt door dit Sacrament genade verleend.
Leerstelling. — Het uitwerksel van dit Sacrament moet
men eerst en vooral afmeten naar wat in dit Sacrament is vervat
nl. Christus, die, evenals Hij bij Zijn zichtbare komst in de
wereld het leven der genade aan de wereld heeft gegeven, volgens
het woord van Joannes (1. 1 7) : «De genade en de waarheid
is door Jesus Christus gebracht )>, zoo ook bij Zijn sacramenteele komst in den mensch het leven der genade bewerkt, volgens
het woord van Joannes (6. 58) : « Wie Mij eet, zal door Mij3

3. Pr/eterea, sicul supra dictum esl [q. 74. art. 1.], in hoe sacramento corpus Christi offertur pro salute corporis, sanguis autem pro salute animae.
Sed corpus non est subjectum gratiae, sed anima, ut in 2. habitum est [1-2.
q. 110. art. 4.]. Ergo ad minus quantum ad corpus per hoe sacramentuni
gratia non confertur.

Sed contra est quod Dominus dicit Joan. 6. [v. 52] : « Panis quera
ego dabo, caro mea est pro mundi vita ». Sed vita spiritualis est per gratiam.
Ergo per hoe sacramentum gratia confertur.
RESPONDEO dicendum quod effectus hujus sacramenti debet considerari,.
primo quidem et principaliter, ex eo quod in hoe sacramento continetur, quod
est Christus. Qui sicut, in mundum visibiliter veniens, contulit mundo vitam
gratiae, secundum illud Joan. 1. [v. 17]: «Gratia et veritas per Jesum
Christum facta est »; ita, in hominem sacramentaliter veniens, vitam gratiae
operatur secundum illud Joan. 6. [v. 58] : « Qui manducat me vivet propter
me». Unde et Cyrillus dicit [Comm. in Luc. cap. 22. v. 19, 20.] : « Vi-
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leven ». Cyrillus zegt dan ook: « Het levendmakend Woord
van Cod heeft, Zich verbindend met Zijn eigen Vleesch, ook
dat levendmakend gemaakt. Het was dus passend, dat Hij Zich
op een bepaalde manier met onze lichamen zou verbinden door
Zijn heilig Vleesch en kostbaar Bloed, rvelke wij ontvangen
door een levendmakende zegening in het brood en den wijn )). —
Ten tweede moet men het beoordeelen naar datgene, wat door
dit Sacrament wordt verbeeld en dat is het lijden van Christus,
zooals boven is gezegd (74° Kw. 1° Art.; 76 Kw. 2' Art.
1° Antw.). De uitwerking daarom, die het lijden van Christus
in de wereld heeft gehad, heeft dit Sacrament in den mensch.
Vandaar dat bij het woord van Joannes (19. 34) : < Terstond
stroomde er bloed en water uit » door Chrysostomus gezegd
wordt: « Omdat vanhier de heilige geheimen een begin nemen,
nadert daarom zóó tot den huiveringwekkend en fce/fc, als traadt
gij nader om ie drinken uit de zijde zelf van Christus ». En de
Heer Zelf zegt dan ook (Matth. 26. 28) : <( Dit is Mijn Bloed...
aat voor u zal worden vergoten tot vergeving van de zonden ».
— Ten derde moet men het uitwerksel van dit Sacrament be
oordeelen naar de wijze, waarop het wordt gegeven d. i. als spijs

vificativum Dei verbum, uniens seipsum propriae carni, fecit ïpsam vivificativam. Decebat enim (2) eum nostris quodammodo uniri corporibus per
sacram ejus carnem et pretiosum sanguinem, quae accipimus in benedictionem
vivificativam in pane et vino ».
Secundo consideratur ex eo quod per hoe sacramentum repraesentatur,
quod est passio Christi, sicut supra dictum est [q. 74. art. 1 ; q. 76. art. 2.
ad 1.]. Et ideo effectum, quem passio Christi fecit in mundo, hoe sacra
mentum facit in homine. Unde super illud Joan. 19 [v. 34] : « Continuo
exivit sanguis et aqua », dicit Chrysostomus [hom. 84 in Joan.] : « Quia
hinc suscipiunt principium sacra mysteria, cum accesseris ad tremendum
calicem, ut ab ipsa bibiturus Christi costa ita accedas ». Unde et ipse
Dominus dicit Matth. 26. [v. 28] : « Hic est sanguis meus qui pro vobis
effundetur in remissionem peccatorum ».
Tertio consideratur effectus hu jus sacramenti ex modo quo traditur per
modum cibi et potus. Et ideo omnem effectum, quem cibus et potus mate-2
(2) L. : ergo.
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en drank. Elk uitwerksel daarom, dat stoffelijke spijs en drank
teweegbrengen met betrekking tot het lichamelijk leven nl.
onderhoud, toename, herstel en genot, dat alles bewerkt ook dat
Sac rament met betrekking tot het geestelijk leven. Daarom zegt
Ambrosius: « Dat is brood van het eeuwig leven, brood, dat
het Wezen onzer ziel onderhoudt ». En Chrysostomus zegt: <( Aan
ons, die naar Hem verlangen, geeft Hij Zich te tasten, te eten
en ie omhelzen)). En de Heer Zelf zegt dan ook: {(.Mijn
Vleesch is waarlijk spijs en Mijn Bloed is waarlijk drank »
(Joan. 6. 56). — Ten vierde moet men het uitwerksel van dit
Sacrament beoordeelen naar de gedaanten, waaronder dit Sa
crament wordt gegeven. Vandaar dat Augustinus zegt: « Onze
Heer heeft Zijn Lichaam en Bloed in die dingen aanbevolen,
die toe ieis ééns worden gemaakt uit vele, want het eerste » nl.
het brood « is iets ééns, dat uit vele graankorrels bestaat, het
tweede » nl. de wijn « is een samenvloeisel van vele druiven )).
Daarom zegt hij elders: « O Sacrament van vroomheid, o teeken
van eenheid, o band van liefde ». Daar nu Christus en Zijn
lijden oorzaak zijn van genade, en geestelijke verkwikking en
liefde niet kunnen zijn zonder genade, is uit al het nu gezegde
duidelijk, dat dit Sacrament genade verleent.* 6
rialis facit quantum ad vitam corporalem, quod scilicet sustentat, auget,
reparat, et delectat, hoe totum facit hoe sacramentum quantum ad vitam
spiritualem. Unde Ambrosius dicit in lib. 5. de Sacramentis [cap. 4.] :
« Iste pams est vitae aeternae. qui animae nostrae substantiam fulcit », et
Chrysostomus dicit super Joan. [hom. 46] : « Praestat se nobis desiderantibus et palpare et comedere et amplecti ». Unde et ipse Dominus dicit Joan.
6. [v. 56]: « Caro mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus ».
Quarto consideratur effectus hujus sacramenti ex speciebus in quibus
traditur hoe sacramentum. Unde Augustinus ibidem [tract. 26. n. 17]
dicit: « Dominus noster corpus et sanguinem suum in eis rebus commendavit quae ad unum aliquid rediguntur ex multis: namque aliud (scilicet
panis) ex multis granis in unum constat; aliud (scilicet vinum) in unum
ex multis acinis confluit ». Et ideo ipse alibi dicit supra Joan. [ibid. n. 13.] :
« O sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum charitatis! » Et quia
Christus et ejus passio est causa gratiae et spiritualis refectio, et charitas sine
gratia esse non potest, ex omnibus praemissis manifestum est quod hoe
sacramentum gratiam confert.
16
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dit Sacrament
heeft uit zichzelf kracht om genade mee te deelen; en niemand
krijgt genade vóór de ontvangst van dit Sacrament tenzij door
een zeker verlangen ernaar, een persoonlijk verlangen bij vol
wassenen of het verlangen van de Kerk bij kinderen, zooals
boven gezegd is (73e Kw. 3° Art.). Het is dus door de kracht
van zijn werkdadigheid, dat iemand alleen reeds door het ver
langen ernaar genade krijgt, waardoor hij geesteliikerwijze tot
het leven komt. Er blijft dus over, dat, als het Sacrament zelf
in werkelijkheid wordt ontvangen, de genade wordt vermeerderd
en het geestelijk leven wordt vervolmaakt; maar op een andere
wijze dan door het sacrament des vormsels, waardoor de genade
wordt vermeerderd en vervolmaakt, opdat men zou kunnen stand
houden tegen de uitwendige aanvechtingen van Christus’ vijanden;
door dit Sacrament echter wordt de genade vermeerderd en het
geestelijk leven vervolmaakt, opdat de mensch in zichzelf vol
maakt zij door verbinding met God.
2. Dit Sacrament geeft geestelijke genade met de deugd vail
liefde. Daarom vergelijkt Damascenus dit Sacrament met de
door Isaïas geziene brandende kool (Isa'ias 6. 6). Zulk een koof
is immers geen gewoon hout, maar hout met vuur; op die wijze
ook « is het brood van de Communie geen gewoon brood, maar
Ad PRIMUM ergo dicendum quod hoe sacramentum ex seipso virtutem
habet gratiam conferendi: nee aliquis habet gratiam ante susceptionem hujus
sacramenti nisi ex aliquo voto ipsius, vel per seipsum, sicut adulti, vel
voto Ecclesiae, sicut parvuli, sicut supra dictum est [q. 73. art. 3.]. Unde
ex efficacia virtutis ipsius est quod etiam ex voto ipsius aliquis gratiam
consequatur, per quam spiritualiter vivificetur. Restat igitur ut cum ipsum
sacramentum réaliter sumitur, gratia augeatur, et vita spiritualis perficiatuv.
Aliter tarnen quam per sacramentum confirmationis, in quo augetur et perficitur gratia ad persistendum contra exteriores impugnationes inimicorurti
Ghristi. Per hoe autem sacramentum augetur gratia et perficitur spiritualis
vita, ad hoe quod homo in seipso perfectus existat per corijunctionem ad
Deum.
;
<
• Ad.SECUNDUM dicendum quod hoe sacramentum confert gratiam spiri
tualiter cum virtute charitatis; unde Damascenus flib. 4. Orth. Fid.
cap: 13.] comparat hoe sacramentum carboni, quem Isaias vidit, [Isa. 6.
v. 6]. Carbo enim lignum simplex non est, sed ünitum igni: ita et panis-
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brood mei de Godheid )). Zooals echter Gregorius zegt <( is de
liefde Gods niet werkeloos: zij werkt immers groote dingen, als
zij aanwezig is ». En dus wórdt door dit Sacrament, voorzoover
het van zijn kracht afhangt, niet alleen de blijvende gesteldheid
van de genade en van de deugd verleend, maar wordt deze ook
tot de daad opgewekt, volgens het woord van den Tweeden Brief
aan de Corinihiërs (5. 14) : <( De liefde van Christus drijft ons ».
En daarom wordt door de kracht van dit Sacrament de ziel gees
telijk verkwikt, omdat de ziel een geestelijk genot vindt in en
als het ware dronken gemaakt wordt door de zoetheid van de
goddelijke goedheid, volgens het woord van het Hooglied (5. 1) :
« Eet, vrienden, en drinkt en wordt dronken, geliefden )).
3. Daar de sacramenten datgene bewerken, wat ze beteekenen
en waarop ze lijken, daarom zegt men vergelijkenderwijs, dat in
dit Sacrament het Lichaam wordt opgedragen voor het heil van
het lichaam en het Bloed voor het heil van de ziel, hoewel beide
voor het heil van beide werken, aangezien onder beide de heelé
Christus is, zooals boven is gezegd (76l‘ Kw. 2° Art.). En al is
het lichaam niet onmiddellijk subject van genade, toch stroomt
vanuit de ziel de werking der genade in het lichaam over, inzoover
wij in dezen tijd onze lichamen gebruiken als <( wapenen van
communionis non simplex panis est, sed unitus divinilati ». Sicut autem Gre
gorius dicit in hom. Pentecostes [Homil. lib. 2. hom. 30.], « amor Dei non est
otiosus: magna enim operatur, si est ». Et ideo per hoe sacramentum, quantum est ex sui virlute, non solum habitus gratiae et virtutis confertur, sed
etiam excitatur in actum, secundum illud 2. Cor. 5. [v, 14] : « Charitas
Christi urget nos )>. Et inde est quod ex virtute hujus sacramenti anima
spiritualiter reficitur, per hoe quod anima spiritualiter delectatur et quodammodo inebriatur dulcedine bonitatis divinae, secundum illud Cant. 5. [v. 1 ] :
« Comedite, amici, et bibite; et inebriamini, charissimi ».
Ad TERTIUM dicendum, quod quia sacramenta operantur salutem quam
significant (3), ideo secundum quamdam assimilationem dicitur, quod in hoe
sacramento corpus offertur pro salute corporis et sanguis pro salute animae;
quamvis utrumque ad salutem utriusque operetur, cum sub utroque totus sit
Christus, ut supra dictum est [q. 76. art. 2.]. Et licet corpus non sit immediatum subjectum gratiae, ex anima tarnen redundat effectus gratiae ad3
(3) L. : operantur secundum similitudinem per quam significant.
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de gerechtigheid Cods », zooals men vindt in den Brief aan de
Romeinen (6. 13), en in de toekomst ons lichaam deel zal heb
ben aan de onbederfelijkheid en de glorie van de ziel.
Hp ARTIKEL.
Js het uitwerksel van dit Sacrament het verwerven van de glorie?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het uitwerksel van dit
Sacrament niet het verwerven van de glorie is. — 1. Het uitwerk
sel immers is evenredig aan zijn oorzaak. Welnu, dit Sacrament
komt toe aan pelgrims naar den hemel: vandaar ook dat het
teerspijze genoemd wordt. Daar derhalve pelgrims naar den
hemel nog niet in staat zijn de glorie te ontvangen, schijnt dit
Sacrament niet het verwerven van de glorie te bewerken.
2. Bij aanwezigheid van een voldoende oorzaak volgt het
uitwerksel. Nu ontvangen velen dit Sacrament, die nooit tot de
glorie zullen komen, zooals blijkt bij Augustinus. Dus is dit Sa
crament geen oorzaak van het verwerven der glorie.

corpus, dum in praesenti « membra nostra exhibemus arma justitiae Deo », •
ut habetur Rom. 6. [v. 13] ; et in futuro coipus nostrum sortietur incorruptionem et gloriam animae.
ARTICULUS II.
Uirum effectus hujus sacramenti sit adepiio gloriae.

[In Joan. cap. 6. lect. 7.].
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod effectus hujus sacramenti non
sit adeptio gloriae. Effectus enim proportionatur suae causae. Sed hoe sacramentum competit viatoribus: unde et viaticum dicitur. Cum igitur viatores
nondum sint capaces gloriae, videtur quod hoe sacramentum non causet
adeptionem gloriae.
2. PRiETEREA, posita causa sufficienti, ponitur effectus. Sed multi accipiunt hoe sacramentum, qui nunquam pervenient ad gloriam: ut patet per
Augustinum 21. de Civ. Dei [cap. 25.]. Non ergo hoe sacramentum est
causa adeptionis gloriae.
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3. Het meerdere wordt niet bewerkt door het mindere, daar
niets boven zijn eigen soort werkt. Nu Christus ontvangen onder
andere gedaanten, hetgeen in dit Sacrament gebeurt, is iets
minders dan Hem genieten in Zijn eigen gedaante, hetgeen plaats
heeft in de glorie. Dus veroorzaakt dit Sacrament niet het ver
werven van de glorie.
Daartegenover staat echter, dat bij Joannes (6. 32) gezegd
wordt: « V/ie van dit brood zal eten, zal leven in eeuwigheid ».
Het eeuwig leven nu is het leven der glorie. Dus is het uitwerksel
van dit Sacrament het verwerven der glorie.
Leers'ï ELLING. — In dit Sacrament kan men beschouwen
datgene, uit kracht waarvan het zijn uitwerking heeft nl. Chris
tus Zelf, die hier is vervat, en Zijn lijden, dat hier is verbeeld,
en ook datgene, waardoor het zijn uitwerking heeft nl. het ge
bruik van het Sacrament en de gedaanten ervan. Wat beide dan
aangaat, komt het aan dit Sacrament toe het verwerven van het
eeuwige leven te veroorzaken. Want Christus heeft door Zijn
lijden ons den toegang tot het eeuwige leven geopend, volgens
het woord van den Brief aan de Hebreen (9. 15) : « Hij is de
Middelaar van een Nieuw Testament, opdat, door tusschenfyomst3

3. PR/ETEREA, majus non efficitur a minori: quia nihil agit ultra suam
speciem. Sed minus est accipere Christum sub specie aliena, quod fit in hoe
sacramento, quam frui eo in specie propria, quod pertinet ad gloriam. Ergo
hoe sacramentum. non causat adeptionem gloriae.
Sed CONTRA est quod dicitur Joan. 6. [v. 52] : « Si quis manducaverit
ex hoe pane, vivet in aeternum » . Sed vita aeterna est vita gloriae. Ergo
effectus hujus sacramenti est adeptio gloriae.
Respondeo dicendum quod in hoe sacramento potest considerari et id
ex quo habel effectum scilicet ipse Christus contentus, et passio ejus repraesentata; et id per quod habet effectum, scilicet usus sacramenti et species ejus.
Et quantum. ad utrumque competit huic sacramento, quod causet adeptio
nem vitae aeternae. Nam ipse Christus per suam passionem aperuit nobis
aditum vitae aeternae, secundum illud Hebr. 9. [v. 15] : « Novi testamenti
mediator est, ut, morte intercedente, qui vocati sunt accipiant repromissionem
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van Zijn dood, zij die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige
erfenis ontvangen ». Daarom wordt ook in den vorm van dit
Sacrament gezegd: « Dit is de kelk van Mijn Bloed, van het
Nieuw en eeuwig Testament ». Op gelijke wijze worden de ver
kwikking van de geestelijke spijs en de door de gedaanten van
brood en wijn beteekende eenheid weliswaar reeds nu bezeten,
maar onvolmaakt, volmaakt pas in den hemel. Daarom zegt
Augustinus bij het woord van Joannes (6. 56) : « Mijn Vleesch
is waarlijk spijs »: « Met spijs en drank zoeken de menschen,
dat ze niet meer mogen hongeren of dorsten; in waarheid geeft
dit alleen die spijs en drank, die de ontvangers ervan onsterfelijk
en onbederfelijk rnaakt in de gemeenschap der heiligen, waar
vrede zal zijn en volle en volmaakte eenheid ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals het lijden
van Christus, in welks kracht dit Sacrament werkt, wei voldoende
oorzaak is van de glorie, maar niet zóó, dat wij er terstond door
worden binnengevoerd in de glorie, daar wij integendeel eerst
samen moeten lijden om later samen verheerlijkt te worden,
gelijk in den Brief aan de Romeinen (8. 1 7) gezegd wordt, zoo
voert ook dit Sacrament ons niet terstond in de glorie binnen,
maar geeft het ons de kracht om tot de glorie te komen, weshalve
aeternae haereditatis ». Unde et in forma hujus sacramenti dicitur: « Hic
est calix sanguinis mei, novi et aeterni Testamenti ».
Similiter etiam refectio cibi spiritualis, et unitas significata per species
panis et vini habentur quidem in praesenti, sed imperfecte: perfecte autem
in statu gloriae. Unde Augustinus dicit super illud Joan. 6. [v. 36] : « Caro
mea vere est cibus » [tract. 26. in Joan. n. 17.]: « Plim cibo et potu id
appetant homines ut non esuriant neque sitiant, hoe veraciter non praestat nisi
iste cibus et potus, qui eos, a quibus sumitur, immortales et incorruptibiles facit
in societate sanctorum, ubi pax erit et unitas plena atque perfecta ».
Ad PRIMUM ergo dicendum quod sicut passio Christi, in cujus virtute hoe
sacramentum operatur, est quidem causa sufficiens gloriae, non tarnen ita
quod statim per ipsam introducamur in gloriam, sed oportet ut prius « simul
compatiamur », ut postea «simul glorificemur», sicut dicitur Rom. 8.
[v. 17]: ita hoe sacramentum non statim nos in gloriam introducit, sed dat
nobis virtutem perveniendi ad gloriam. Et ideo viaticum dicitur. In cujus
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het teerspijze genoemd wordt; een voorafbeelding ervan vinden
wij in het Derde Boek der Koningen (19. 8), waar wij lezen,
dat « Elias at en dronk en m de £rac/i/ van die spijs veertig
dagen en veertig nachten rvandelde tot aan den berg Gods
Horeb ».
2. Zooals het lijden van Christus zijn uitwerking niet heeft in
hen, die er zich niet toe verhouden gelijk het moet, zoo wordt
ook door dit Sacrament niet de glorie verworven door hen, die
het on waardig ontvangen. Daarom zegt Augustinus bij Joannes,
de woorden van de aangehaalde plaats uitleggend: ((Iets anders
is het Sacrament, iets anders de kracht van het Sacrament. Velen
ontvangen van het altaar en door te ontvangen sterven zij. Eet
daarom een hemelsch brood op geestelijke wijze, brengt onschuld
mee naar het altaar ». Daarom is het geen wonder, als zij, die
hun onschuld niet bewaren, niet deelachtig worden aan het uit
werksel van dit Sacrament.
3. Dat Christus onder een andere gedaante wordt genuttigd,
hoort tot de eigenaardigheid van de Eucharistie als Sacrament:
dé sacramenten nu werken als werktuigen. Niets echter belet, dat
een werktuigelijke oorzaak een hooger uitwerksel voortbrengt,
zooals uit het boven gezegde blijkt (77° Kw. 3e Art. 3* Antw.).

figuram legitur 3. Reg. 19. [v. 8], quod Elias « comedit et bibit, et
ambulavit in fortitudine cibi illius quadraginta diebus et quadraginta noctibus,
usque ad montem Dei Oreb ».
Ad SECUNDUM dicendum quod sicut passio Christi non habet suum
effectum in his qui se ad eam, non habent ut debent, ita et per hoe sacramenlum non adipiscuntur gloriam qui indecenter ipsum suscipiunt. Unde Augusti
nus dicit super Joan. exponens illa verba: « Aliud est sacramentum, et aliud
virtus sacramenti » [loc. sup. cit.] : « Multi de altari accipiunt, et accipiendo
moriuntur. Panem ergo caelestem spiritualiter manducate: innocentiam ad
altare apportate ». Unde non est mirum si illi qui innocentiam non servant,
effectum hu jus sacramenti non consequuntur.
■ Ad TERTIUM dicendum quod hoe quod Christus sub aliena specie sumilur, pertinet ad rationem sacramenti, quod instrumentaliter agit. Nihil autein.
prohibet, causam instrumentalem producere potiorem effectum, ut ex supradictis patet [q. 77. art. 3. ad 3.].
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Iir ARTIKEL.
Is het uitwerksel van dit Sacrament de vergiffenis van de
doodzonde?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het uitwerksel van dit
Sacrament de vergiffenis van de doodzonde is. — 1. Want in
een collecte wordt gezegd: «Dit Sacrament zij de afwassching
der misdaden ». Nu wordt met misdaden doodzonden bedoeld.
Dus worden door dit Sacrament de doodzonden afgewasschen.
2. Dit Sacrament werkt in kracht van het lilden van Christus,
gelijk het doopsel. Nu worden door het doopsel de doodzonden
vergeven, zooals boven is gezegd (69' Kw. I' Art.). Dus ook
door dit Sacrament, temeer omdat in den vorm van dit Sacrament
gezegd wordt: « Dat voor velen zal vergoten worden tot ver
giffenis der zonden ».
3. Door dit Sacrament wordt genade verleend, zooals gezegd
is (1 Art.). Nu wordt door de genade de mensch gerechtvaar
digd van de doodzonden, volgens het woord van den Brief aan
de Romeinen (3. 24) : <( Om niets gerechtvaardigd door Zijn

ARTICULUS III.
Uirum effecius hajiis sacramenli sil remissio peccali mortalis.

[4. Dist. 9. art. 3. qla.

2;

Dist. 12. q. 2. art. 2. qla. 2.]

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod effectus hujus sacrament! sic
remissio peccati mortalis. Dicitur enim in quadam Collecta: « Sit hoe sacramentum ablutio scelerum ». Sed scelera dicuntur peccata mortalia. Ergoper hoe sacramentum peccata mortalia abluuntur.
2. Pr/ETEREA, hoe sacramentum agit in virtute passionis Christi, sicut
et baptismus. Sed per baptismum dimittuntur peccata mortalia, ut supra
dictum est [q. 69. art 1.]. Ergo et per hoe sacramentum, praesertim cum m
forma hujus sacramenti dicatur: « Qui pro multis effundetur in remissionem
peccatorum ».
3. Pr/ETEREA, per hoe sacramentum gratia confertur, ut dictum est
[art. 1.]. Sed per gratiam justificatur homo a peccatis mortalibus, secundüin
illud Rom. 3. [v. 24] : « Justificati gratis per gratiam ipsius ». Ergo per
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genade ». Dus worden door dit Sacrament de doodzonden ver
geven.
Daartegenover staat echter, dat in den Eersten Brief aan de
Corinthiërs (11. 29) gezegd wordt: « Wie omvaardig eet en
cirinfyt, eet en dringt zich een oordeel »; nu zegt de Glossa op
die plaats, dat « hij onrvaardig eet en dringt, die een misdaad
op zijn gervelen heeft of die hei Sacrament oneerbiedig behan
delt; en zoo iemand eet en drinkt zich een oordeel d. i. veroordeeling ». Hij dus, die in doodzonde is, in plaats van door de
ontvangst van dit Sacrament de vergiffenis van zijn zonde te
verkrijgen, vermeerdert veeleer erdoor zijn zonde.
Leerstelling. — De kracht van dit Sacrament kan men
op twee manieren beschouwen. Vooreerst op zich en zoo heeft
dit Sacrament de kracht om alle mogelijke zonden te vergeven
door het lijden van Christus, dat de bron en de oorzaak is van
de vergiffenis der zonden. Dan kan zij beschouwd worden in
verhouding tot dengene, die dit Sacrament ontvangt, inzoover nl.
al dan niet een beletsel voor het ontvangen van het uitwerksel
van dit Sacrament in hem gevonden wordt. Iedereen nu, die
zich van een doodzonde bewust is, heeft een beletsel in zich voor
hoe sacramentum remittunlur peccata mortalia.
Sed CONTRA est quod dicitur 1. Cor. 11. [v. 29] : « Qui manducat et
bibit indigne, judicium, sibi manducat et bibit». Dicit autem Glossa [Petri
Lomb.] ibidem, quod « ille manducat et bibit indigne qui in crimine est,
vel irreverenter tractat: et talis manducat et bibit sibi judicium, idest damnationem ». Ergo ille qui est in peccato mortali, per hoe quod accipit hoe
sacramentum, magis accumulat sibi peccatum quam remissionem sui peccaïi
consequatur.
Respondeo dicendum quod virtus hujus sacramenti potest considerari
dupliciter. Uno modo, secundum se. Et sic hoe sacramentum habet virtutem
ad remittendum quaecumque peccata ex passione Christi, quae est fons et
causa remissionis peccatorum.
Alio modo potest considerari per comparationem ad eum qui recipit hoe
sacramentum, prout in eo invenitur vel non invenitur impedimentum. percipien-
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het ontvangen van het uitwerksel van dit Sacrament, daar hij
geen geschikte ontvanger is van dit Sacrament, zoowel omdat
hij geestelijker wijze niet leeft en daarom geen geestelijk voedsel
■moet ontvangen, wat alleen aan een levende toekomt, alsook
omdat hij niet met Christus; vereenigd kan worden (hetgeen door
dit Sacrament wordt bewerkt) voor den tijd, dat hij aan de
doodzonde gehecht is. Vandaar dat in het Boek De Ecclesiaslicis Dogmalibus gezegd wordt: ((.als de ziel gehecht is aan
de zonde, ïvordt zij meer beztvaard door de ontvangst van de
■Eucharistie dan gereinigd ». Daarom bewerkt dit Sacrament geen
vergiffenis van zonde in hem, die het ontvangt, terwijl hij zich
van een doodzonde bewust is. — Toch kan dit Sacrament op twee
wijzen vergiffenis van zonden bewerken. Op de eerste plaats
als niet ontvangen in werkelijkheid maar in begeerte, zooals ge
schiedt wanneer een zondaar vooraf gerechtvaardigd wordt.
Op de tweede plaats ook als m werkelijkheid ontvangen door
iemand, die een doodzonde heeft, maar waarvan hij zich niet
bewust is en waaraan hij niet gehecht is; misschien had hij
vooraf geen voldoende berouw, maar nu krijgt hij, terwijl hij
met godsvrucht en eerbied tot het Sacrament nadert, de genade

di hujus sacramenti effectum. Quicumque autem habet conscientiam peccati
mortalis, habet in se impedimentum percipiendi effectum hujus sacramenti,
eo quod non est conveniens susceptor hujus sacramenti: turn quia non vivit
spiritualiter, et ita non debet spirituale nutrimenlum suscipere, quod non
est nisi viventis; tum quia non potest uniri Christo quod fit per hoe sacra
mentum., dum est in affectu peccandi mortaliter. Et ideo, ut dicitur in lib.
•de Ecclesiast. Dogmatib. [cap. 23.], «si mens in actu (1) peccandi est,
gravatur magis Eucharistiae perceptione quam purificelur ». Unde hoe
sacramentum in eo qui ipsum percipit in conscientia peccati mortalis, non
operatur remissionem peccati.
Potest tarnen hoe sacramentum operari remissionem peccati dupliciter.
Uno modo non perceptum. actu, sed voto: sicut cum quis prius justificatur
a peccato. Alio modo, etiam perceptum ab eo qui est in peccato mortali.
cujus conscientiam et affectura non habet. Forte enim primo non fuit sufficienter contritus, sed devote et reverenter accedens consequetur per hoe
(1) L.: affectu.
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van de liefde, die zijn berouw vervolmaakt, en de vergiffenis
van de zonde.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Wij vragen, dat
dit Sacrament de afwassching der misdaden moge zijn, ofwel van
diegene, waarvan wij ons niet bewust zijn, volgens het psalm
vers: « Reinig mij, Heer, van mijn verborgenheden )> (Ps. 18.
13), ofwel opdat het berouw vervolmaakt moge worden, zoodat
de misdaden worden vergeven, of ook wel opdat ons de kracht
worde gegeven misdaden te vermijden.
2. Het doopsel is een geestelijke geboorte d. i. een verandering
van geestelijkerwij ze niet-zijn tot geestelijkerwijze zijn, en het
wordt toegediend door middel van afwassching; van beide kanten
gezien, doei; men dus niet onredehjk, als men tot het doopsel gaat,
terwijl men zich van een doodzonde bewust is. Maar door dit
Sacrament ontvangt de mensch in zich Christus als een geestelijk
voedsel en dat komt met toe aan hem, die dood is door de zonde.
En dus gaat de vergelijking niet op.
3. De genade is de voldoende oorzaak voor vergiffenis van de
doodzonde; maar toch vergeeft zij de doodzonde niet metter
daad, tenzij zij als eerste gave aan een zondaar wordt toebedeeld.

sacramentum gratiam charitatis, quae contritionem perficiet et remissionem
peccati.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod petimus ut hoe sacramentum sit ablutio
scelerum: vel eorum, quorum conscientiam non habemus, secundum illud
Ps. 18. [v. 1 3] : <( Ab occultis meis munda me, Domine » ; vel ut contritio
in nobis perficiatur ad scelerum remissionem; vel etiam ut nobis robur detur
•ad scelera vitanda.
Ad SECUNDUM dicendum quod baptismus est spiritualis generatio quae
•est mutatio de non esse spirituali in esse spirituale, et datur per modum
ablutionis. Et ideo, quantum ad utrumque, non inconvenienter accedit ad
baptismum qui ha bet conscientiam peccati mortalis. Sed per hoe sacramen
tum homo sumit in se Christum per modum spiritualis nutrimenti: quod
non competit mortuo in peccatis. Et ideo non est similis ratio.
Ad TERTIUM dicendum quod gratia est sufficiens causa remissionis pec‘Cati mortalis, non tarnen actu remittit peccatum mortale nisi cum primo
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Maar zóó wordt zij in dit Sacrament niet gegeven. Dus gaat
de redeneering niet op.
IV( ARTIKEL.
Worden door dit Sacrament de dagelijksche zonden vergeven?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat door dit Sacrament de
dagelijksche zonden niet worden vergeven. — 1. Dit Sacrament
immers is, zooals Augustinus zegt « het Sacrament der liefde ».
Nu zijn de dagelijksche zonden niet tegen de liefde, zooals in
het Tweede Deel is uiteengezet (I-II 88' Kw. I1 en 2C Art.;
24° Kw. 8° Art. 2e Antw.; 10' Art.). Daar dus het tegen
gestelde alleen door het tegengestelde wordt opgeheven, schijnen
de dagelijksche zonden door dit Sacrament niet te worden ver
geven.
2. Als de dagelijksche zonden door dit Sacrament worden
vergeven, dan worden evengoed alle vergeven als één. Maar het
schijnt, dat niet alle worden vergeven, want in dat geval zou
iemand dikwijls zonder een enkele dagelijksche zonde zijn. wat

datur peccatori. Sic autem non datur in hoe sacramento. Unde ratio non.
sequitur.
ARTICULUS IV.
Utrum per hoe scramentum remiitarttur peccata venialia.

[Infr. q. 87. art. 3; 4. Dist. 12. q. 2. art. 1. qla. 1 ; art. 2. qla. 1.)
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod per hoe sacramentum non
remittantur peccata venialia. Hoe enim sacramentum, ut Augustinus dicit
super Joan. [tract. 26. n. 13.] est « sacramentum charitatis ». Sed venialia
peccata non contrariantur charitati, ut in 2. habitum est [ 1 -2. q. 88. art. 1,2;
2-2. q. 24. art. 8. ad 2; art. 10.]. Cum ergo contrarium tollatur per suum
contrarium, videtur quod peccata venialia per hoe sacramentum non remittantur.
2. PRiflLTEREA, si peccata venialia per hoe sacramentum remittantur, qua
ratione remittitur unum, remittuntur et omnia. Sed non videtur quod omnia

Kw. 79, A. 4.

237

niet overeenstemt met het woord van den Eersten Brief van
Joannes (1. 8) : « Als wij zeggen, dat wij geen zonde hebben,
bedriegen wij onszelf». Dus wordt door dit Sacrament geen
dagelijksche zonde vergeven.
3. Tegenstrijdige dingen sluiten elkaar uit. Nu sluiten de
aagelijksche zonden de ontvangst van dit Sacrament niet uit; bij
het woord van Joannes (6. 49) : «Uw vaders hebben in de
Woestijn het manna gegeten en zijn gestorven » zegt immers
Augustinus: « Brengt onschuld mee naar het altaar: uw zonden
mogen misschien de gewone dagelijksche zijn, als ze maar niet
doodbrengend zijn ». Dus worden door dit Sacrament de dage
lijksche zonden ook niet weggenomen.
Daartegenover staat echter, wat Innocentius III zegt nl. dat
dit Sacrament <( de dagelijksche zonden uitdelgt en voor dood
zonden behoedt ».
Leerstelling. — In dit Sacrament kan men twee dingen

beschouwen l.w. het Sacrament zelf en de werkelijkheid van het
Sacrament. En uit beide blijkt, dat dit Sacrament kracht heeft

remittantur: quia sic frequenter aliquis esset absque omni peccato veniali,
contra id quod dicitur 1. Joan. 1. [v. 8] : « Si dixerimus quia peccatum non
habemus, ipsi nos seducimus ». Non ergo per hoe sacramentum remittitur
aliquod peccatum veniale.
3. Pr/ETEREA, contraria mutuo se expellunt. Sed peccata venialia non
prohibent a perceptione hujus sacramenti: dicit enim. Augustinus [tract. 26.
in Joan. n. 11.] super illud Joan. 6. [v. 49]: «Patres vestri manducaverunt manna in deserto, et mortui sunt » (1): « Innocentiam, inquit, ad
altare apportate: peccata, etsi sunt quotidiana, non sunt mortifera». Ergo
neque peccata venialia per hoe sacramentum tolluntur.

Sed CONTRA est quod Innocentius III. dicit [lib. 4. de Myster. Missae,
cap. 44.), quod hoe sacramentum, «venialia delet et cavet mortalia ».
RESPONDEO dicendum quod in hoe sacramento duo possunt considerari:
scilicet ipsum sacramentum, et res sacramenti. Et ex utroque apparet quod

(!) L. : si quis ex ipso manducaverit, non morietur in aeternum.
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tot vergiffenis van de dagelijksche zonden. Want dit Sacrament
wordt genuttigd onder de gedaante van voedende spijs. Nu is de
door de spijs gegeven voeding noodzakelijk voor het lichaam tot
herstel van wat dagelijks door de werking van de natuurlijke
warmte teloorgaat. Op geestelijke wijze dan gaat dagelijks iets
in ons teloor door het vuur van de begeerlijkheid door middel
van de dagelijksche zonden, die de vurigheid van de liefde ver
minderen, zooals in het Tweede Deel is uiteengezet (II-II 24 Kw.
10° Art.; 44° Kw. 3e Art.). En daarom komt het aan dit Sa
crament toe de dagelijksche zonden te vergeven. Vandaar dat
Ambrosius zegt: « dit dagelijksch brood wordt genuttigd lot
herstel van de dagelijksche zwakheid». — De werkelijkheid
van dit Sacrament evenwel is de liefde, niet alleen als deugd,
maar ook als daad, welke daad in dit Sacrament wordt opge
wekt. En daardoor worden de dagelijksche zonden weggenomen.
Dus is het duidelijk, dat door de kracht van dit Sacrament de
dagelijksche zonden worden vergeven.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De dagelijksche
zonden zijn inderdaad niet tegen de liefde als deugd, maar ze
hoe sacramentum. habet virtutem ad remissionem venialium peccatorum. Nam
hoe sacramentum sumitur sub specie cibi nutrientis. Nutrimentum autem cibi
est necessarium corpori ad restaurandum id quod quotidie deperditur per
actionem caloris naturalis (2). Spiritualiter autem quotidie aliquid in nobis
deperditur ex calore concupiscentiae per peccata venialia, quae diminuunt
fervorem charitatis, ut in 2. habitum est [2-2. q. 24. art. 10; q. 44. art. 3.].
Et ideo competit huic sacramento ut remittat peccata venialia. Unde et
Ambrosius dicit in lib. 5. de Sacramentis [cap. 4.], quod « iste pams
quodianus sumitur in remedium quotidianae infirmitatis ».
Res autem hujus sacramenti est charitas, non solum quantum ad habitum,
sed etiam quantum ad actum, qui excitatur in hoe sacramento: per quem
peccata venialia solvuntur. Unde manifestum est quod virtute hujus sacra
menti remittuntur peccata venialia.
Ad PR 1 MUM ergo dicendum quod peccata venialia, etsi non contrariantur
charitati quantum ad habitum, contrariantur tarnen ei quantum ad fervorem2
(2) L. : ex calore naturali.
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zijn wel tegen de vurigheid van haar akt, welke nu juist door
dit Sacrament wordt opgewekt en waardoor de dagelijksche
zonden worden weggenomen.
2. Dat gezegde is niet zóó te verstaan, alsof een mensch nooit
eenig uur zonder eenige dagelijksche zonde zou kunnen zijn,
maar in dien zin, dat ook heiligen dit leven niet doorbrengen
zonder dagelijksche zonden.
3. De kracht van de liefde, waarvan dit het Sacrament is, is
grooter dan die der dagelijksche zonden. Want de liefde neemt
door haar daad de dagelijksche zonden weg, terwijl deze de
daad van de liefde niet geheel kunnen beletten. En hetzelfde
geldt van dit Sacrament.
V' ARTIKEL.
Wordt door dit Sacrament de heele straf van de zonde vergeven?
Bedenkingen. — Men beweert, dat door dit Sacrament de
heele straf van de zonde wordt vergeven. — 1. Want door dit
Sacrament ontvangt de mensch in zich het uitwerksel van Chris-

actus, qui excitatur per hoe sacramentum. Ratione cujus peccata venialia
tolluntur.
Ad SECUNDUM dicendum quod illud verbum non est intelligendum, quin
aliqua hora possit homo esse absque omni reatu peccati venialis: sed quia
vitam istam sancti non ducunt sine peccatis venialibus.
Ad TERTIUM dicendum quod major est virtus charitatis, cujus est hoe
sacramentum, quam venialium peccatorum: nam charitas tollit per suum
actum peccata venialia, quae tarnen non possunt totaliter impedire actum
charitatis. Et eadem ratio est de hoe sacramento.
ARTICULUS V.
Utrum per hoe sacramentum tola poena peccati remittatur.

[4. Dist. 4. q. 2. art. 1. qla. 2. ad 3; Dist. 12. q. 2. art. 2. qla. 3.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod per hoe sacramentum tota
poena peccati remittatur. Homo enim per hoe sacramentum suscipit in se-
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tus’ lijden, gelijk gezegd is (1e en 2° Art.), zooals de mensch ook
door het doopsel de vergiffenis van alle straf ontvangt uit kracht
van Christus’ lijden, dat voldoende heeft voldaan voor alle zon
den, gelijk uit het boven gezegde blijkt (69' Kw. 2" Art.). Dus
schijnt door dit Sacrament de heele strafschuldigheid te worden
vergeven.
2. Paus Alexander I zegt: <( Onder de offers kan niets grooter zijn dan het Lichaam en Bloed van Christus )>. Welnu, door
de offers van de Oude Wet voldeed de mensch voor zijr. zonden;
in het Boek Leviiicus (4 en 5) wordt immers gezegd: u Als de
mensch gezondigd heeft, zal hij (dit of dat) voor zijn zonde
opdragen en zij zal hem vergeven worden ». Dus is veel meer
dit Sacrament toereikend tot vergiffenis van de straf.
3. Het is zeker, dat door dit Sacrament iets van de straf
schuldigheid wordt vergeven; daarom wordt ook aan sommigen
als genoegdoening opgelegd, dat zij Missen voor zich iaten lezen.
Maar evengoed als het eene gedeelte van de straf wordt ver
geven, wordt ook het andere vergeven, daar de kracht van
Christus, die in dit Sacrament is vervat, oneindig is. Dus schijnt
door dit Sacrament de heele straf te worden weggenomen.* 2 3

effectum passionis Christi, ut dictum est [art. 1, 2.], sicut et per baptismum.
Sed per baptismum percipit homo remissionem omnis poenae virtute passionis
Christi, quae sufficienter satisfecit pro omnibus peccatis, ut ex supradictis
patet [q. 69. art. 2.j. Ergo videtur quod per hoe sacramentum homini
remittatur totus reatus poenae.
2. PmETEREA, Alexander I, papa dicit [in epist. ad omnes orth.1 :
« Nihil in sacrificiis majus esse potest, quam corpus, et sanguis Christi )>.
Sed per sacrificia veteris legis homo satisfaciebat pro peccatis suis: dicitur
enim Levit. 4. et 5.: « Si peccaverit homo, offeret (hoe vel illud) pro peccato
suo, et remittetur ei ». Ergo multo magis hoe sacramentum valet ad remis
sionem omnis poenae.
3. PiVETEREA, constat quod per hoe sacramentum aliquid de reatu poenae
dimittitur: unde et in satisfactionem aliquibus injungitur, quod pro se missas
faciant celebrare. Sed qua ratione una pars poenae dimittitur, eadem ratione
et alia: cum virtus Christi quae in hoe sacramento continetur, sit infinita.
Ergo videtur quod per hoe sacramentum tota poena tollatur.
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Daartegenover staat echter, dat in die veronderstelling aan den
mensch geen andere straf zou moeten worden opgelegd, evenmin
als dat gebeurt bij den gedoopte.
Leerstelling. — Dit Sacrament is tegelijk Offer en Sa
crament; het wezen van Offer heeft het, >inzoover het wordt
opgedragen, het wezen van Sacrament, inzoover het wordt genut
tigd. Daarom heeft het uitwerking als Sacrament in dengene, die
het nuttigt, maar uitwerking als Offer in dengene, die het op
draagt of in degenen, voor wie het opgedragen wordt. Wanneer
het dan als Sacrament wordt beschouwd, heeft het een twee
voudige uitwerking: op de eerste plaats onmiddellijk uit kracht
van het Sacrament, vervolgens als door een zekere verbonden
heid, gelijk ook gezegd is met betrekking tot wat in dit Sacrament
vervat is (76' Kw.
en 2' Art.). Uit kracht van het Sacrament
heeft het onmiddellijk die uitwerking, waarvoor het is ingesteld.
Nu is het niet ingesteld om te voldoen maar om geestelijk te
voeden door vereeniging met Christus en Zijn ledematen, zooais
voedsel zich vereenigt met den gevoede. Maar omdat deze een
heid tot stand komt door de liefde en het door de vurigheid
van de liefde is, dat iemand kwijtschelding krijgt, niet alleen van
de schuld, maar ook van de straf, daarom krijgt de mensch geSed CONTRA est quod secundum hoe non esset homini alia poena injun1?enda: sicut nee baplizato injungitur.
RESPONDEO dicendum quod hoe sacramentum simul est sacrificium et
sacramentum: sed rationem sacrificii habet inquantum offertur; rationem
autem sacramenti inquantum sumitur. Et ideo effectum sacramenti habet in
eo qui sumit: effectum autem sacrificii in eo qui offert, vel in his pro quibus
offertur.
Si igitur consideretur ut sacramentum, habet effectum dupliciter: uno
modo, directe ex vi sacramenti; alio modo, quasi ex quadam concomitantia;
sicut et circa continentiam sacramenti dictum est [q. 76. art. 1, 2.]. Ex vi
quidem sacramenti, directe habet illum effectum ad quem est institutiim.
Non est autem institutum ad satisfaciendum, sed ad spiritualiter nutrienduïn
per unionem ad Christum et ad membra ejus, sicut et nutrimentum unitur
nutrito. Sed quia haec unitas fit per charitatem, ex cujus fervore aliquis con.sequitur remissionem non solum culpae sed etiam • poenae; inde est quod ex

17
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volgelijk, door een zekeren samenhang met het hoofduitwerksel,
de kwijtschelding van de straf, niet in haar geheel, maar naar
de mate van zijn godsvrucht en vurigheid. — Inzoover het echter
een Offer is, heeft het kracht om te voldoen. Maar bij het voldoen
wordt méér gelet op de gesteldheid van hem, die opdraagt, dan
op de hoegrootheid van het opgedragene. Van de weduwe, die
twee penningen opdroeg, zegt de Heer dan ook, bij Lucas (21.
4), dat « zij méér dan alle anderen heeft gestort > Hoewel dus
het hier opgedragene naar zijn hoegrootheid toereikend is om voor
alle straf te voldoen, voldoet het feitelijk voor degenen, voor
wie het wordt opgedragen, volgens de grootte van hun gods
vrucht en niet wat de heele straf betreft.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het sacrament
van het doopsel is onmiddellijk gericht op de kwijtschelding van
straf en schuld, de Eucharistie echter niet; want het doopsel
wordt aan den mensch gegeven als meestervend met Christus,
de Eucharistie echter wordt gegeven als voeding en vervolmaking
door Christus. Dus gaat de vergelijking niet op.
2. Die offers en offeranden bewerkten niet de vergeving van
de heele straf, noch naar de hoegrootheid van het opgedragene,
consequenti, per quamdam concomitantiam ad principalem effectum, homo
consequitur remissionem poenae; non quidem totius, sed secundum modum
suae devotionis et fervoris.
Inquantum vero est sacrificium, habet vim satisfactivam. Sed in satisfactione magis attenditur affectus offeventis quam quantitas oblationis. Unde
et Dominus dicit Luc. 21. [v. 4] de vidua, quae obtulit duo aera, quod
« plus omnibus misit ». Quamvis ergo haec oblatio ex sui quantitate sufficiat
ad satisfaciendum pro omni poena, tarnen fit satisfactoria illis pro quibus
offertur, vel etiam offerentibus, secundum quantitatem suae devotionis, et
non pro tota poena.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod sacramentum baptismi directe ordinatur
ad remissionem. poenae et culpae, non autem Eucharistia: quia baplismus
datur homini quasi commorienti Christo; Eucharistia autem quasi nutriendo
et perficiendo per Christum. Unde non est similis ratio.
Ad SECUNDUM dicendum quod alia sacrificia et oblationes non operabantur remissionem. totius poenae, neque quantum ad quantitatem oblati*
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zooals dit Offer, noch naar ’s menschen godsvrucht, door wier
tekort ook hier de heele straf niet wordt weggenomen.
3. Dat slechts een deel van de straf en niet de heele straf
door dit Sacrament wordt weggenomen is niet door een tekort
van Christus’ kracht, maar door een tekort van ’s menschen gods
vrucht.
VI° ARTIKEL.
Wordt d.c J tcnsch door dit Sacrament voor toekomstige zonden
behoed?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de mensch door dit
Sacrament niet voor toekomstige zonden wordt behoed. — 1. Ve
len immers, die dit Sacrament waardig ontvangen, vallen later
m zonde, v/at niet zou gebeuren, als dit Sacrament voor toekom
stige zonden zou behoeden.
2. De Eucharistie is het « Sacrament van de liefde », zooals
boven gezegd is (4° Art.). Nu schijnt de liefde niet voor toe
komstige zonden te behoeden, want, eenmaal ontvangen, kan zij
sicut hoe sacrificium; neque quantum ad devotionem hominis, ex qua contingit quod etiam hic non tollitur tota poena.
Ad TERTIUM dicendum quod höc quod tollitur pars poenae et non tota
poena per hoe sacraraenlum, non contingit ex defectu virtutis Christi, sed ex
defectu devotionis humanae.
ARTICULUS VI.
Ulrum per hoe sacramentum praesei'Vetur homo a peccatis futuris.

[4. Dist. 12. q. 2. art. 2. qla. 2. ad 1.]
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod per hoe sacramentum non praeservetur homo a peccatis futuris. Multi enim digne sumentes hoe sacramen
tum postea in peccatum cadunt. Quod non accideret si hoe sacramentum
praeservaret a peccatis futuris. Non ergo effectus hujus sacrament! est a
peccatis futuris praeservare.
2. PR/ETEREA, Eucharistia est sacramentum charitatis, ut supra dictum
est [art. 4.]. Sed charitas non videtur praeservare a peccatis futuris: quia
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weer verloren worden door de zonde, zooals in het Tweede
Deel is uiteengezet (II-II 24° Kw. 11° Art.). Dus schijnt ook
dit Sacrament den mensch niet voor zonde te behoeden.
3. De oorsprong van de zonde is in ons « de ïvet van de
zonde, die in onze ledematen is )), zooals blijkt bij den Apostel
(Rom. 7. 23). Nu wordt de vermindering van de begeerlijkheid,
waarin de wet van de zonde bestaat, niet aangegeven als uit
werksel van dit Sacrament, maar veeleer als van het doopsel.
Dus is voorbehoedmg voor toekomstige zonden geen uitwerksel
van dit Sacrament.
Daartegenover staat echter, dat de Heer zegt: « Dit is het
brood, dat van den hemel nederdaalt, opdat wie daarvan eet
niet sterve )) (Joan. 6. 50) hetgeen duidelijk niet bedoeld wordt
van den lichamelijken dood. Dus wordt bedoeld, dat dit Sacra
ment behoedt voor den geestelijken dood, welke juist door de
zonde is.
LEERSTELLING. — De zonde is als de geestelijke dood van
de ziel. Dus wordt men zóó voor toekomstige zonde behoed, als
het lichaam wordt behoed voor een toekomstigen dood. En dat* 3

semel habita potest amitti per peccatum, ut in 2. habitum est [2-2. q. 24.
art. 11.]. Ergo videtur quod nee hoe sacramentum praeservet hominem a
peccato.
3. PmETEREA, origo peccati in nobis est « lex peccati, quae est in membris nostris», ut patét per Apostolum Rom. 7. [v. 23]. Sed mitigatio
fomitis, qui est lex peccati, non ponitur effectus hujus sacramenti, sed magis
baptismi. Ergo praeservare a peccatis futuris non est effectus hujus sacra
menti.
Sed CONTRA est quod Dominus dicit Joan. 6. [v. 50] : « Hic est panis
de coelo descendens, ut, si quis ex ips'o manducaverit, non moriatur ». Quod
quidem manifestum est non intelligi de morte corporali. Ergo intelligitur
quod hoe sacramentum praeservet a morte spirituali quae est peccatum.
RESPONDEO dicendum quod peccatum est quaedam. spiritualis mors
animae. Unde hoe modo praeservatur aliquis a peccato futuro, quo praeservatur corpus a morte futura. Quod quidem fit dupliciter. Uno modo.
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gebeurt op twee wijzen. Vooreerst inzoover de natuur van den
mensch innerlijk wordt versterkt tegen inwendige elementen van
bederf, en wat dat betreft wordt de mensch voor de dood behoed
door spijs en geneesmiddelen. Vervolgens inzoover hij wordt be
veiligd tegen aanvallen van buiten, en wat dat betreft wordt
hij behoed door wapenen, waarmee het lichaam wordt beveiligd.
Op beide wijzen dan behoedt dit Sacrament voor de zonde.
Want vooreerst doet het, door met Christus in de genade te vereenigen, het geestelijk leven van den mensch sterker worden,
als een geestelijke spijs en een geestelijk geneesmiddel, volgens
het woord van het Boek der Psalmen (103. 15) : « Het brood
versterkt hei hart van den mensch ». En Augustinus zegt: « Kom
gerust nader bij, het is brood, geen vergif ». Vervolgens weert
het, als een teeken van Christus’ lijden, waardoor de duivels
overwonnen zijn, alle duivelsche aanvechting af. Daarom zegt
Chrysostomus: « Als vuurspuwende leeuwen, zoo scheiden wij
van deze tafel, schrikwekkend geworden voor den duivel ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het uitwerksel van
dit Sacrament wordt in den mensch ontvangen volgens de ge
steltenis van den mensch, zooals met betrekking tot iedere wer-

inquantum natura hominis interius roboratur contra interiora corruptiva: et
sic praeservatur a morte per cibum. et medicinam. Alio modo, per hoe quod
munitur contra exteriores impugnationes: et sic praeservatur per arma quibus
munitur corpus.
Utroque autem modo hoe sacramentum praeservat a peccato. Nam primo
quidem, per hoe quod Christo conjungit per gratiam, roborat spiritualem vitam
hominis, tanquam spiritualis cibus et spiritualis medicina, secundum illud
Psalm. 103. [v. 15]: « Panis cor hominis confirmat ». Et Augustinus
dicit super Joan. [tract. 26. n. 11.]: « Securus accede, panis est non venenum ». Alio modo, inquantum. est quoddam signum passionis Christi, per
quam victi sunt daemones: repellit omnem daemonum impugnationem. Unde
Chrysostomus dicit super Joan. [hom. 45. n. 3.] : « Ut leones flammam
spirantes, sic ab illa mensa discedimus terribiles effecti diabolo ».
Ad PRIMUM ergo dicendum quod effectus hujus sacramenti recipitur in
homine secundum hominis conditionem: sicut contingit de qualibet causa
activa, quod ejus effectus recipitur in materia secundum modum matenae.
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kende oorzaak gebeurt, dat haar uitwerksel in de stof wordt
ontvangen volgens de gesteldheid van de stof. Nu is de gesteltenis
van den mensch op zijn pelgrimsreis deze, dat zijn vrije wil
zich naar het goede en naar het kwade kan keeren. Hoewel dus
dit Sacrament op zich genomen kracht heeft om voor de zonde
te behoeden, neemt het toch voor den mensch de mogelijkheid
tot zondigen niet weg.
2. Op zich genomen behoedt ook de liefde den mensch voor
de zonde, volgens het woord van den Brief aan de Romeinen
(13. 10) : c(De liefde tot den naaste doet geen b.waad ) : maar
het is door de veranderlijkheid van den vrijen wil, dat iemand
na ontvangst van de liefde nog zondigt, zooals ook na ontvangst
van dit Sacrament.
3. Al is dit Sacrament niet onmiddellijk gericht op de vermin
dering van de begeerlijkheid, vermindert het de begeerlijkheid
toch langs een omweg, inzoover het de liefde vermeerdert, want,
zooals Augustinus zegt: « de vermeerdering van de Liefde is de
vermindering van de begeerlijkheid ». Onmiddellijk echter ver
sterkt het ’s menschen hart in het goede, waardoor de mensch
ook voor de zonde behoed wordt.

Homo autem in statu viae est hujus conditionis quod liberum arbitrium ejus
potest flecti in bonum et malum. Unde, licet hoe sacramentum, quantum est
de se, habeat virtutem praeservativam. a peccato, non tarnen aufert homini
possibilitatem peccandi.
Ad SECUNDUM dicendum quod etiam charitas, quantum est in se, praeservat hominem a peccato, secundum illud Rom. 13. [v. 10] : « Dilectio
proximi malum non operatur ». Sed ex mutabilitate liberi arbitrii contingit,
quod aliquis post habitam charitatem. peccat: sicut et post susceptionem
hujus sacramenti.
Ad TERTIUM dicendum quod licet hoe sacramentum non directe ordinetur ad diminutionem fomitis, diminuit tarnen fomitem ex quadam consequentia, inquantum auget charitatem: quia, sicut Augustinus dicit in lib. 83.
QQ. [q. 36.], « augmentum charitatis est diminutio cupiditatis ». Directe
autem confirmat cor hominis in bono, per quod etiam praeservatur homo a

peccato.
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VII' ARTIKEL.
Is dit Sacrament alleen nuttig voor hen die hel ontvangen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat dit Sacrament alleen
nuttig is voor den ontvangende. — 1. Dit Sacrament is immers
van hetzelfde geslacht als de andere sacramenten, als lid van
de gemeenschappelijke verdeeling. Nu zijn de andere sacramen
ten alleen maar nuttig voor de ontvangenden, zooals alleen de ge
doopte de uitwerking van het doopsel in zich krijgt. Dus is ook
dit Sacrament alleen maar nuttig voor den ontvangende.
2. Het uitwerksel van dit Sacrament is het verwerven van de
genade er, van de glorie en de kwijtschelding van de zonde, min
stens van de dagelijksche zonde. Indien dus dit Sacrament uit
werking zou hebben ook buiten de ontvangers, zou het kunnen
gebeuren, dat iemand én de genade én de glorie én de kwijt
schelding van de zonde zou verkrijgen, zonder dat hij zelf iets
doet of ondergaat, eenvoudig omdat een ander dit Sacrament
ontvangt of opdraagt.
3. Bij vermenigvuldiging van de oorzaak wordt het uitwerksel* 2 3
ARTICULUS VII.
Utrum hoe sacramentüm prosit aliis quam sumentibus.
[Supr. art. 5; q. 78. art. 3. ad 8; 4. Dist. 12. q. 2. art. 2. qla. 2. ad 4;
Dist. 45. q. 2. art. 3. qla. 1. ad 3; In Joan. cap. 6. lect. 6;
1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 6.].

Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur quod hoe sacramentüm non prosit
nisi sumenti. Hoe enim sacramentüm est unius generis cum aliis sacramentis,
utpote aliis condivisum. Sed alia sacramenta non prosunt nisi sumentibus,
sicut effectum baptismi non suscipit nisi baptizatus. Ergo nee hoe sacramentum prodest aliis, nisi sumenti.
2. Piueterea, effectus hujus sacramenti est adeptio gratiae et glbriae,
et remissio culpae, ad minus venialis. Si ergo hoe sacramentüm haberef
effectum in aliis quam in sumentibus, posset contingere quod aliquis adipisceretur et gratiam et gloriam et remissionem culpae, absque actione et passione propria, alio sumente vel offerente sacramentüm.
3. Pr/ETEREA, multiplicata eausa, multiplicatur effectus. Si ergo hoe
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vermenigvuldigd. Indien dus dit Sacrament ook voor niet-ontvangers nuttig zou zijn, zou volgen, dat het voor iemand méér nut
opleverde, wanneer dit Sacrament werd ontvangen met vele
hosties — wat buiten de gewoonte van de Kerk ligt: dat nl. velen
te communie gaan voor iemands welzijn. Dus schijnt dit Sa
crament alleen maar nuttig te zijn voor den ontvanger.
Daartegenover staat echter, dat bij de viering van dit Sacra
ment voor vele anderen wordt gebeden, hetgeen vruchteloos zou
zijn, als dit Sacrament voor anderen geen nut had
• LEERSTELLING. — Zooals vroeger gezegd is (5e Art.), is dit
Sacrament niet alleen Sacrament, maar is het ook Offer. Want
inzoover in dit Sacrament een afbeelding tot stand komt van
het lijden van Christus, waarin, gelijk in den Brief aan cle Ephe~
sïérs (5. 2) gezegd wordt, Christus <( Zich als een offerlam aan
God heeft opgedragen )), heeft het het wezen van Offer; inzoover
echter in dit Sacrament onzichtbare genade onder zichtbare ge
daante wordt gegeven, heeft het het wezen van Sacrament. Voor
de ontvangers dan is dit Sacrament nuttig én als Sacrament én
ook als Offer, aangezien het wordt opgedragen voor allen, die
sacramentum prodesset aliis quam sumentibus, sequeretur quod magis prodesset alicui si multi sumerent hoe sacramentum, multis (1) hostiis in una missa
consecratis, quod non habet Ecclesiae consuetudo: ut scilicet multi commtinicent pro alieujus salute. Non ergo videtur, quod hoe sacramentum prosit
nisi sumenti.
Sed CONTRA est quod in celebratione hujus sacramenti fit pro multis
deprecatio. Quod frustra fieret nisi hoe sacramentum aliis prodesset. Hoe
ergo sacramentum non solum sumentibus prodest.
RESPONDEO dicendum quod, sicut prius dictum est [art. 5.], hoe sacra
mentum non solum est sacramentum, sed etiam est sacrificium. Inquanturo
enim in hoe sacramento repraeseniatur passio Christi, quia Christus « obtulit
se hostiam Deo», ut dicitur Ephes. 5. [v. 2], habet rationem. sacrificii:
inquantum vero in hoe sacramento traditur invisibilis gratia sub visibili specie,
habet rationem sacramenti. Sic ergo hoe sacramentum sumentibus quidem.
(1) L.: si sumeret hoe sacramentum in multis.
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het ontvangen. In den canon van de Mis wordt immers gezegd:
« Mogen wij allen, die hier in deelname aan het altaar het hoog
heilig Lichaam en Bloed an Uw Zoon ontvangen, van alle hemelsche zegening en genade vervuld worden ». — Maar voor
de niet-ontvangers is het nuttig als Offer, inzoover het voor hun
heil wordt opgedragen. Vandaar dat in den canon van de Mis
gezegd wordt: « Cedenl?, o Heer, uw dienaren en dienaressen,
voor wie wij aan U opdragen of die zelf aan U opdragen dit
Offer van lof, voor zich en al de hunnen, voor de verlossing van
hun zielen, voor de hoop op hun heil en behoud ». Beide wijzen
van voordeel)g zijn heeft de Heer tot uitdrukking gebracht, toén
Hij zeide (Matth. 26 28) : (( Dat voor u » d. i. die ontvan
gen « en voor velen » d. i. anderen « zal vergoten worden tot
vergiffenis der zonden ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Dit Sacrament heeft
iets boven de andere 'sacramenten nl. dat het een Offer is; en
dus gaat de vergelijking niet op.
2. Evenals het lijden van Christus op zich zelf genomen wel
voldoende is om allen te strekken tot vergiffenis van de zonde
en verwerving van de genade en de glorie, maar het toch zijn
prodest et per modum sacramenti el per modum sacrificii, quia pro omnibus
sumentibus offertur. Dicitur enim in canone missae: (( Quotquot ex hac
altaris participatione sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem sumpserimus,
omni benedictione coelesti et gratia repleamur ». Sed aliis, qui non sumunt,
prodest per modum sacrificii, inquantum pro salute eorum offertur: unde et
in canone missae dicitur: « Memento, Domine, famulorum famularumque
•tuarum, pro quibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt hoe sacrificium laudis,
pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum. suarum, pro spe salutis et
incolumitatis suae ». Et utrumque modum proficiendi Dominus expressit,
dicens Matth. 26 [v. 28] : « Qui pro vobis », scilicet sumentibus, « et pro
multis », scilicet aliis, « effundetur in remissionem peccatorum ».
Ad PRIMUM ergo dicendum quod hoe sacramentum prae aliis habet quod
est sacrificium. Et ideo non est similis ratio.
Ad SECUNDUM dicendum. quod sicut passio Christi prodest quidem
omnibus quantum ad sufficientiam, et (2) ad remissionem culpae, et adeptio-2

(2) L. om : ad sufficientiam, et.
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feitelijke uitwerking alleen heeft in degenen, die met het lijden
van Christus in verbinding treden door het geloof en de liefde,
zoo heeft ook dit Offer, de gedachtenis aan ’s Heeren lijden,
zijn feitelijke uitwerking alleen in degenen, die met dit Sacrament
in verbinding treden door het geloof en de liefde. Daarom zegt
Augustinus dan ook tot Renatus: « Wie zou het Lichaam van
Christus opdragen voor anderen dan voor hen, die ledematen van
Christus zijn? » Daarom wordt in den canon van de Mis ook
niet gebeden voor hen, die buiten de Kerk zijn. Maar voor de
genoemden is het Sacrament voordeelig in meerdere of mindere
mate naar den graad van hun godsvrucht.
3. Het ontvangen is iets van het Sacrament, het opdragen is
iets van het Offer. Met het feit, dat één of meerdere personen
het Lichaam van Christus ontvangen, is een ander dus niet ge
holpen. Dat de priester in één Mis meerdere hosties consecreert,
vermenigvuldigt ook niet het uitwerksel van dit Sacrament, want
het blijft één Offer: in vele geconsecreerde hosties is er immers
volstrekt niet méér kracht dan in ééne, daar onder alle en onder
ééne niets méér en niets minder is dan de heele Christus. Vandaar
ook dat wanneer één persoon vele in één Mis geconsecreerde
hosties ontvangt, hij toch niet volmaakter aan de uitwerking van
het Sacrament zal deelhebben. Maar als er meerdere Missen
nem gratiae et gloriae, sed effectum non habet nisi in illis qui passioni Christi
conjunguntur per fidem, et charitatem; ita et hoe sacrificium quod est memoriale Dominicae passionis, non habet effectum nisi in illis qui conjunguntur
huic sacramento per fidem et charitatem. Unde et Augustinus dicit ad
Renatum [lib. I. de Anima, cap. 9.]: « Quis offerat corpus Christi nisi
pro his qui sunt membra Christi? » Unde et in canone missae non oratur pro
his qui sunt extra Ecclesiam. Illis tarnen prodest plus vel minus, secundum
modum devotionis eorum.
Ad TERTIUM dicendum quod sumptio pertinet ad rationem sacramenti:
sed oblatio pertinet ad rationem sacrificii. Et ideo ex hoe quod aliquis sumit
corpus Christi, vel etiam plures, non accrescit aliis aliquod juvamentum.
Similiter etiam ex hoe quod sacerdos plures hostias consecrat in una missa,
non multiplicatur effectus hujus sacramenti, quia non est nisi unum sacrifi
cium: nihil enim plus est virtutis in multis hostiis consecratis, quam in una,
•cum sub omnibus et sub una non sit nisi totus Christus. Unde nee si aliquis
simul in una missa multas hostias consecratas sumat, participabit majorem
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zijn, wordt het opdragen van het Offer vermenigvuldigd en wordt
dus ook vermenigvuldigd het uitwerksel van het Offer en van
het Sacrament.
VHP ARTIKEL.
Wordi de uitwerking van dit Sacrament belet door de
dagelijksche zonde?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de uitwerking van dit
Sacrament niet belet wordt door de dagelijksche zonde. — 1. Bij
Joannes (6. 49) : «Uw vaders hebben het manna gegeten »
wordt immers door Augustinus gezegd: «Ren geestelijk brood
moet gij geesielijk eten; brengt onschuld mee naar het altaar;
uw zonden mogen misschien de gewone dagelijksche zijn, als
ze maar niet doodbrengend zijn ». Hieruit blijkt dat de zgn.
dagelijksche zonden geen beletsel vormen voor het geestelijk eten
van dit Sacrament. Zij nu die geestelijk eten, worden aan de
uitwerking van dit Sacrament deelachtig. Dus beletten de dage
lijksche zonden de uitwerking van dit Sacrament niet.
effectum sacramenti. In pluribus vero missis multiplicatur sacrificii oblatio.
Et ideo multiplicatur effectus sacrificii et sacrament!.
ARTICULUS VIII.
Utrum per veniale peccatum impediatur effectus hujus sacramenti.

[4. Dist. 12. q. 2. art. 1 qla. 3; art. 2. qla. 1. ad. 2.]
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur quod per veniale peccatum non
impediatur effectus hujus sacramenti. Dicit enim Augustinus super illud
Joan. 6. [v. 49] : « Patres vestri manducaverunt manna » (1), tract. 26.
in Joan. n. 11: « Panem coelestem spiritualiter manducate; innocentiam
ad altare apportate; peccata, etsi sunt quotidiana, non sunt mortifera ». Ex
quo patet quod venialia peccata, quae quotidiana dicuntur, spiritualem
manducationem non impediunt. Sed spiritualiter manducantes. effectum hujus
sacramenti percipiunt. Ergo peccata venialia non impediunt effectum hujus
sacramenti.

d) L. : si quis ex ipso man.ducaverit.
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2. Dit Sacrament heeft geen mindere kracht dan het doopsel.
Nu wordt de uitwerking van het doopsel, zooals boven gezegd is
(69* Kw. 9e en 10* Art.) , alleen maar door veinzerij tegengehouden
en met zoo iets hebben de dagelijksche zonden niets uit te staan,
want, zooals in het Boek der Wijsheid (1. 5) gezegd wordt
(( de Heilige Geest van de tucht zal veinzerij ontvluchten ». ter
wijl zeker is, dat de H. Geest niet op de vlucht gedreven wordt
door de dagelijksche zonden. Dus wordt ook de uitwerking van
dit Sacrament niet tegengehouden door de dagelijksche zonden.
3. Wat door de werking van een oorzaak wordt weggenomen,
x kan onmogelijk haar uitwerking beletten. Nu worden de dagelijk
sche zonden door dit Sacrament weggenomen. Dus beletten zij
ook zijn werking niet.
Daartegenover staat echter, dat Damascenus zegt: « Het
vuur van het in ons aanwezige verlangen, ontstoken door deze
brandende k°°l d. i. dit Sacrament, zal onze zonden verteeren
en onze harten verlichten, opdat wij door de deelname aan het
goddelijk vuur in vuur mogen ontsteken en vergoddelijkt mogen
worden )). Nu wordt het vuur van ons verlangen en onze liefde
tegengewerkt door de dagelijksche zonden, die de vurigheid van
de liefde verhinderen, zooals in het Tweede Deel is uiteengezet2 3
2. PiUETEREA, hoe sacramentum non est minoris virtutis quam baptismus. Sed effectum baptismi, sicut supra dictum est [q. 69. art. 9. 10.],.
irapedit sola fictio: ad quam non pertinent peccata venialia, quia, sicut Sap.
1. [v. 5] dicitur: « Spiritus Sanctus disciplinae effugiet fictum », qui tarnen
per peccata venialia non fugatur. Ergo neque effectum hujus sacramenti
impediunt peccata venialia.
3. Pr/ETEREA, nihil quod removetur per actionem alieujus causae, potest
impedire ejus effectum. Sed peccata venialia tolluntur per hoe sacramentum.
Ergo non impediunt ejus effectum.
Sed CONTRA est quod Damascenus dicit in 4. lib. [Orth. Fid. cap. 13.] :
« Ignis ejus, quod in nobis est, desiderii, assumens eam, quae ex carbone
[idest ex hoe sacramento] ignitionem, comburat nostra peccata, et illuminet
corda nostra, ut participatione divini ignis igniamur et deificemur ». Sed
ignis nostri desiderii vel amoris impeditur per peccata venialia, quae impe
diunt fervorem charitatis, ut in 2. habitum est [2-2. q. 24. art. 10 ; q. 54.
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(iï-II 24" Kw. 10' Alt.; 54" Kw. 3C Art.). Dus beletten
de dagelijksche zonden de uitwerking van dit Sacrament.
Leerstelling. — De dagelijksche zonden kunnen op twee
manieren beschouwd worden: vooreerst als vroeger bedreven,
vervolgens als metterdaad bedreven. In de eerste beschouwing
beletten de dagelijksche zonden volstrekt niet de uitwerking van
dit Sacrament. Het kan immers gebeuren, dat iemand, na vele
dagelijksche zenden bedreven te hebben, met godsvrucht tot
dit Sacrament nadert en ten volle aan de uitwerking van dit Sa
crament deelachtig wordt. In de tweede beschouwing beletten de
dagelijksche zonden niet geheel en al de uitwerking van dit
Sacrament, maar wel ten deele. Er is immers gezegd (10 Art.),
dat het uitwerksel van dit Sacrament niet alleen de verwerving
van de genade en liefde als blijvende gesteldheden, maar ook
een zekere dadelijke, in geestelijke zoetheid bestaande, verkwik
king is en deze wordt verhinderd, als iemand tot dit Sacrament
nadert met een door dagelijksche zonden verstrooiden geest; maai
de vermeerdering van de genade en liefde als blijvende gesteld
heden worden dan niet tegengehouden.
Antwoord

op de

Bedenkingen.

— 1. Wie tot dit Sa-

art. 3.]. Ergo peccata venialia impediunt effectum hujus sacramenti.
RESPONDEO dicendum quod peccata venialia dupliciter accipi possunt:
uno modo, prout sunt praelerita; alio modo, prout sunt actu exercita. Primo
quidem modo, peccata venialia nullo modo impediunt effectum hujus sacra
menti. Potest enim contingere quod aliquis post multa peccata venialia
commissa devote accedat ad hoe sacramentum, et plenarie hujus sacramenti
consequatur effectum.
Secundo autem modo, peccata venialia non ex toto impediunt hujus
sacramenti effectum, sed in parte. Dictum est enim [art. 1.], quod effectus
hujus sacramenti non solum est adeptio habitualis gratiae vel charitatis, sed
etiam quaedam actualis refectio spiritualis dulcedinis. Quae quidem impeditur si aliquis accedat ad hoe sacramentum per peccata venialia mente
■distractus. Non autem tollitur augmentum habitualis gratiae vel charitatis.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod ille qui cum actu venialis peccati ad
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crament nadert met een heeterdaad bedreven dagelijksche zonde,
heeft de blijvende gesteldheid van geestelijk eten, maar niet de
daad; daarom wordt hij wel deelachtig aan het in een blijvende
gesteldheid bestaande uitwerksel van dit Sacrament, maar niet
aan het dadelijke.
2. Het doopsel is niet zóó als dit Sacrament gericht op een
dadelijk uitwerksel d. i. de vurigheid van de liefde. Want het
doopsel is een geestelijke hergeboorte, waardoor de eerste vol
maaktheid, die een blijvende gesteldheid of een vorm is, ver
kregen wordt. Dit Sacrament echter is een geestelijk eten, het
geen een dadelijk genot geeft.
3. Deze redeneering betrekt zich op de vroege’ gebeurde da
gelijksche zonden, die door dit Sacrament worden weggenomen.

hoe sacramenlum accedit, habitualiter quidem manducat spiritualiter, sed
non actualiter. Et ideo habitualem effectum hujus sacramenti percipit, non
autem actualem.
Ad SECUNDUM dicendum quod baptismus non ita ordinalur ad actualem
effectum. idest fervorem charitatis, sicut hoe sacramentum. Nam baptismus
est spiritualis regeneratio, per quam acquiritur prima perfectio, quae est ha
bitus vel forma: hoe autem sacramentum, est spiritualis manducatio, quae
habet actualem delectationem.
Ad TERTIUM dicendum quod illa ratio procedit de venialibus praeteritis,
quae per hoe sacramentum. tolluntur.
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TACHTIGSTE KWESTIE.
OVER HET GEBRUIK OF DE NUTTIGING
VAN DIT SACRAMENT IN HET ALGEMEEN.
(Twaalf Artikelen.)
Vervolgens moeten wij handelen over het gebruik of de nuttigmg van dit Sacrament en wel vooreerst in het algemeen; dan
hoe Chriot::- dit Sacrament heeft gebruikt. Omtrent het eerste
stellen wij twaalf vragen.
1. Zijn er twee wijzen om dit Sacrament te eten nl. sacramen
teel en geestelijk?
2. Is het alleen iets van den mensch dit Sacrament geestelijk
te eten?
3. Is het alleen iets van den rechtvaardige sacramenteel te eten?
4. Doet de zondaar, als hij sacramenteel eet, een zonde?
3. Over de grootte van deze zonde.
6. Moet men een zondaar, die tot dit Sacrament nadert, af
wijzen?
7. Is nachtelijke bevlekking voor den mensch een beletsel dit
Sacrament te gebruiken?

QUAESTIO LXXX.
DE USU SEU SUMPTIONE HUJUS SACRAMENTI
IN COMMUNI, IN DUODECIM ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de usu sive sumptione hujus sacramenti. Et
primo quidem, in communi; secundo, quomodo Christus est usus hoe sacramento.
Circa primum quaeruntur duodecim: 1. Utrum sint duo modi manducandi hoe sacramentum, scilicet sacramentaliter et spiritualiter. — 2. Utrum
soli homini conveniat manducare spiritualiter hoe sacramentum. — 3. Utrum
solius hominis justi sit manducare sacramentaliter. — 4. Utrum peccator
manducans sacramentaliter peccet. — 5. Dë quantitate hujus peccati. —
6, Utrum peccator accedens ad hoe sacramentum sit repellendus. -— 7. Utrum
nocturna pollutio impediat hominem a sumptione hujus sacramenti. —
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8. Mag het alleen maar gebruikt worden door hen, die nuch
ter zijn?
9. Mag men het toedienen aan hen, die niet het gebruik van
het verstand hebben?
10. Mag men het dagelijks nuttigen?
11. Mag men er zich geheel van onthouden?
12. Mag men het Lichaam nuttigen zonder het Bloed?
Ie ARTIKEL.
Moet men twee wijzen onderscheiden om het Lichaam
van Christus te eten?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat men niet twee wijzen
moet onderscheiden om het Lichaam van Christus te eten nl. sacra
menteel en geestelijk. — 1. Want evenals het doopsel een geeste
lijke wedergeboorte is volgens Joannes (3. 5) : « Indien iemand
niet herboren wordt uit water en den Heiligen Geest » enz., zoo
is dit Sacrament een geestelijke spijs. Vandaar dat bij Joannes
(6. 64) de Heer, over dit Sacrament sprekend, zegt: « De woor
den, die Ui tot u gesproken heb, zijn geest en leven ». Nu onder-

'8. Utrum sit solum a jejunis sumendum. — 9. Utrum sit exhibendum non
habentibus usum rationis. — 10. Utrum sit quotidie sumendum. — 11. Utrum
liceat omnino abstinere. — 12. Utrum liceat percipere corpus sine sanguine.
ARTICULUS I.
Utrum

distingui debeant

duo

modi manducandi corpus

Christi.

[4. Dist. 9. art. 1. qla. 3; De Ven. Sacr. Alt. serm. 17;
In Joan. cap. 6. lect. 6, 7; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 7.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod non debeant distingui duo modi
manducandi corpus Christi, scilicet sacramentaliter et spiritualiter. Sicut enim
baptismus est spiritualis regeneratio, secundum illud Joan. 3. [v. 5] : « Nisi
quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto », etc., ita etiam hoe sacramen•tum est spiritualis cibus: unde Dominus de hoe sacramento loquens dicit,
Joan. 6. [v. 64]: «Verba quae ego locutus sum vobis, spiritus et-vita

Kw. 80, A. 1.

257

scheidt men bij het doopsel geen tweevoudige wijze van ontvangen
nl. sacramenteel en geestelijk. Dus moet men ook bij dit Sacra
ment deze onderscheiding niet aanwenden.
2. Dingen, waarvan het een om het ander is, moet men niet
tegen elkaar indeelen, aangezien het eene soortelijk bepaald
wordt door het andere. Welnu, het sacramenteel eten is gericht
op het geestelijk eten als op zijn doel. Dus moet men het sacra
menteel eten niet tegen het geestelijk indeelen.
3. Dingen, waarvan het een niet kan zijn zonder het ander,
moeten niet tegen elkaar worden ingedeeld. Nu schijnt niemand
geestelijk te kunnen eten zonder ook sacramenteel te eten; anders
zouden de oude Vaders dit Sacrament geestelijk gegeten hebben.
Het sacramenteel eten zou ook geen zin hebben, als zonder dat
het geestelijk eten mogelijk zou zijn. Dus is het niet redelijk dat
men bij dit Sacrament een tweevoudig eten onderscheidt nl. sa
cramenteel en geestelijk.
Daartegenover staat echter, dat bij den Eersten Brief aan
de Corinthiërs (11. 29) : « Wie onwaardig eet en drinkt » enz.
de Clossa zegt: « Wij zeggen dat er twee wijzen van eten zijny
een sacramenteele wijze en een geestelijke ».* 2

sunt ». Sed circa baptismum non distinguitur duplex modus sumendi, scilicet
sacramentalis et spiritualis. Ergo neque circa hoe sacramentum debet haec
distinctio adhiberi.
2. Pr/ETEREA, ea quorum unum potest esse sine altero, non debent
contra se dividi. Sed videtur quod nullus possit manducare spiritualiter nisi
etiam sacramenlaliter manducet: alioquin antiqui Patres hoe sacramentum
spiritualiter manducassent. Frustra enim esset sacramentalis manducatio, si
sine spirituali (1) esse posset. Non igitur convenienter distinguitur circa
hoe sacramentum duplex manducatio, scilicet sacramentalis et spiritualis.
Sed CONTRA est quod super illud 1. Cor. 11. [v. 29] : « Qui manducat et bibit indigne », etc. dicit Glossa [ord.] : « Duos dicimus esse modos
manducandi, unum sacramentalem et alium. spiritualem ».

(1) L. : sine ea spiritualis.
18
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LEERSTELLING. — Bij het gebruik van dit Sacrament moet
men twee zaken beschouwen nl. het Sacrament zelf en het uit
werksel ervan, over welke twee zaken reeds boven is gesproken
(73° Kw. — 79° Kw.). De volmaakte wijze om dit Sacrament
te gebruiken heeft men dus, wanneer iemand dat Sacrament zóó
ontvangt, dat hij deelachtig wordt aan zijn uitwerksel. Maar
soms gebeurt het, zooals boven gezegd is (79° Kw. 3° en 8’ Art.),
dat iemand verhinderd wordt aan het uitwerksel van dit Sacra
ment deelachtig te worden; en zulk een gebruik van dit Sacrament
is onvolmaakt. Zooals derhalve het volmaakte tegenover het on
volmaakte wordt afgedeeld, zoo wordt het sacramenteel eten,
waardoor men het Sacrament alleen zonder het uitwerksel ont
vangt, ingedeeld tegen het geestelijk eten, waardoor men deel
heeft aan het uitwerksel van dit Sacrament, dat den mensch
geestelijker wijze door het geloof en de liefde met Christus vereenigt.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ook bij het doop
sel en andere dergelijke sacramenten wordt zulk een onderschei
ding aangewend. Want sommigen ontvangen alleen het sacrament,
sommigen echter het sacrament en de werkelijkheid van het
RESPONDEO dicendum quod in sumptione hujus sacramenti duo sunt consideranda: scilicet ipsum sacramentum, et effectus ipsius, de quorum utroque
jam supra dictum est [q. 73-79.] . Perfectus igitur modus sumendi hoe
sacramentum est quando aliquis ita hoe sacramentum suscipit quod percipit
ejus effectum. Contingit autem quandoque, sicut supra dictum est [q. praec.
art. 3, 8.], quod aliquis impeditur a percipiendo effectu hujus sacramenti:
et talis sumptio hujus sacramenti est imperfecta. Sicut igitur perfectum contra
imperfectum dividitur, ita sacramentalis manducatio, per quam sumitur solum
sacramentum sine effectu ipsius, dividitur contra spiritualem manducationem,
per quam quis percipit effectum hujus sacramenti, quo spiritualiter homo
Christo conjungitur per fidem et charitatem.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod etiam circa baptismum, et alia hujusmodi sacramenta, similis distinctio adhibetur: nam quidam suscipiunt tantum
sacramentum, quidam vero sacramentum et rem sacramenti. In hoe tarnen
differunt (2), quia, cum alia sacramenta perficiantur in usu materiae, per(2). L. : Hic tarnen differt.
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sacrament. Maar hierin is er verschil dat, daar de andere sa
cramenten tot stand komen bij het gebruik van de stof, het ont
vangen van het sacrament samenvalt met het tot stand komen
ervan; daarentegen komt dit Sacrament tot stand bij de conse
cratie van de stof, zoodat het tweevoudig gebruik ten opzichte
van dit Sacrament iets gevolgelijks is. Verder wordt door de
ontvangers van het doopsel en van de andere sacramenten, die
een merkteeken indrukken, altijd een geestelijk uitwerksel ge
kregen nl. het merkteeken, hetgeen bij dit Sacrament niet ge
beurt. Dus is er bij dit Sacrament méér reden dan bij het doopsel
om het sacramenteel gebruik te onderscheiden van het geestelijk.
2. Het sacramenteel eten, dat tevens geestelijk is, wordt niet
ingedeeld tegen het geestelijke, maar is er bij ingesloten; dit sacra
menteel eten wordt ingedeeld tegenover het geestelijke, wat geen
uitwerking heeft — op de wijze, waarop het onvolmaakte, dat
niet reikt tot aan de volmaaktheid aan de soort eigen, afgedeeld
wordt tegenover het volmaakte.
3. Zooals boven is gezegd (68e Kw. 2e Art.; 73e Kw. 3e Art.) ,
kan iemand deelachtig worden aan het uitwerksel van een sa
crament zonder het metterdaad te ontvangen, indien hij het
begeert te ontvangen. Zooals er dus zijn die wegens hun ver-

cipere sacramentum est ipsa perfectio sacramenti: hoe autem sacramentum
perficitur in consecratione materiae, et ideo uterque usus est consequens
hoe sacramentum. In baptismo etiam (3), et aliis sacramentis characterem
imprimentibus, illi qui accipiunt sacramentum, recipiunt aliquem spiritualem
effectum, scilicet characterem: quod non accidit in hoe sacramento. Et ideo
magis in hoe sacramento distinguitur usus sacramentalis a spirituali quam
in baptismo.
Ad SECUNDUM dicendum quod sacramentalis manducatio quae pertingit
ad spiritualem, non dividitur contra spiritualem, sed includitur ab ea. Sed
illa sacramentalis manducatio contra spiritualem dividitur, quae effectum non
consequitur: sicut imperfectum, quod non pertingit ad perfectionem speciei,
dividitur contra perfectum.
Ad TERTIUM dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 68. art. 2;
q. 73. art. 3.], effectus sacramenti potest ab aliquo percipi, si sacramen(3) L. : autem.
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langen gedoopt worden met het doopsel van begeerte vóór ze
gedoopt worden met het doopsel des waters, zoo zijn er ook die
dit Sacrament geestelijk eten, vóór ze het sacramenteel gebrui
ken. Dit gebeurt evenwel op twee manieren. Vooreerst als iemand
het Sacrament zelf wenscht te ontvangen, en zóó spreekt men
van geestelijk — niet sacramenteel gedoopt worden en eten bij
hen, die deze sacramenten begeeren te ontvangen, wanneer zij
reeds zijn ingesteld. Vervolgens op een figuurlijke manier, vol
gens het woord van den Apostel (I Cor. 10. 2 w.) dat de oude
Vaders « gedoopt zijn in de rvollp en in de zee » en dat zij
« een geestelijke spijs hebben gegeten en een geestelijken drank
hebben gedronken ». Met dat al behoudt het sacramenteel eten
zijn zin, aangezien het eigenlijk ontvangen van dit Sacrament
op een meer vol waardige wijze het uitwerksel van het Sacrament
meedeelt dan alleen maar de begeerte, gelijk boven gezegd is
met betrekking tot het doopsel (69° Kw. 4e Art. 2' Antw.) .

tum habeat (4), in voto, quamvis non accipiat (5) in re. Et ideo, sicut
aliqui baptizantur baptismo flaminis, propter desiderium baptismi, antequam
baptizentur baptismo aquae; ita etiam aliqui manducant spiritualiter hoe
sacramentum, antequam sacramentaliter sumant. Sed hoe contingit dupliciter.
Uno modo, propter desiderium sumendi ipsum sacramentum: et hoe modo
dicuntur baptizari et maïiducare spiritualiter et non sacramentaliter, illi qui
desiderant sumere haec sacramenta jam instituta. Alio modo, propter figuram:
sicut dicit Apostolus 1. Cor. 10. [v. 2 sqq.], quod antiqui patres « baptizati
sunt in nube et in mari », et quod « spiritualem escam manducaverunt et
spiritualem potum biberunt ». Nee tarnen frustra adhibetur sacramentalis
manducatio: quia plenius inducit sacramenti effectum ipsa sacramenti susceptio quam solum desiderium, sicut supra circa baptismum dictum est [q. 69.
art. 4. ad 2.].4 5

(4) L. : habeatur.
(5) L.: habeatur.
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IP ARTIKEL.
Is het alleen iets van den mensch
dit Sacrament geestelijk te gebruiken?
Bedenkingen. — Men beweert, dat het niet alleen iets van
den mensch is dit Sacrament geestelijk te gebruiken maar ook
iets van de engelen. — 1. Want bij het psalmwoord: «De
mensch heeft de spijs der engelen gegeten » (Ps. 77. 25) zegt
de Glossa:
i.w. het Lichaam van Christus, die de ware spijs
der engelen is ». Maar dat zou niet waar zijn, als de engelen
Christus nier geestelijkerwijze aten. Dus eten de engelen Christus
geestelijkerwijze.
2. Augustinus zegt: «Met deze spijs en drank wil Hij ver
staan hebben de gemeenschap van Zijn Lichaam en Zijn lede
maten d. i. de Kerk der voorbestemden ». Maar tot die gemeen
schap behooren niet alleen menschen maar ook de goede engelen.
Dus eten ook de engelen op geestelijke wijze.
3. Augustmus zegt: <( Christus moet geestelijk gegeten wor
den, want Hij Zelf zegt: Wie Mijn Vleesch eet en Mijn Bloed* 2 3

ARTICULUS II.
Utrum

solius

hominis sit spiritualiter sumere

hoe sacramentum.

[4. Dist. 9. art. 2. qla. 4, 5.]
Ad SECUNDUM sit proceditur. Videtur quod non solius hominis sit hoe
sacramentum spiritualiter sumere, sed etiam angelorum. Quia super illud
Psal. 77. [v. 25] : « Panem angelorum manducavit homo », dicit Glossa
[Lomb.]. « idest, corpus Christi, qui est vere cibus angelorum». Sed hoe
non esset, si angeli spiritualiter Christum non manducarent. Ergo angeli
spiritualiter Christum manducant.
2. PlUETEREA, Augustinus dicit super Joan. [tract. 26. n. 15.] : « Hunc
cibum et potum societatem vult intelligi corporis et membrorum suorum, quod
est Ecclesia in praedestinatis ». Sed ad istam societatem non solum pertinent
homines, sed etiam sancti angeli. Ergo sancti angeli spiritualiter manducant.
3. Pr/ETEREA, Augustinus in lib. de Verbis Domini [serm. 46.] dicit:
« Spiritualiter manducandus est Christus quoniam ipse dicit: Qui manducat

262

Kw. 80, A. 2.

drinkt blijft in Mij en Il( in hem ». Maar dat laatste heeft men
niet alleen bij menschen maar ook bij de goede engelen, in wie
Christus- verblijft door de liefde, zooals zij in Hem. Dus is
geestelijk eten niet iets uitsluitends van menschen, maar is het
ook iets van engelen.
Daartegenover staat echter, dat Augustinus zegt: « Eet het
brood van het altaar op geestelijke wijze; brengt onschuld mee
naar hei altaar ». Maar engelen naderen niet tot het altaar om
daarvan iets te nuttigen. Dus is het geestelijk eten niet iets van
engelen.
Leerstelling. — In dit Sacrament is Christus Zelf vervat,
wel niet in eigen gedaante maar in de gedaante van het Sacra
ment. Dus kan men op twee manieren Christus Zelf geestelijk
eten. Vooreerst in diens eigen gedaante en op deze manier eten
de engelen Christus Zelf geestelijkerwijze, inzoover zij met Hem
vereenigd zijn in het genot van de volmaakte liefde en de klare
aanschouwing (welk brood wij in het Vaderland hopen te ont-

meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in eo ». Sed hoe
convenit non solum hominibus, sed etiam sanctis angelis, in quibus per
charitatem est Christus, et ipsi in eo. Ergo videtur quod spiritualiter manducare non solum sit hominum, sed etiam angelorum.
Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit super Joan. [tract. 26. n. 11.]:
(( Panem de altari spiritualiter manducare, est innocentiam ad altare apportare » (1). Sed angelorum non est accedere ad altare, tanquam aliquid inde
sumpturi. Ergo angelorum non est spiritualiter manducare.
RESPONDEO dicendum quod in hoe sacramento continetur ipse Christus,
non quidem in specie propria, sed in specie sacramenti. Dupliciter ergo contingit manducare spiritualiter ipsum Christum (2). Uno modo (3), prout in
sua specie consistit. Et hoe modo angeli manducant spiritualiter ipsum
Christum, inquantum ei uniuntur fruitione charitatis perfectae et visione

(1) L. : manducate, innocentiam... apportate.
(2) L. om. ipsum Christum.
(3) L. addit: ipsum Christum.
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vangen), niet door het geloof, zooals wij hier met Hem vereenigd zijn. Vervolgens kan men Christus geestelijk eten, inzoover
Hij tegenwoordig is onder de gedaanten van dit Sacrament,
wanneer nl. iemand, in Christus geloovend, begeert dit Sacrament
te ontvangen; en dit is niet alleen Christus geestelijk eten, maar
ook dit Sacrament geestelijk eten. Dat komt niet toe aan de
engelen. Hoewel dus de engelen Christus geestelijk eten, komt
het hun niet toe dit Sacrament geestelijk te eten.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De nuttiging van
Christus onder dit Sacrament is als op haar doel gericht op het
zalig bezit in het Vaderland, zooals de engelen zich in Hem
verlustigen. En omdat het op het doel gerichte afhankelijk is
van het doel, daarom is dit eten van Christus, zooals wij Hem
nuttigen onder het Sacrament, afhankelijk van het andere eten,
dat eigen is aan de engelen, die Christus bezitten in het vaderland.
Om die reden zegt men, dat de mensch het brood der engelen eet,
daar het immers op de eerste en voornaamste plaats iets is van
de engelen, die Christus in eigen gedaante bezitten, terwijl het
slechts op de tweede plaats iets is van de menschen, die Christus
onder het Sacrament ontvangen.
*

manifesta (quem panem expectamus in patria) : non per. fidem, sicut nos ei
hic unimur.
Alio modo contingit spiritualiter manducare Christum, prout est sub
speciebus hujus sacramenti inquantum scilicet aliquis credit in Christum cum
desiderio sumendi hoe sacramentum. Et hoe non solum est spiritualiter man
ducare Christum, sed etiam spiritualiter manducare hoe sacramentum. Quod
non competit angelis. Et ideo licet angeli spiritualiter manducent Christum,
non tarnen convenit eis spiritualiter manducare hoe sacramentum.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod sumptio Christi sub hoe sacramento
ordinatur, sicut ad finem, ad fruitionem. patriae, qua angeli eo fruuntur. Et
quia ea quae sunt ad finem, derivantur a fine, inde est quod ista manducatio
Christi qua eum sumimus sub sacramento quodammodo derivatur ab illa
manducatione qua angeli fruuntur Christo in patria. Et ideo dicitur homo
manducare panem angelorum quia primo et principaliter est angelorum, qui
eo fruuntur specie propria; secundario autem est hominum, qui Christum sub
sacramento accipiunt.
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2. Tot de gemeenschap van het mystiek Lichaam behooren
inderdaad en menschen en engelen, maar menschen door het ge
loof, engelen echter door de klare aanschouwing. Nu zijn de
sacramenten aangepast aan het geloof, waardoor de waarheid
in spiegel en raadsel wordt gezien. En het is daarom dat, om
eigenlijk te spreken, niet engelen maar menschen dit Sacrament
geestelijk kunnen eten.
3. Christus verblijft in de menschen, volgens den tegenwoordigen staat der dingen, door het geloof, maar in de zalige engelen
door de klare aanschouwing. En dus gaat de vergelijking niet
op, gelijk gezegd is (2C Antw.).
IIIC ARTIKEL.
Kan alleen de rechtvaardige Christus sacramenteel eten?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat alleen de rechtvaardige
Christus sacramenteel kan eten. — 1. Augustinus immers zegt:
(( Wat staat gij bereid met tanden en maag? Geloof en ge hebt
gegeten, Tvant in Hem gelooven, dat is een levend brood eten )>.
Ad SECUNDUM dicendum quod ad societatem corporis mystici pertinent
quidem et hommes et angeli. Sed homines per fidem, angeli autem per manifestam visionem. Sacramenta autem proportionantur fidei, per quam
veritas videtur in speculo et in aenigmate. Et ideo, proprie loquendo, non
angelis, sed hominibus convenit manducare spiritualiter hoe sacramentum.
Ad TERTIUM dicendum quod Christus manet in hominibus secundum
praesentem statum per fidem: sed in angelis beatis est per manifestam vi
sionen!. Et ideo non est simile, sicut dictum est [ad 2.].
ARTICULUS III.
Ulrum solus homo justus possit Christum sacramentaliter manducare.

[4. Dist. 9. art. 2. qla. 1, 2, 3; 1 ad Cor. cap. 11. lect. 7.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod nullus possit manducare Christum sacramentaliter nisi homo justus. Dicit enim Augustinus in lib. de
Remed. Poenitent. [tract. 25. in Joan. n. 12.]: «Ut quid paras dentem
et ventrem? Crede, et manducasti. Credere enim in eum, hoe est panem
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Nu gelooft de zondaar niet in Hem, daar hij geen door de liefde
gevormd geloof bezit, krachtens hetwelk men toch in God gelooft,
zooals in het Tweede Deel is uiteengezet (II-II 2° Kw. 2e Art.;
4‘ Kw. 5' Art.). Dus k an de zondaar dit Sacrament, dat levend
brood is, niet eten.
2. Dit Sacrament heet bovenal het « Sacrament van de lief
de », zooals boven is gezegd (73° Kw. 3e Art. 3° Antw.; 74° Kw.
4e Art.; 3" Bed.; 78° Kw. 3C Art. 6e Antw.). Evenals nu de
ongeloovigen het geloof missen, zoo missen alle zondaars de liefde.
Welnu: de ongeloovigen kunnen dit Sacrament niet sacramenteel
nuttigen, aangezien in den vorm van dit Sacrament gezegd wordt:
(( geheim des geloofs ». Dus kan evenmin een zondaar, wat
voor dan ook, het Lichaam van Christus sacramenteel ontvangen.
3. Een zondaar is voor God afschuwwekkender dan een rede
loos schepsel, want in het Boek der Psalmen (Ps. 48. 21) wordt
over den zondigen mensch gezegd: « Toen de mensch in eer
Was, heeft hij het niet begrepen, hij is gelijk geworden aan
domme lastdieren en geworden zooals zij ». Welnu: een dier
b.v. een muis of een hond kan dit Sacrament niet ontvangen,
evenals het het sacrament des doopsels niet kan ontvangen. Dus
schijnen evenmin zondaars dit Sacrament te eten.* 2 3
vivum manducare ». Sed peccator non credit in eum, quia non habet fidem
formatam, ad quam pertinet credere in Deum, ut in 2. habitum est [2-2.
q. 2. art. 2; q. 4. art. 5.]. Ergo peccator non potest manducare hoe sacramentum, quod est panis vivus.
2. Pr/eterea, hoe sacramentum maxime dicitur esse sacramentum charitatis, ut supra dictum est [q. 73. art. 3. ad 3; q. 74. art. 4. arg. 3; q. 78.
art. 3. ad 6.]. Sed sicut infideles privantur fide, ita omnes peccatores
privantur charitate. Infideles autem non videntur posse sacramentaliter
sumere hoe sacramentum: cum in forma hujus sacramenti dicatur: « Mysterium fidei ». Ergo pari ratione neque aliquis peccator potest corpus Christi
sacramentaliter manducare.
3. Pr/ETEREA, peccator magis est abominabilis Deo quam. creatura irrationalis. Dicitur enim in Psal. 48. [v. 21] de homine pecatore: «Homo,
cum in honore esset, non intellexit: comparatus est jumentis insipientibus, et
similis factus est illis». Sed animal brutum, puta mus aut canis, non potest
sumere hoe sacramentum: sicut etiam non potest sumere sacramentum baptismi.
Ergo videtur quod pari ratione neque peccatores hoe sacramentum manducent.
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Daartegenover staat echter, dat bij Joannes (6. 49) : «Uw
vaders hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn ge
storven » Augustinus aanteekent: « Velen ontvangen van het
altaar en dat ontvangen is hun dood, weshalve de Apostel zegt:
Hij eet en dringt zich een oordeel ». Nu zijn het alleen de zon
daars, die sterven door te ontvangen. Dus eten ook de zondaars
op sacramenteele wijze het Lichaam van Christus, en niet alleen
de rechtvaardigen.
LEERSTELLING. — In deze zaak hebben sommige ouderen
zich vergist, zeggende, dat het Lichaam van Christus door de
zondaars zelfs niet sacramenteel wordt ontvangen: zoodra het
Lichaam van Christus in aanraking komt met ’s zondaars lippen,
houdt het op te zijn onder de sacramenteele gedaanten. Maar
dat is een dwaling, daar het te kort doet aan de waarachtigheid
van dit Sacrament, welke eischt, zooals boven is gezegd (76° Kw.
6' Art. 3° Antw.; 1T' Kw. 8C Art.), dat Christus bij het blijven
van de gedaanten onder haar voortduurt. Maar de gedaanten
blijven, zoolang als de zelfstandigheid van het brood zou blijven,
indien het aanwezig was, gelijk boven is gezegd (77e Kw.
4'' Art.). Nu is het zonneklaar, dat de zelfstandigheid van brood,

Sed CONTRA est quod super illud Joan. 6. [v. 49] : « Patres vestri manducaverunt manna in deserto, et mortui sunt » (1), dicit Augustinus [tract.
26. in Joan. n. 11.]: « Multi de altari accipiunt, et accipiendo moriuntur:
unde dicit Apostolus: Judicium sibi manducat et bibit ». Sed non moriuntur
sumendo nisi peccatores. Ergo peccatores corpus Christi sacramentaliter
manducant, et non solum. justi.
RESPONDEO dicendum quod circa hoe quidam antiqui erraverunt, dicentes
quod corpus Christi nee etiam sacramentaliter a peccatoribus sumitur, sed,
quam cito labiis peccatoris contingitur, tam cito sub speciebus sacramentalibus desinit esse corpus Christi. Sed hoe est erroneum. Derogat enim veritati hujus sacramenti, ad quam pertinet, sicut supra dictum est [q. 76. art.
6. ad 3; q. 77. art. 8.], quod manentibus speciebus, corpus Christi sub eis
esse non desinat. Species autem manet quamdiu substantia panis maneret si
ibi adesset, ut supra dictum est [q. 77. art. 4.]. Manifestum est autem
(1) L. : ut si quis manducaverit, non moriatur. (Joan. 6. 50).
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die een zondaar tot zich zou nemen, niet onmiddellijk ophoudt,
maar blijft, totdat zij door de natuurlijke warmte verteert: dus
blijft evenlang het Lichaam van Christus onder de sacramenteele
gedaanten, die zondaars gebruiken. Dus moet men zeggen, dat
ook de zondaar het Lichaam van Christus sacramenteel kan eten
en niet alleen de rechtvaardige.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Die woorden en
al dergelijke zijn te verstaan van het geestelijk eten, dat aan de
zondaars ontgaat. Uit een verkeerd begrijpen derhalve van die
woorden schijnt de boven aangegeven dwaling te zijn voortge
komen, in zoover zij niet wisten te onderscheiden tusschen het
lichamelijk en het geestelijk eten.
2. Ook wanneer een ongeloovige de sacramenteele gedaanten
nuttigt, nuttigt hij het Lichaam van Christus onder het Sacrament.
Dus eet hij Christus sacramenteel, als men het woord sacramen
teel laat slaan op het gegetene. Als men het echter laat slaan op
dengene die eet, dan moet men eigenlijk zeggen dat hij niet
sacramenteel eet daar hij het ontvangene niet als Sacrament maar
als gewone spijs tot zich neemt. Tenzij misschien de ongeloovige
zou bedoelen te ontvangen wat de Kerk uitdeelt, al zou hij dan

'quod substantia panis assumpta a peccatore non statim esse desinit, sed
manet quamdiu per calorem naturalem digeratur. Unde tamdiu corpus Christi
sub speciebus sacramentalibus manet a peccatoribus sumptis. Unde dicendum
est quod peccator sacramentaliter corpus Christi manducare potest, et non
solum justus.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod verba illa et similia, sunt intelligenda
de spirituali manducatione, quae peccatoribus non convenit. Et ideo ex pravo
intellectu horum verborum videtur praedictus error processisse, dum. nescierunt distinguere corporalem el spiritualem manducationem.
Ad SECUNDUM dicendum quod etiamsi infidelis sumat species sacramentales, corpus Christi sub sacramento sumit. Unde manducat Christum sacra
mentaliter, si ly sacramentaliter determinat verbum ex parte manducati. Si
aulem ex parte manducantis, tune proprie loquendo non manducat sacramen
taliter quia non utitur eo quod accipit ut sacramento, sed ut simplici cibo.
Nisi forte infidelis intenderet recipere illud quodx Ecclesia confert, licet non
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niet rechtgeloovig zijn met betrekking tot andere geloofswaar
heden of zelfs met betrekking tot dit Sacrament.
3. Ook wanneer een muis of een hond een geconsecreerde
hostie eet, blijft de zelfstandigheid van het Lichaam van Christus
onder de gedaanten, zoolang die gedaanten blijven d. i. zoolang
de zelfstandigheid van het brood zou blijven, evengoed als
wanneer het in het slijk zou worden geworpen. Dat doet niet af
aan de waardigheid van het Lichaam van Christus, die zonder
iets aan Zijn waardigheid te verliezen door zondaa heeft willen
gekruisigd worden, temeer daar een muis of hond het Lichaam
zelf van Christus in eigen gedaante niet aanraak' maar alleen in
sacramenteele gedaante. Sommigen hebben wel gezegd, dat
Christus onder het Sacrament ophoudt, zoodra dit door een muis
of hond wordt aangeraakt, maar ook dit doet te kort aan de
waarachtigheid van het Sacrament, gelijk boven gezegd is (in de
Leerst.). Toch moet men niet zeggen, dat een dier het Lichaam
van Christus sacramenteel eet: het heeft immers geen vermogen
om het sacramenteel te gebruiken, maar eet het zijdelings, zooals
. iemand zou doen, die een geconsecreerde hostie zou nuttigen zon
te weten, dat zij geconsecreerd was. En daar het zijdelingsche
bij de indeeling van een geslacht wordt verwaarloosd, daarom

haberet fidem veram circa alios articulos, vel etiam circa hoe sacramentum.
Ad TERTIUM dicendum quod, etiamsi mus vel canis hostiam consecratam manducet, substantia corporis Christi non desinit esse sub speciebus
quamdiu species illae manent, hoe est, quandiu substantia panis maneret:
sicut etiam si projiceretur in lutum. Nee hoe vergit in detrimentum dignitatis
corporis Christi, qui voluit a peccatoribus crucifigi absque diminutione suae
dignitatis: praesertim cum mus, aut canis non tangat ipsum corpus Christi
secundum propriam speciem, sed solum secundum species sacramentales.
Quidam, autem dixerunt quod, statim cum sacramentum tangitur a mure
vel cane, desinit ibi esse corpus Christi. Quod etiam derogat veritati sacramenti, sicut supra dictum est [in corp.]. Nee tarnen dicendum est quod
animal brutum sacramentaliter corpus Christi manducet: quia non est natum.
uti eo ut sacramento. Unde non sacramentaliter sed per accidens corpus
Christi manducat sicut manducaret ille, qui sumeret hostiam consecratam
nesciens eam esse consecratam. Et quia id quod est per accidens non cadit
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wordt deze wijze om het Lichaam van Christus te eten niet als
derde gesteld naast de sacramenteele en de geestelijke.
IV° ARTIKEL.
Doet de zondaar, als hij sacramenteel het Lichaam van Christus
eet, een zonde?
Bedenkingen. — Men beweert, dat een zondaar geen zonde
doet, als hij het Lichaam van Christus sacramenteel eet. —
1. Want Christus onder de gedaante van het Sacrament heeft
geen hoogere waardigheid dan onder eigen gedaante. Toen nu
zondaars het Lichaam van Christus onder eigen gedaante aan
raakten, deden zij geen zonde, veeleer kregen zij vergiffenis van
hun zonden, zooals men bij Lucas (7. 36 w.) leest van de zondige
vrouw; en bij Mattheus (14. 36) staat: «Alrvie den zoom
van Zijn l^leed aanraal?ten werden geheeld)). Door dus het
Sacrament van het Lichaam van Christus te ontvangen zondigen
zij niet, maar ontvangen zij veeleer het heil.
2. Dit Sacrament is evenals de andere een geestelijk genees-4
in divisione alicujus generis, ideo hic modus manducandi corpus Christi non
ponitur tertius praeter sacramentalem et spiritualem.
ARTICULUS IV.
Ulrum peccator sumens corpus Christi sacramenlaliter, peccet.

[Supr. q. 79. art. 3;
4. Dist. 9. art. 3. qla. 1,2; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 7.]
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod peccator sumens corpus Christi
sacramentaliter non peccet. Non enim est majoris dignitatis Christus sub
specie sacram.enti quam sub specie propria. Sed peccatores tangentes corpus
Christi sub specie propria non peccabant quin etiam veniam peccatorum
consequebantur, sicut legitur Luc. 7. [v. 36 sqq.] de muliere peccatrice; et
Matth. 14. [v. 36] dicitur: « Quicumque tetigerunt fimbriam vestimenti ejus,
salvi facti sunt ». Ergo non peccant, sed magis salutem. consequuntur sacramentum corporis Christi sumendo.

2. Pr/ETEREA, hoe sacramentum, sicut et alia, est quaedam spiritualis
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middel. Nu geeft men een geneesmiddel aan zieken, tot hun ge
nezing, volgens Mattheus (9. 12): « De geneesheer is niet noodig
voor de gezonden, maar voor wie zwazijn ». Welnu geestelijk
ziek en zwak zijn de zondaars. Dus kunnen zij dit Sacrament
zonder schuld te bedrijven ontvangen.
3. Dit Sacrament hoort, als Christus in zich bevattend, onder
de allergrootste goederen. Volgens Augustinus nu zijn dat de
allergrootste goederen, die niemand slecht kan gebruiken. Maar
niemand zondigt tenzij door het misbruik van iets. Dus doet
nooit een zondaar, dat Sacrament ontvangend, zonde.
4. Dit Sacrament wordt door smaak en tastzin geraakt, maar
ook door het gezicht. Als dus een zondaar zondigt door dit
Sacrament te ontvangen, dan zou hij, naar het schijnt, ook zon
digen door ernaar te kijken, hetgeen blijkbaar valsch. is, daal
de Kerk dit Sacrament aan allen ter aanschouwing en ter aan
bidding voorhoudt. Dus doet een zondaar geen kwaad door dit
Sacrament te eten.
5. Het komt wel eens voor, dat een zondaar zich van zijn zonde
niet bewust is en zoo iemand schijnt niet te zondigen, als hij
het Lichaam van Christus nuttigt, aangezien op die manier allen
zouden zondigen door roekeloos te handelen: de Apostel zegt
medicina. Sed medicina datur infirmis ad salutem secundum ïllud Matth. 9.
[v. 12] : « Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus ». Infirmi
autem vel male habentes spirituahter sunt peccatores. Ergo hoe sacramentum
absque culpa sumere possunt.
3. PRjETEREA, hoe sacramentum, cum in se Christum contineat, est de
maximis bonis. Maxima autem bona, secundum Augustinum. in lib. 2. de
Libero Arbitr. [cap. 19.], sunt « quibus nullus male potest uti )>. Nullus
autem peccat, nisi per abusum alieujus rei. Ergo nullus peccator sumens
hoe sacramentum peccat.
4. Pr^ETEREA, sicut hoe sacramentum senlitur gustu et tactu, ita et visu.
Si ergo peccator, ex eo quod sumit hoe sacramentum peccet, videtur etiam.
quod peccaret videndo. Quod patet esse falsum cum Ecclesia omnibus hoe
sacramentum videndum et adorandum proponat. Ergo peccator non peccat
ex hoe quod manducat hoe sacramentum.
5. Pr^ETEREA, contingit quandoque quod aliquis peccator non habet
conscientiam sui peccati. Nee tarnen talis peccare videtur corpus Christi su-.
mendo: quia secundum hoe omnes peccarent, qui sumunt, quasi periculo se

Kw. 80, A. 4.

27!

immers (I Cor. 4. 4) : « Ik ben mij van niets bewust, maar daar
mee ben ik nog niet gerechtvaardigd». Dus schijnt het den
zondaar niet tot schuld te strekken, als hij dit Sacrament nuttigt.
Daartegenover staat echter het woord van den Apostel: <( Wie
onwaardig eet en dringt eet en drinkt zich een oordeel » (I Cor.
11. 29). Nu zegt de Clossa daarbij: « Hij eet en drinkt on
waar dig, die in groote zonde is of oneerbiedig optreedt ». Der
halve haalt iemand, die in doodzonde dit Sacrament ontvangt,
zich een veroordeeling op de hals en bedrijft hij dus een dood
zonde.
LEERSTELLING. — Evenals bij de andere sacramenten is
ook hier het Sacrament het teeken van de werkelijkheid van het
Sacrament. Nu is, zooals boven werd gezegd (73e Kw. 6e Art.)
de werkelijkheid van dit Sacrament tweevoudig: de eene is beteekend en vervat nl. Christus Zelf, de andere is beteekend
maar niet vervat nl. het mystiek Lichaam van Christus, dat de
gemeenschap der heiligen is. Alwie daarom dit Sacrament nut-

exponentes, cum Apostolus dicat 1. Cor. 4. [v. 4] : « Nihil mihi conscius
sum, sed non in hoe justificatus sum ». Non ergo videtur quod peccatori
cedat in culpam, si hoe sacramentum sumat.
Sed CONTRA est quod Apostolus dicit 1. Cor. 11. [v. 29] : « Qui manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit », idest condemnationem (1). Dicit autem Glossa [Lomb.] ibidem, quod « indigne manducat
et bibit, qui in crimine est, vel irreverenter tractat ». Ergo qui est in peccato
mortali, si hoe sacramentum accipiat, damnationem acquirit, mortaliter
peccans.

RESPONDEO dicendum quod in hoe sacramento, sicut in aliis, id quod est
sacramentum, est signum ejus quod est res sacramenti. Duplex autem est res
hujus sacramenti, sicut supra dictum est [q. 73. art. 6.] : una quidem, quae
est significata et contenta, scilicet ipse Christus; alia autem est significata, et
non contenta, scilicet corpus Christi mysticum, quod est societas sanctorum.
Quicumque ergo hoe sacramentum sumit, ex hoe ipso significat se esse Christo
(1) L. om. : idest condemnationem.
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tigt, beteekent door dat feit alleen reeds, dat hij vereenigd is
met Christus en ingelijfd bij diens ledematen, hetgeen gebeurt
door het gevormd geloof, dat door niemand tegelijk met de dood
zonde wordt bezeten. En dus begaat iedereen, die dit Sacrament
met een doodzonde ontvangt een onwaarheid tegen dit Sacrament;
bijgevolg bedrijft hij, als schenner van het Sacrament, een heilig
schennis en doet hij op die manier een doodzonde.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Toen Christus in
eigen gedaante aan de menschen verscheen, liet Hij zich niet
door de menschen aanraken als een teeken van de geestelijke
eenheid met Hem, zooals Hij in dit Sacrament wordt gegeven
aan de ontvangers. En het is daarom dat de zondaars, die Hem
in eigen gedaante aanraakten, geen misdrijf van onwaarheid be
gingen tegenover het goddelijke zooals de zondaars, die dit
Sacrament ontvangen. Bovendien vertoonde Christus nog altijd
de gelijkenis van het vleesch der zonde en was het dus redelijk,
dat Hij Zich door de zondaars liet aanraken. Maar toen de
gelijkenis van het vleesch der zonde door de glorie van de ver
rijzenis was weggenomen, gedoogde Hij geen aanraking door
de vrouw, die te Zijnen opzichte te kort schoot in geloof, volgens
het woord van Joannes (20. 1 7) : « Wil Mij niet aanrazen, want
unitum. et membris ejus incorporatum. Quod quidem fit per fidem formatam,
quam nullus habet cum peccato mortali. Et ideo manifestum est quod quicumque cum peccato mortali hoe sacramentum sumit falsitatem in hoe sacramento committit. Et ideo incurrit sacrilegium, tanquam sacramenti violator.
Et propter hoe mortaliter peccat.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus in propria specie apparens non
exhibebat se tangendum hominibus in signum spiritualis unionis ad ipsum,
sicut exhibetur sumendus in ho^ sacramento. Et ideo peccatores eum in pro
pria specie tangentes non incurrebant crimen falsitatis circa divina, sicut
peccatores sumentes hoe sacramentum. Et praeterea, Christus adhuc gerebat
similitudinem carnis peccati et ideo convenienter se peccatoribus tangendum
exhibebat. Sed remota similitudine carnis peccati per gloriam resurrectionis,
se tangi prohibuit a muliere, quae defectum fidei circa ipsum patiebatur,
secundum. illud Joan. 20. [v. 17]: « Noli me tangere: nondum enim ascendi
ad Patrem meum », scilicet « in corde tuo », ut Augustinus exponit [tract.
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Ik ben nog niet opgestegen tot den Vader » t.w. « in uw hart, »
zooals Augustinus verklaart. Daarom worden de zondaars, die
met betrekking tot Christus het gevormd geloof missen, van de
aanraking van dit Sacrament verwijderd gehouden.
2. Niet elk geneesmiddel past bij eiken stand van de ziekte,
want het geneesmiddel, dat ter aansterking wordt gegeven aan
de reeds van de koorts bevrijden, zou schaden, indien het werd
gegeven aan wie nog koorts hebben. Op die manier zijn het
doopsel en de biecht als reinigende geneesmiddelen, die worden
gegeven om de koorts der zonde weg te nemen; dit Sacrament
echter is een versterkend geneesmiddel, dat alleen maar aan van
de zonde bevrijden moet worden gegeven.
,
3. Augustinus bedoelt met de allergrootste goederen de deug
den van de ziel, welke niemand verkeerd gebruikt als beginselen
van verkeerd gebruik; men kan ze echter verkeerd gebruiken als
voorwerp van verkeerd gebruik, zooals blijkt bij hen, die zich
verhoovaardigen over hun deugden. Zoo is ook dit Sacrament uit
zich geen beginsel van slecht gebruik maar voorwerp. Vandaar
dat Augustinus zegt: « Velen ontvangen op onwaardige wijze
het Lichaam van Christus, hetgeen ons leert, hoe verschrikkelijk
het is het goede slecht te ontvangen. Want zie, hoe door het
goede het slechte is gekomen, nu het goede slecht wordt ontvan121. n. 3.]. Et ideo peccatores, qui defectum fidei formatae patiuntur circa
Christum, repelluntur a contactu hujus sacramenti.
Ad SECUNDUM dicendum quod non quaelibet medicina competit secundum quemlibet statum infirmitatis. Nam medicina quae datur jam liberatis
a febre ad confortationem, noceret si daretur adhuc febricitantibus. Ita etiam.
baptismus et poenitentia, sunt. quasi medicinae purgativae, quae dantur ad
tollendam febrem peccati. Hoe autem sacramentum est medicina confortativa, quae non debet dari nisi liberatis a peccato.
Ad TERTIUM dicendum quod maxima bona intelligit Augustinus virtutes
ammae, quibus nullus male utitur quasi principiis mali usus. U.titur tarnen
eis aliquis male quasi objectis mali usus ut .patet in his qui de virtutibus
superbiunt. Ita et hoe sacramentum, quantum est ex se, non est principium
mali usus, sed objectum. Unde Augustinus dicit [tract. 62. in Joan. n. I.] :
!« Multi indigne accipiunt corpus Christi: per quod docemur quam cavendum
^it male accipere bonum. Ecce enim, per bonum. factum. est malum, dum
male accipitur bonum: sicut e contra Apostolo per malum factum, est bo
19
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gen; zooals daarentegen voor den Apostel door het slechte het
goede is gekomen, toen hij het slechte goed aannam » d.w.z.
toen hij den prikkel van den Satan geduldig verdroeg.
4. Door het gezicht vat men niet het Lichaam zelf van Chris
tus, maar alleen het Sacrament ervan, aangezien het gezicht niet
doordringt tot de zelfstandigheid van het Lichaam van Christus,
maar alleen tot de sacramenteele gedaanten, gelijk boven is ge
zegd (76° Kw. 7e Art.). Daarentegen ontvangt hij die eet niet
alleen de sacramenteele gedaanten maar ook den daaronder tegenwoordigen Christus Zelf. Daarom houdt men niemand, die een
sacrament van Christus deelachtig werd t.w. het doopsel, af van
het aanschouwen van het Lichaam van Christus. Ongedoopten
echter moet men niet toestaan dit Sacrament te aanschouwen,
zooals blijkt uit Dionysius. Maar tot het eten moet men alleen
diegenen toelaten, die niet alleen sacramenteel maar ook werke
lijk met Christus zijn verbonden.
5. Dat iemand zich van zijn zonde niet bewust is, kan op
twee manieren gebeuren. Vooreerst door eigen schuld of doordat
hij, de wet niet kennend (hetgeen niet vrij uit doet gaan), niet:
voor zonde aanziet, wat wel zonde is b.v. als een ontuchtige
zou meenen, dat eenvoudige ontucht geen doodzonde is; of
doordat hij nalatig is in zijn gewetensonderzoek, tegen het woord
num, cum bene accepit malum, scilicet cum stimulum Satanae patienter
portavit ».
Ad QUARTUM dicendum quod per visum non accipitur ipsum. corpus
Christi, sed solum. sacramentum ejus: quia scilicet non pertingit visus ad
substantiam corporis Christi, sed solum ad species sacramentales, ut supra
dictum est [q. 76.'art. 7.]. Sed ille qui manducat, non solum sumit species
sacramentales, sed etiam ipsum. Christum, qui est sub eis. Et ideo a visione
corporis Christi nullus prohibetur qui sit sacramentum Christi consecutus,
scilicet baptismura. Non baptizati autem non sunt admittendi etiam ad
inspectionem. hujus sacramenti, ut patet per Dionysium in lib. Eccl. Hiërarch,
[cap. 7. § 3.]. Sed ad manducationem non sunt admittendi nisi soli illi qui
non solum sacramentaliter, sed etiam realiter sunt Christo conjuncti.
Ad QUINTUM dicendum quod hoe quod non habet aliquis conscientiam
süi peccati, potest contingere dupliciter. Uno modo, per culpam. suam vel
quia per ignorantiam juris, quae non excusat, reputat non esse peccatum quod
est peccatum, puta si aliquis fornicator reputaret simplicem fornicationem
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van den Apostel: « De mensch onderzoeke zichzelf en ete dan
van het brood en drinke dan van de ke^k » (I C°r- 1 ^ • 28). In
dat geval zondigt hij, die in zonde het Lichaam van Christus
nuttigt, al is hij zich van zijn zonde niet bewust, en de reden is,
dat die onwetendheid op zich hem tot zonde is. Vervolgens kan
hetzelfde zonder zijn schuld gebeuren b.v. als hij bedroefd is
geweest over zijn zonde maar het berouw niet voldoende was:
in dat geval doet hij, het Lichaam van Christus nuttigend, geen
zonde, daar de mensch niet met zekerheid kan weten, of hij
echt berouw heeft; het is voldoende, als hij in zich teekenen van
berouw vindt b.v. als hij bedroefd is over het verledene en zich
voorneemt op zijn hoede te zijn voor het toekomstige. Indien
iemand echter niet weet dat, hetgeen hij deed, een slechte daad
was, tengevolge van een onjuist oordeel over de daad (dit doet
vrij uitgaan) b.v. als hij gemeenschap heeft gehad met iemand,
die zijn vrouw niet was, maar door hem daarvoor werd aange
zien, dan mag men hem om dit feit geen zondaar noemen. Iets
dergelijks: indien iemand zijn zonde volkomen is vergeten, is een
algemeen berouw tot uitdelging daarvan voldoende, zooals later
gezegd zal worden (Supplement 2° Kw. 3° Art. 2e Antw.), en
dus mag men hem geen zondaar meer noemen.

non esse peccatum mortale; vel quia negligens est in examinatione sui ipsius,
contra id quod Apostolus dicit 1. Cor. 11. [v. 28] : « Probet autem seipsum
Homo, et sic de pane illo edat et de calice bibat ». Et sic nihilominus peccat
peccator sumens corpus Christi, licet non habet conscientiam peccati: quia
ipsa ignorantia est ei peccatum. Alio m.odo potest contingere sine culpa ipsius
puta cum doluit de peccato, sed non est sufficienter contritus. Et in tali
casu non peccat sumendo corpus Christi quia homo per certitudinem scite
non potest, utrum sit vere contritus. Sufficit enim si in se signa contritiohis
inveniat puta si doleat de praeteritis, et proponat cavére de futuris. Si vero
ignorat hoe quod fecit, esse actum peccati propter ignorantiam facti, quae
excusat, puta si accessit ad non suam. quam credebat esse suam, non est ex
hoe dicendus peccator. Similiter etiam, si' totaliter est peccatum oblitus,
sufficit ad ejus deletionem generalis contritio, ut infra dicetur [Suppl. q. 2.
art. 3. ad 2.]. Unde jam nön est dicendus peccator.
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Ve ARTIKEL.
Is het naderen tot dit Sacrament met schuldbewustzijn de
grootste van alle zonden?

Bedenkingen."— Men beweert, dat het naderen tot dit
Sacrament met schuldbewustzijn de grootste van alle zonden is.
— 1. De Apostel zegt immers (I Cor. 11. 27): « Alwie on
waardig van dit brood eet en den kelk des Heeren drinkt, zal
schuldig zijn aan het Lichaam en Bloed des Heeren » (( d. i- ))
aldus de Glossa a zal gestraft worden, als had hij Christus ge
dood ». Nu schijnt de zonde van hen, die Christus doodden, de
zwaarste van alle zonden geweest te zijn. Dus schijnt ook deze
zonde van met schuldbewustzijn tot de tafel van Christus te
naderen de allerzwaarste te zijn.
2. Hieronymus zegt in een brief: « Wat hebt gij te doen
met vrouwen, die aan het altaar met God spreekt? Zeg op,
priester, zeg op, geestelijke, hoe kust gij met dezelfde lippen den
Zoon van God, waarmee gij de lippen van de hoer hebt gekust?
Verraadt gij, met Judas, den Zoon des Menschen door een kus?. »

ARTICULUS V.
Ulrum accedere ad hoe sacramentum cum conscientia peccati sit gravissimum
omnium peccatorum.

[4. Dist. 9. art. 3. qla. 3; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 7.].
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod accedere ad hoe sacramentum
cum, conscientia peccati sit gravissimum omnium peccatorum. Dicit enim
Apostolus 1. ad Cor. 11. [v. 27]: « Quicumque manducaverit panem et
biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini n.
Glossa [Lomb.] ibidem: «Ac si Christum occiderit, punietur». Sed peccatum Christum occidentium videtur fuisse gravissimum. Ergo et hoe peccatum,
quo aliquis cum conscientia peccati ad mensam Christi accedit, videtur ësse
gravissimum.
2. Pr/ETEREA, Hieronymus dicit in quadam epistola [epist. 42 ad
Ocean.] : «Quid tibi ciim foeminis, qui ad altare cum Deo fabularis?
Die, sacerdos, die, clerice, qualiter eisdem labiis Filium Dei oscularis, quibus
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Dus schijnt de ontuchtige, die tot de tafel van Christus nadert,
te zondigen, zooals Judas zondigde — en zijn zonde was de
zwaarste van allemaal. Nu zijn vele andere zonden zwaarder
dan de zonde van ontucht, vooral de zonde van ongeloof. En
derhalve is de zonde van welleen zondaar dan ook, die tot de
tafel van Christus nadert, de zwaarste van alle.
3. Voor God is geestelijke onreinheid afschuwelijker dan licha
melijke. Welnu, als iemand het Lichaam van Christus in het
slijk of op den mesthoop wierp, zou men zijn zonde voor het
allerergste aanzien. Dus doet hij grooter kwaad door het te ont
vangen in zonde d. i. geestelijke onreinheid. Dus is deze zonde
het allerergst.
Daartegenover staat echter, dat bij Joannes (13. 22): « lndien Ik niet ïvas gekomen en niet tot hen gesproken had, zouden
zij geen zonde hebben » Augustinus opmerkt, dat dit te verstaan
is van de zonde van ongeloof « die alle zonden insluit »: de
besproken zonde schijnt dus niet de'zwaarste te zijn, maar veeleer
de zonde van ongeloof.* 3

osculatus es labia meretricis? Cum Juda, osculo Filium hominis tradis ».
Et sic videtur fornicator ad mensam Christi accedens peccare sicut Judas
peccavit, cujus peccatum fuit gravissimum. Sed multa alia peccata sunt
graviora quam peccatum fornicationis, et praecipue peccatum infidelitatis-.
Ergo cujuslibet peccatoris ad mensam. Christi accedentis peccatum est gra
vissimum.
3. Piueterea, magis est abominabilis Deo immunditia spiritualis quam
corporalis. Sed si quis projiceret corpus Christi in lutum vel sterquilinium,
gravissimum reputaretur ejus peccatum. Ergo gravius peccat si ipsum sumat
cum peccato, quod est immunditia spiritualis. Ergo hoe peccatum est gra
vissimum.
Sed CONTRA est quod super illud Joan. 15. [v. 22] : « Si non venissem
et ‘locutus eis non fuissem, peccatum non haberent», dicit Augustinus
[tract. 89. in Joan. n. 1.] hoe intelligendum esse de peccato infidelitatis,
((quo tenentur cuncta peccata ». Et ita videtur hoe peccatum non esse
gravissimum, sed magis peccatum infidelitatis.
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LEERSTELLING. — Zooals in het Tweede Deel gezegd is
(I-II 73e Kw. 3° en 6° Art. en II-II 73" Kw. 3° Art.), kan een
zonde op twee manieren zwaarder zijn dan een andere: vooreerst
uiteraard, vervolgens toevalligerwijs. Uiteraard naar gelang van
haar natuur, welke is af te meten naar het voorwerp. Wat dit be
treft is een zonde zwaarder naarmate datgene, waartegen gezon
digd wordt, grooter is. En aangezien de Godheid van Christus
grooter is dan zijn Menschheid en Zijn Menschheid voornamer is
dan de sacramenten der Menschheid, daarom zijn dat de ergste
zonden, die begaan worden tegen de Godheid Zelf zocais b.v. de
zonde van ongeloof en godslastering. Op de tweede plaats in
zwaarte komen die zonden, die begaan worden tegen de Mensch
heid van Christus. Daarom wordt er gezegd bij Mailheus (12.
32) : (( Wie een woord zal gezegd hebben tegen den Zoon des
Menschen, aan hem zal vergeven worden, wie echter een woord
zal gezegd hebben tegen den Heiligen Geest, aan hem zal niet
vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomstige ».
Op de derde plaats komen de zonden, die begaan worden tegen
de sacramenten, die verband hebben met de Menschheid van
Christus, en na deze komen de andere zonden tegen gewone
schepselen.
Toevalligerwijs echter is een zonde zwaarder dan een andere
RESPONDEO dicendum quod, sicut in 2. dictum est [1-2. q. 73. art. 3,
6; 2-2 q. 73. art. 3.], dupliciter aliquod peccatum potest dici gravius alio:
uno modo, per se; alio modo, per accidens. Per se quidern, secundum rationem suae speciei, quae attenditur ex parte objecti, et secundum hoe, quanto
id contra quod peccatur est majus, tanto peccatum est gravius. Et quia divinitas Christi est major humanitate ipsius; et ipsa humanitas est potior
quam. sacramenta humanitatis: inde est quod gravissima peccata sunt quae
committuntur in ipsam divinitatem; sicut est peccatum infidelitatis et blasphemiae. Secundario autem sunt gravia peccata quae committuntur in humanitatem Christi: unde et Matth. 12. [v. 32] dicitur: « Qui dixerit ver
bum contra Filium hominis, remittetur ei: qui autem dixerit verbum contra
Spiritum Sanctum, non remittetur ei neque in hoe saeculo neque in futuro ».
Tertio autem loco sunt peccata quae committuntur contra sacramenta, quae
pertinent ad humanitatem Christi. Et post haec sunt alia peccata contra
puras creaturas.
Per accidens autem unum peccatum est gravius alio ex parte peccantis:
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tengevolge van iets van den kant van den zondigenden persoon;
zoo is een zonde uit onwetendheid of zwakheid lichter dan een
zonde uit verachting of uit volle kennis; en hetzelfde geldt van
andere omstandigheden. En wat dat betreft kan de besproken
zonde bij sommigen zwaarder zijn b.v. bij hen, die heeterdaad
uit verachting tot dit Sacrament met schuldbewustzijn naderen,
bij anderen daarentegen minder zwaar b.v. bij hen die met
schuldbewustzijn tot dit Sacrament naderen uit een soort vrees,
dat ze anders bekend zullen worden als zondaar.
Zoo blijkt dan, dat deze zonde naar haar aard zwaarder is
dan vele andere, maar zij is niet de zwaarste van alle.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De zonde van de
onwaardige ontvangers van dit Sacrament wordt vergeleken met
de zonde van Christus’ moordenaars naar een bepaalde overeen
komst, inzoover beide begaan worden tegen het Lichaam van
Christus, niet echter naar de grootte van de misdaad. Want de
zonde van Christus’ moordenaars was veel zwaarder, vooreerst
omdat die zonde was tegen het Lichaam van Christus in eigen
gedaante, terwijl deze zonde is tegen het Lichaam van Christus
onder de gedaante van het Sacrament; ten tweede omdat die

puta peccatum quod est ex ignorantia vel infirmitate, est levius peccato
quod est ex contemptu vel ex certa scientia. Et eadem ratio est de aliis cirGumstantiis. Et secundum hoe istud peccatum in quibusdam potest esse gravius,
sicut in his qui ex actuali contemptu, cum conscientia peccati ad hoe sacramentum accedunt: in quibusdam vero minus grave, puta in his qui ex quodam
timore, ne deprehendantur in peccato, cum conscientia peccati ad hoe sacramentum accedunt. Sic ergo patet quod hoe peccatum est multis aliis
gravius secundum suam speeïem, non tarnen est omnium gravissimum.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod peccatum indigne sumentium hoe sacramentum comparatur peccato occidentium Christum, secundum similitudinem, quia utrumque committitur contra corpus Christus: non tarnen secun
dum criminis quantitatem. Peccatum. enim occidentium Christum fuit multo
gravius. Primo quidem, quia illud peccatum fuit contra corpus Christi in
specie propria: hoe autem peccatum est contra corpus Christi in specie
sacramenti. Secundo, quia illud peccatum processit 'ex intentione nocendi
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zonde voortkwam uit de bedoeling om Christus kwaad te doen,
deze zonde niet.
2. De ontuchtige, die het Lichaam van Christus ontvangt,
wordt vergeleken met Judas, die Christus kust, naar een bepaalde
overeenkomst in de misdaad, inzoover beiden Christus smaad
aandoen met een teeken van liefde, niet echter naar de grootte
van het misdrijf, gelijk boven ook reeds is gezegd (1’ Art.).
Maar die zekere overeenkomst in misdaad vindt men niet minder
bij andere zondaars buiten de ontuchtigen. Want ook door de
andere doodzonden wordt tegen de liefde tot Christus, waarvan
dit Sacrament het teeken is, gehandeld en des te méér, naarmate
de zonden erger zijn. In zeker opzicht echter maakt de zonde
van ontucht den mensch méér ongeschikt tot het ontvangen van
dit Sacrament, inzoover nl. door deze zonde de geest op de
sterkste wijze aan het lichaam wordt onderworpen en aldus het
in dit Sacrament vereischte vuur van de liefde wordt tegenge
houden. Maar het beletsel van de liefde zelf weegt toch altijd
zwaarder dan dit van het vuur der liefde. En daarom maakt,
strikt genomen, de zonde van ongeloof, die den mensch heelemaal
afscheidt van de eenheid der Kerk. den mensch het allersterkst
ongeschikt voor het ontvangen van dit Sacrament, dat, gelijk
boven gezegd is (67e Kw. 2e Art.; 73c Kw. 2C Art. Tegenbed.;
Christo non autem hoe peccatum.
-Ad SECUNDUM dicendum quod fornicator accipiens corpus Christi com'paratur Judae Christum osculanti, quanlum ad simihtudinem criminis, quia
uterque ex signo charitatis Christum offendit: non tarnen quanlum ad criminis quantitatem, sicut etiam prius dictum est [ad 1.]. Haec tarnen criminis
similitudo non minus competit aliis peccatoribus quam fornicatoribus: nam
et per alia peccata mortalia agitur contra charitatem Christi, cujus signum
est hoe sacramentum; et tanto magis, quanto peccata sunl graviora. Secunduin quid tarnen peccatum fornicationis magis reddit hominem ineptum ad
perceptionem hujus sacramenti inquanlum scilicet per hoe peccatum spiritus
maxime carni subjicitur, et ita impeditur fervor dilectionis qui requiritur in
hoe sacramento.
Plus tarnen ponderat impedimentum ipsius charitatis, quam fervoris ejus..
Unde et peccatum mfidelitatis, quod funditus separat hominem ab Ecclesiae
unitate, simpliciter loquendo maxime hominem ineptum reddit ad susceptionem hujus sacramenti, quod est sacramentum ecclesiasticae unitatis, ut supra
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4' Art.), het Sacrament van de kerkelijke eenheid is. Daarom
doet bij het ontvangen van dit Sacrament een ongeloovige zwaar
der zonde dan een zondig geloovige, vooral als hij niet gelooft,
dat Christus waarlijk in dit Sacrament tegenwoordig is: voor
zoover het van hem afhangt, vermindert hij immers de heiligheid
van dit Sacrament en de kracht van den in dit Sacrament werken
den Christus. En dit is niets anders dan het Sacrament in zich
verachten. Daarentegen veracht een met schuldbewustzijn ont
vangend geloovige het Sacrament niet in zichzelf, maar wat het
gebruik betreft, inzoover hij het onwaardig nuttigt. Vandaar dat
de Apostel, als hij deze zonde ontleedt, zegt: « het Lichaam
des Heeren niet onderscheidend » (1 Cor. 1 1. 29) d. w. z. geen
onderscheid makend tusschen deze en andere spijzen, hetgeen
vooral gebeurt door hem, die niet gelooft, dat Christus in dit
Sacrament tegenwoordig is.
3. Wie dit Sacrament in het slijk zou werpen, zou veel zwaar
der zondigen dan degene, die met een doodzonde op zijn ge
weten tot dit Sacrament nadert. Vooreerst omdat hij dit zou
doen met de bedoeling om dit Sacrament te onteeren, hetgeen
niet wordt vooropgezet door iemand, die in zonde het Sacrament
dictum est [q. 67. art. 2; q. 73. art. 2. arg. Sed Cont.; art. 4.]. Unde et
gravius peccat infidelis accipiens hoe sacramentum quam fidelis peccator;
et magis contemnit Christum secundum quod est sub hoe sacramento,
praesertim si non credat Christum vere sub hoe sacramento esse quia, quantum est in se, diminuit sanctitatem hujus sacramenti, et virtutem Christr
operantis in hoe sacramento, quod est contemnere ipsum Christum (1) in
seipso. Fidelis autem qui cum conscientia peccati sumit, contemnit hoe
sacramentum non in seipso, sed quantum ad usum, indigne accipiens. Unde
et Apostolus 1. Cor. 11. [v. 291 assignans rationem hujus peccati, dicit:
« Non dijudicans corpus Domini », idest non discernens ipsum ab aliis.
cibis: quod maxime facit ille qui non credit Christum esse sub hoe sacra
mento.
Ad TERTIUM dicendum quod ille qui projiceret hoe sacramentum in lutum, multo gravius peccaret quam ille qui cum conscientia peccati mortalis
ad hoe sacramentum accedit. Primo quidem, quia ille hoe faceret ex intentiorie injuriam. faciendi huic sacramento: quod non intendit peccator indigne-.
(1) L. : sacramentum.
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ontvangt. Vervolgens omdat de zondige mensch in staat is de
genade in zich op te nemen en hij aldus veel méér geschikt is
dit Sacrament te ontvangen dan welk redeloos schepsel ook.
Daarom zou het het meest tegen alles ingaande gebruik van dit
Sacrament zijn, als iemand het ter verslinding zou voorwerpen
aan honden of ter vertrapping in het slijk zou werpen.
VI0 ARTIKEL.
Moei de priester het Lichaam van Christus weigeren
aan een er om vragenden zondaar?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de priester het Lichaam
van Christus moet weigeren aan een er om vragenden zondaar.
— 1. Immers om ergernis te vermijden of omwille van iemands
goeden naam mag men nog niet handelen tegen het gebod van
Christus. Nu heeft de Heer geboden: « Wilt het heilige niet
aan de honden geven » (Matth. 7. 6). En men geeft het heilige
op heel erge wijze aan de honden, als men dit Sacrament aan
zondaars uitreikt. Dus mag men, ook niet ter vermijding van

corpus Christi accipiens. Secundo, quia homo peccator est capax gratiae:
unde etiam magis est aptus ad suscipiendum hoe sacramentum quam quaecumque alia irrationalis creatura. Unde maxime inordinate uteretur hoe
sacramento, qui projiceret ipsum canibus ad manducandum vel projiceret in
lutum conculcandum.
ARTICULUS VI.
Utrum sacerdos debeat denegare corpus Christi peccatori pelend.

[Infr. q. 81. art. 2; 4. Dist. 9. art. 5. qla. 1 ; Dist. II q. 3. art. 2. qla. 1 ;
Quodl. 5. q. 6. art. 2.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod sacerdos debeat denegare cor
pus Christi peccatori petenti. Non enim est faciendum contra Christi praeceptum propter vitandum scandalum vel /infamiam alieujus. Sed Dominus
praecepit Matth. 7. [v. 6]: « Nolite sanctum dare canibus». Maxime
autem datur sanctum, canibus cum hoe sacramentum peccatoribus exhibetur.
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ergernis of van het verlies van iemands goeden naam, dit Sa
crament geven aan een er om vragenden zondaar.
2. Van twee kwaden moet men het minste kiezen. Nu schijnt
het een minder kwaad dat de zondaar zijn goeden naam verliest
of dat hem een ongeconsecreerde hostie wordt gegeven, dan dat
hij een doodzonde bedrijft door het Lichaam van Christus te
ontvangen. Dus moet men liever verkiezen, dat de zondaar, die
om het Lichaam van Christus vraagt, zijn goeden naam verliest
of anders dat men hem een on geconsecreerde hostie geeft.
3. Soms wordt het Lichaam van Christus gegeven aan menschen, verdacht van een misdrijf, opdat het misdrijf aan het
licht kome. Want in een Decretaal staat geschreven: « Het ge
beurt vaal?, dat in kloosters van monniken diefstallen worden be
gaan; daarom bepalen wij dat, wanneer de broeders zelf hun
onschuld daaraan hebben te bewijzen, door den abt, of op aan
wijzing van den abt door een ander, de Mis worde gelezen in
tegenwoordigheid van de broeders; op het einde daarvan moeten
dan allen communiceeren onder de woorden: het Lichaam van
Christus zij mij heden tot een proef ». En verderop: (( Wan
neer aan een bisschop of een priester eenige misdaad ten laste
Wordt gelegd, moet hij voor elk PWJt een Mis lezen en communiceeren en zoo voor elk hem ten laste gelegd punt z n onschuld* 2 3
Ergo neque propter vitandum scandalum neque propter vitandam infamiam
alicujus, debet hoe sacramentum peccatori petenti dari.
2. Pr/eterea, de duobus malis minus est eligendum. Sed minus malum
esse videtur si peccator infametur, vel etiam si ei hostia non consecrata
detur, quam si sumens corpus Christi mortaliter peccet. Videtur ergo hoe
potius esse eligendum quod vel infametur peccator petens corpus Christi,
vel etiam quod detur ei hostia non consecrata.
3. Pr/eterea, corpus Christi interdum datur suspectis de crimine ad criminis manifestationem: legitur enim in Deer. 2. [q. 3. cap. 3.]: « Saepe
contingit ut in monasteriis monachorum furta perpetrentur. Idcirco statuimus,
ut quando ipsi fratres de talibus expurgare se debent, missa ab abbate celebretur, vel ab aliquo ex praesentibus fratribus, et sic, expleta missa, omnes
communicentur in haec verba: Corpus Christi sit tibi hodie ad ptobationem ».
Et infra [cap. 26.] : « Si episcopo, aut presbytero aliquod maleficiura fuerit
imputatum, in singulis missa celebrari debet, et communicari et de singulis
sibi imputatis innocentem se ostendere ». Sed peccatores occultos non oportet
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aantoonen ». Maar men moet geheime zondaars niet aan het
licht brengen, want, gelijk Augustinus zegt, hebben ze eenmaal
hun schaamtegevoel verloren, dan zullen zij des te vrijer zon
digen. Dus moet men het Lichaam van Christus niet geven aan
geheime zondaars, zelfs al vragen zij erom.
Daartegenover
vetten der aarde
Augustinus zegt:
d. i. de zondaars

staat echter, dat bij het psalmwoord: « Alle
hebben gegeten en aanbeden » (Ps. 21. 30).
« Hij die uitdeelt, belette de vetten der aarde »
« niet om van de tafel des Heer en ie eten ».

LEERSTELLING. — Met betrekking tot de zondaars moet men
onderscheid maken: sommigen immers zijn geheim, anderen staan
bekend, hetzij door de klaarblijkelijkheid van het feit zooals open
bare woekeraars of openbare roovers, hetzij tengevolge van een
kerkelijke of wereldlijke rechtsuitspraak. Aan bekend staande
zondaars mag men, ook op hun verzoek, de H. Communie niet
uitreiken. Cyprianus schrijft dan ook aan iemand: « JJwe liefde
heeft mij willen vragen, wat Hp denk van dien tooneelspeler en
dien toovenaar, die onder u nog volhardt in de oneerzaamheid
van zijn bedrijf of nl. aan zulke menschen met de andere chris
tenen de H. Communie moet worden gegeven. Ik vermeen, dat
manifestari: quia, si frontem verecundiae abjecerint, liberius peccabunt, ut
Augustinus dicit in lib. de Verbis Domini [serm. 16.]. Ergo peccatoribus
occultis non est corpus Christi dandum etiamsi petant.
Sed CONTRA est quod super illud Psal. 21. [v. 30] : « Manducaverunt
et adoraverunt omnes pingues terrae », dicit Augustinus [hab. in Glos. ord.;
cap. 67. De Consecrat. Dist. 2.] : « Non prohibebat dispensator pingues
terrae », idest peccatores « mensam Domini manducare ».
RESPONDEO dicendum quod circa peccatores distinguendum. est. Quidam
enim sunt occulti: quidam vero manifesti, scilicet per evidentiam facti, sicut
publici usurarii, aut publici raptores; vel etiam per aliquod judicium ecclesiasticum vel saeculare. Manifestis ergo peccatoribus non debet etiam petentibus sacra communio dari. Unde Cyprianus scribit ad quemdam [epist.
61. ad Euchratium] : « Pro dilectione tua consulendum me existimasti quid
mihi videatur de histrionibus, et mago illo qui, apud vos constitutus, adhu'c
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het noch met Gods majesteit noch met de tucht van het Evan
gelie in overeenstemming is de ongereptheid en de èer van de
Eerfy door zoo iets afschuwelijks en gemeens te laten besmetten
en bevielen ». Zijn het echter geen bekend staande maar ge
heime zondaars, dan kan hun de H. Communie, als zij erom
vragen, niet geweigerd worden. Daar immers ieder christen, door
het feit alleen van zijn doopsel, tot de tafel des Heeren is toe
gelaten, kan men hem zijn recht slechts ontnemen op grond van
iets, dat bekend is. Vandaar dat bij de woorden van den Eersten
Brief aai', de Corinthiërs (5. 11): (( Indien hij die onder u broe
der rvordi genoemd » door de Glossa van Augustinus gezegd
wordt: « Wij mogen niemand van de Communie afhouden die
niet ofTvel vrijwillig zich heeft bekend gemaakt ofwel in een
kerkelijke of wereldlijke rechtsuitspraak gedagvaard en veroor
deeld is n. Wel kan de priester, die van het misdrijf weet, den
geheimen zondaar in het geheim vermanen of ook in het openbaar
allen vermanen om niet tot de tafel des Heeren te naderen vóór
men boete heeft gedaan over zijn zonde en met de Kerk ver
zoend is. Want na volbrachte boete en na verzoening mag ook
aan openbare zondaars de Communie niet geweigerd worden,
vooral met m het uur des doods. Daarom leest men bij de Derde
m artis suae dedecore perseverat, an talibus sacra communio cum caeteris
christianis debeat dari. Puto nee majestati divinae, nee evangelicae disciplinae congruere, ut pudor, et honor Ecclesiae tam turpi et infami contagione foedetur ».
Si vero non sunt manifesti peccatores sed occulti, non potest eis petentibus
sacra communio denegari. Cun(i enim quilibet christianus ex hoe ipso quod
est baptizatus, sit admissus ad Dominicam mensam, non potest ei jus suum
tolli nisi pro aliqua causa manifesta. Unde super illud 1. Cor. 5. [v. 11]:
«Si is qui frater nominatur inter vos», etc. dicit Glossa Augustini: « Nos
a communione quemquam prohibere non possumus, nisi aut sponte confessum. aut in aliquo judicio ecclesiastico vel saeculari nominatum atque
"'cónvictum ».
Potest tarnen sacerdos qui est conscius criminis, occulte monere peccatorem occultum vel etiam in publico generaliter omnes, ne ad mensam Domini
accedant, antequam de peccatis poeniteant et Ecclesiae reconcilientur. Nam
post poenitentiam et reconciliationem etiam publicis peccatoribus non est
•communio deneganda, praecipue in articulo mortis. Unde in Concilio Cartha-
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Kerkvergadering van Carthago: «Aan acteurs en tooneelspelers
en andere der gelijke personen alsook aan afvalligen weiger e men
de verzoening niet als zij tot God zijn teruggekeerd ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het is verboden
het heilige te geven aan de honden d.w.z. de bekend staande
zondaars. Geheime dingen daarentegen kunnen niet in het open
baar gestraft worden, maar moeten aan Gods rechterstoel worden
overgelaten.
2. Hoewel het voor een geheimen zondaar erger is een dood
zonde te doen door het Lichaam van Christus te ontvangen dan
zijn goeden naam te verliezen, is het toch voor den dienstdoenden
priester erger een doodzonde te doen door tegen de rechtvaardig
heid in het verlies van goeden naam te bezorgen aan een geheimen
zondaar dan dat deze laatste een doodzonde doet, aangezien
men nooit een doodzonde moet bedrijven om een ander voor
een doodzonde te behoeden. Vandaar dat Augustinus zegt:
« Niets is gevaarlijker dan dezen ruil aan te gaan, dat wij iets
kwaads doen, opdat een ander geen erger
doet ». Wel
moest de geheime zondaar liever zijn goeden naam willen ver
liezen dan onwaardig tot de tafel des Heeren te naderen.
Een ongeconsecreerde hostie moet men evenwel in geen geval
ginensi [3. can. 33.] legitur: « Scenicis atque histrionibus caeterisque hujusmodi personis, vel apostatis, conversis ad Deum reconciliatie» non negetur >>•
Ad PRIMUM ergo dicendum quod sancta prohibentur dari canibus, idest
peccatoribus manifestis. Sed occulta non possunt publice puniri, sed sunt
divino judicio reservanda.
Ad SECUNDUM dicendum quod licet pejus sit peccatori occulto peccare
mortaliter, sumendo corpus Christi, quam infamari, tarnen sacerdoti mimstranti corpus Christi pejus est peccare mortaliter infamando injuste peccatorem oecultum, quam quod ille mortaliter peccet: quia nullus debet peccatum mortale committere, ut alium liberet a peccato. Unde Augustinus dicit
iri Iib. QQ. super Gen. [q. 42.] : « Periculosissime admittitur haec compensatio, ut nos faciamus aliquid mali, ne alius gravius malum faciat ». Peccator
tarnen occültus potius deberet eligere infamari quam indigne ad mensam
Domini accedere. Hostia tarnen non consecrata nullo modo debet dari loco
consecratae, quia sacerdos hoe faciéns, quantum iri'se'eSt, facit icfololatrare

/.

287

Kw. 80, A. 6.

ln de plaats van een geconsecreerde geven, daar de priester, die
aldus te werk gaat, voorzoover het van hem afhangt afgoderij
laat begaan door hen, die meenen dat het een geconsecreerde
hostie is d.w.z. de overige aanwezigen of ook wel den ontvanger,
want, zooals Augustinus zegt: « Niemand ete het Vleesch van
Christus zonder het eerst te aanbidden ». Daarom heet het in
een Extra: < Moervel degene, die in schuldbewustzijn zich onwaardig erkent, zwaar zondigt, als hij oneerbiediglijk nadert,
lijkt toch hij zwaarder te misdoen, die zich vermeet bedrog te
plegen en hel Lichaam van Christus slechts schijnbaar geeft ».
3. Die besluiten zijn afgeschaft door tegengestelde documen
ten van de Romeinsche Opperpriesters. Zoo zegt Paus Stephanus: u De heilige rechtsregels veroorloven niet van iemand be
kentenis af te dwingen door hem te onderwerpen aan de proef
van gloeiend ijzer of k°kend water; want het is door een vrij
willige bekentenis of door de verklaring van getuigen, dat open
bare misdrijven onder onze rechtspraak vallen; daarentegen zijn
geheime en onbekende misdrijven over te laten aan Hem, die
alleen de harten der menschenkinderen /fen/ ». En hetzelfde
vindt men in een Extra. Al dergelijke dingen schijnen immers
een verzoeken van God in te houden, weshalve zij niet kunnen geillos qui credunt esse hostiam consecratam, sive alios praesentes sive etiam
ipsum sumentem; quia, ut Augustinus dicit [in Psal. 98. y. 5], « nemo
carnem Christi manducet nisi prius adoret ». Unde extra, De Celebratione
Missarum [cap.: De homine], dicitur: « Licet is, qui pro sui criminis
conscientia reputat se indignum, peccet graviter si se ingerat irreverenter ad
illud (1), gravius tarnen videtur offendere qui fraudulenter illud praesumpserit
simulare ».
Ad TERTIUM dicendum quod Decreta illa sunt abrogata per contraria
documenta Romanorum Pontificum. Dicit enim Stephanus papa: « Ferri
candentis vel aquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a quolibet, sacri canones non concedunt. Spontanea enim confessione vel testium.
approbatione, publica (2) delicta commissa sunt regimini nostro judicare:
occulta vero et incognita illi sunt relinqüenda, qui solus novit corda filiorum
hominum ». Et idem habetur extra, De Purgationibus [cap.: Ex tiïarum].1 2
(1) L. om. : irreverenter ad illud.
(2) L. : publicata.

'

’

. '

.288

Kw. 80, A. 7.

beuren zonder zonde. En het geval zou wel erger zijn, als iemand
in dit voor ons heil ingesteld Sacrament een oordeel des doods
zou inloopen. Daarom is het nooit geoorloofd het Lichaam van
Christus bij wijze van proef te geven aan iemand, die van een
misdrijf verdacht wordt.
VIL ARTIKEL.
Is een nachtelijke bevlekking voor iemand een beletsel dit
Sacrament te ontvangen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat een nachtelijke bevlek
king voor iemand geen beletsel is het Lichaam van Christus te
ontvangen. — 1. Niets immers behalve de zonde belet iemand
het Lichaam van Christus te ontvangen. Nu heeft een nachtelijke
bevlekking zonder zonde plaats, aangezien Augustinus zegt:
« Wanneer de phantasiev oorstelling, welke ook optreedt bij het
denken als men spreekt, in het beeld van den droomer zoo uit
drukkelijk is geworden, dat er tusschen haar en de werkelijke
vereeniging van de lichamen geen verschil wordt waargenomen,
komt onmiddellijk het lichaam in beweging en volgt wat op die

In omnibus enim talibus esse videtur Dei tentatio: unde sine peccato fieri
non possunt. Et gravius videretur si in hoe sacramento quod est institutum
ad remedium salutis, aliquis incurreret judicium mortis. Unde nullo modo
corpus Christi debet dari alicui suspecto de crimine quasi ad examinationem.
ARTICULUS VII.
Utrum nocturna pollutio aliquem impediat a sumptione hujus sacramcnti.

[4. Dist. 9. art. 4. qla. 2.]
Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur quod nocturna pollutio non impe
diat aliquem a sumptione corporis Christi. Nullus enim impeditur a sumptione
corporis Christi nisi propter peccatum. Sed nocturna pollutio accidit sine
peccato. Dicit enim Augustinus 12. super Gen. ad literam [cap. 15.]:
« Ipsa phantasia quae fit in cogitatione sermocinantis, cum sic expressa fuerit
in visione somniantis, ut inter illam et veram conjunctionem corporum hon
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beweging pleegt te volgen, hetgeen niet minder zonder zonde
gebeurt dan er zonder zonde in waaktoestand over gesproken
Wordt, waaraan toch zonder twijfel de gedachte moet zijn vooraf
gegaan ». Dus wordt de mensch door een nachtelijke bevlekking
niet belet dit Sacrament te ontvangen.
2. Gregorius zegt: «Als iemand niet als gevangene van lustbegeerte maar alleen om kinderen voort te brengen tot zijn vrouw
ingaat, moet men hem in zake van kerkbezoek of van het ont
vangen van hel Geheim van ’s Heer en Lichaam aan zijn eigen
oordeel overlaten, want iemand, die in het vuur geplaatst van
geen branden weet, heeft van ons geen afwijzing af te wach
ten ». Hieruit blijkt, dat een lichamelijke bevlekking zelfs in
waaktoestand, mits zij maar zonder zonde is, den mensch niet
belet hei Lichaam van Christus te ontvangen. Veel minder vormt
dus een beletsel de nachtelijke bevlekking in slaaptoestand.
3. Een nachtelijke bevlekking schijnt alleen maar een licha
melijke onreinheid te behelzen. Nu zijn andere lichamelijke
onreinheden, die volgens de Wet beletten het Heilige binnen te
gaan, in de Nieuwe Wet geen beletsel dit Sacrament te ont
vangen, zooals de Zalige Gregorius aan Augustinus, den bisschop
der Engelschen schrijft aangaande een vrouw die zwanger is* 2 3
discernatur, continuo movetur caro, et sequitur quod eum motum sequi solet,
cum hoe tam sine peccato fiat, quam sine peccato a vigilantibus dicitur quod,
ut diceretur, proeul dubio cogitatum est ». Ergo nocturna pollutio non
impedit hominem ab hu jus sacramenti sumptione.
2. Pr/ETEREA, Gregorius dicit in epistola ad Augustinum episcopum
Anglorum [lib. 12. Regist. epist. 31. ad interrogat. 10.]: «Si quis sua
conjuge, non cupidine voluptatis raptus, sed tantum crèandorum liberorum
gratia utitur, ille profecto, sive de ingressu Ecclesiae, sive de suniendo
corporis Dominici mysterio suo est judicio relinquendus: quia prohiben
a nobis non debet accipere qui, in igne positus, nescit ardere ». Ex quo
patet quod carnalis pollutio etiam vigilantis, si sit sirie peccato, non prohibet
hominem a sumptione corporis Christi. Multo igitur minus prohibet nocturna
pölïutio dormientis.
3. Pr^eterea, nocturna pollutio vidètur solam immunditiam córpóralem
habere. Sed aliae immunditiae corporales; qua'e secundum legem impediebant
ab ingressu sanctorum, in nova lege non impediunt a sumptione hujus sacra
menti: sicut de muliere pariente, vel menstruata, vel fluxum sanguinis patiënte
I
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of de maandstonde heeft of aan bloedvloeiing lijdt. Dus schijnt
ook een nachtelijke bevlekking den mensch niet te beletten dit
Sacrament te ontvangen.
4. Een dagelijksche zonde belet den mensch niet dit Sacra
ment te ontvangen, evenmin een doodzonde na gedane boete.
Welnu, aangenomen dat de nachtelijke bevlekking zou zijn voort
gekomen uit een voorafgaande zonde b.v. een roes of oneerbare
gedachten, dan is zulk een zonde toch meestal een dagelijksche;
en als het een keer doodzonde mocht zijn, kan het gebeuren, dat
men den volgenden morgen berouw heeft en zijn zonde biecht.
En dus schijnt zoo iemand geen beletsel te hebben dit Sacrament
te ontvangen.
5. De zonde van moord is erger dan die van ontucht. Welnu,
wanneer iemand ’s nachts droomt, dat hij een moord bedrijft of
een diefstal of welke andere zonde ook, wordt hij daardoor niet
belet het Lichaam van Christus te ontvangen. Dus is nog veel
minder gedroomde ontucht met daarop volgende bevlekking een
beletsel dit Sacrament te ontvangen.
Daartegenover staat echter, dat in het Boek Leviiicus (15. 16)
gezegd wordt: « De man, uit rvien het zaad der samenleving
scribit beatus Gregorius Augustino Anglorum episcopo [loc. cit.]. Ergo
videtur quod neque etiam nocturna pollutio impediat hominem a sumptione
hujus sacramenti.
4. PlUETEREA, peccatum veniale non impedit hominem a sumptione hujus
sacramenti: sed nee etiam peccatum mortale post poenitentiam. Sed dato cjuod
nocturna pollutio provenerit ex aliquo peccato praecedenti sive crapulae
sive turpium cogitationum, plerumque tale peccatum est veniale: et si aliquando sit mortale, potest contingere quod de mane poenitet, et peccatum
suum confitetur. Ergo videtur quod non debeat impediri a sumptione hujus
sacramenti.
5. PlUETEREA, gravius peccatum est homicidii quam fornicationis. Sed
si aliquis de nocte somniet se homicidium perpetrare aut furtum, aut quodcumque aliud peccatum, non propter hoe impeditur a sumptione corporis
Christi. Ergo videtur quod multo minus fornicatio somniata, cum pollutione
subsequente, impediat a sumptione hujus sacramenti.
Sed CONTRA est, quod Levit. 15. [v. 16] dicitur:

«

Vir de quo egreditur
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2fl/ uitgaan, zal onrein zijn tot den avond )). Onreinen echter
hebben geen toegang tot de sacramenten. Dus schijnt nachtelijke
bevlekking iemand te beletten dit allergrootste onder de sacramen
ten te ontvangen.
Leerstelling. — Met betrekking tot de nachtelijke bevlek
king kan men twee punten in oogenschouw nemen: vooreerst
datgene wat den mensch dwingend belet dit Sacrament te ont
vangen, vervolgens datgene wat den mensch niet dwingend,
maar krachtens een zekere gevoegelijkheid belet dit Sacrament
te nuttigen. Alleen de doodzonde is voor den mensch een dwin
gend beletsel dit Sacrament te nuttigen. Hoewel nu de nachte
lijke bevlekking op zich beschouwd geen doodzonde kan zijn,
heeft zij soms toch uit hoofde van haar oorzaak een doodzonde
aan zich verbonden. En dus moet men zien naar de oorzaak van
de nachtelijke bevlekking. Soms dan ontstaat zij tengevolge van
een uitwendige geestelijke oorzaak nl. door een voorspiegeling
van de duivels, die zooals in het Eerste Deel gezegd is (11 1° Kw.
3e Art.), phantasiebeelden kunnen oproepen, uit wier optreden
bij tijd en wijle een bevlekking volgt. Soms echter ontstaat de
bevlekking uit een uitwendige geestelijke oorzaak nl. uit vooraf-

semen coitus, immundus eritusque ad vesperum ». Sed immundis non patet
aditus ad sacramenta. Ergo videtur quod propter pollutionem nocturnam
aliquis impediatur a sumptione hujus sacramenti quod est maximum
sacramentum.
. >
RESPONDEO dicendum quod circa, pollutionem nocturnam duo possunt
considerari: unum quidem, ratione cujus ex necessitate impedit hominem a
sumptione hujus sacramenti; aliud autem, ratione cujus non ex necessitate
impedit hominem, sed ex quadam congruentia.
Ex necessitate quidem impedit hominem ab hujus sacramenti perceptione
solum peccatum mortale. Et quamvis nocturna ipsa pollutio, secundum
se considerata, peccatum mortale esse non possit, nihilominus tarnen rationesuae causae quandoque habet peccatum m.ortale annexum. Et ideo consideranda est causa. pollutionis nocturnae. Quandoque enim provenit a causa.
extrinseca spirituali, scilicet ex daemonum illusione, qui, sicut in 1. habitum
est [q. lij. art. 3..], phantasmata commovere possunt ex quorum appa-*
ritione pollutio interdum subsequitur. Quandoque vero provenit pollutio
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gaande gedachten. Soms ook wel uit een inwendige lichamelijke
oorzaak d.w.z. uit overtolligheid of zwakte van de natuur of
ook uit overtolligheid van eten en drinken. Ieder van deze drie
oorzaken kan zich voordoen zonder zonde en ook met dagelijksche zonde of doodzonde. Als zij zich voordoet zonder zonde
of met een dagelijksche zonde, is zij geen dwingend beletsel voor
het ontvangen van dit Sacrament in dien zin, dat men door het
te ontvangen schuldig zou zijn aan het Lichaam en Bloed des
Heeren. Doet zij zich echter met een doodzonde, voor, dan is
zij een dwingend beletsel.
Een voorspiegeling van duivelswege ontstaat iromc.vs nu eens
uit een voorafgaande nalatigheid in de voorbereiding tot de juiste
gesteldheid, wat doodzonde en dagelijksche zonde kan zijn,
dan weer uit niets anders dan de boosheid van de duivels, die
den mensch willen verhinderen dit Sacrament te ontvangen. Van
daar dat in de Gesprekken met de Vaders geschreven staat, dat
toen een broeder altijd op de feesten, waarop men placht te
communiceeren, aan een bevlekking onderhevig was, de ouderen,
na vastgesteld te hebben dat hij zelf volstrekt geen oorzaak was,
hebben bepaald, dat hij zich daarom niet van de Communie zou
afhouden en zoo hield de voorspiegeling des duivels op.

ex causa intrinseca spirituali, scilicet ex praecedentibus cogitationibus. Ali"
quando autem ex causa intrinseca corporali: vel ex superfluitate sive debilitate naturae; sive etiam ex superfluitate cibi vel potus. Quaelibet autem
harum trium causarum potest et sine peccato, et cum peccato veniali, vel
mortali existere. Et si quidem sit sine peccato vel cum peccato veniali, non
ex necessitate impedit sumptionem hujus sacramenti, ita scilicet quod homo
sumendo sit reus corporis et sanguinis Domini. Si vero sit cum peccato
mortali, impedit ex necessitate.
Illusio enim daemonum quandoque provenit ex praecedenti negligentia
praeparationis ad devotionem; quae potest esse et mortale et veniale peccatum. Quandoque vero provenit ex sola nequitia daemonum volentium
impedire hominem a sumptione. huj’us sacramenti. Unde legitur in Collationibus Patrum. [collat. 22. cap. 6.], quod cum quidam frater pateretur
pollutionem semper in festis in quibus erat communicandum, seniores
comperto quod nulla causa ab ipso praecesserat, decreverunt quod propter
ho.c a communione non cessaret: et ita cessavit illusio daemonum.:
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Zoo kunnen ook voorafgaande onreine gedachten geheel zon
der zonde zijn b.v. wanneer iemand van wege de les of het
dispuut over dergelijke dingen moet denken: als dit zonder be
geerte en lust gebeurt, heeft men geen verkeerde gedachten maar
goede; en toch kan daaruit een bevlekking volgen, gelijk blijkt
uit het boven aangehaalde bewijsstuk uit Augustinus (in de
1' Bed.). Soms echter komen die voorafgaande gedachten van
begeerte en lust en dan heeft men doodzonde bij toestemming
en bij afwezigheid van toestemming dagelijksche zonde.
Zoo is ook de lichamelijke oorzaak soms zonder zonde b.v.
wanneer zo komt van zwakte van de natuur: vandaar dat som
migen ook in vaaktoestand zonder zonde lijden aan zaadafvloeiing; o! ook wanneer zij komt van overtolligheid van de
natuur: want zooals er zonder zonde bloedvloeiing kan zijn, zoo
ook afvloeiing van het zaad, dat volgens den Wijsgeer een over
tolligheid van het bloed is. Maar zij kan ook wel met zonde
verbonden zijn b.v. wanneer zij voortkomt uit overtolligheid van
eten en drinken; ook dit kan dagelijksche zonde en doodzonde
zijn, al zal dan een doodzonde vaker optreden bij onreine ge
dachten wegens het gemak van toestemmen, dan bij het gebruiken
van spijs en drank. Daarom zegt Gregorius in zijn schrijven aan
Augustinus, den bisschop der Engelschen, dat men moet afzien
Similiter etiam praecedentes cogitationes lascivae quandoque possunt esse
omnino sine peccato: puta cum aliquis causa lectionis vel disputationis cogitur
de talibus cogitare. Et si hoe fit sine concupiscentia et delectatione, non
erunt cogitationes immundae sed honestae: ex quibus tarnen pollutio sequi
potest, sicut patet ex auctoritate Augustini supra inducta [arg. 1.]. Quan
doque vero praecedentes cogitationes sunt ex concupiscentia et delectatione:
et, si adsit consensus, erit peccatum mortale; si autera desit, erit veniale.
Similiter etiam et causa corporalis quandoque est sine peccato: puta cum
est ex infirmitate naturae, unde et quidam etiam in vigilando absque pec
cato fluxum seminis patiuntur; vel etiam si sit ex superfluitate naturae,
sicut enim contingit sanguinem fluere absque peccato, ita et semen quod
est superfluitas sanguinis, secundum Philosophum [lib. I. de Gener. Anima],
cap. 19.]. Quandoque vero est cum peccato: puta cum provenit ex super
fluitate cibi vel potus. Et hoe etiam potest esse peccatum veniale vel mortale;
licet frequentius peccatum mortale accidat circa turpes cogitationes, propter
facilitatem consensus, quam circa sumptionem cibi et potus. Unde et Grego-
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van de Communie, wanneer de bevlekking voortkomt uit onreine
gedachten, niet echter wanneer zij voortkomt uit overtolligheid
van eten en drinken, vooral niet als er een dwingende reden is.
Naar de oorzaak der bevlekking is derhalve af te meten of
een nachtelijke bevlekking het gebruik van dit Sacrament dwin
gend belet.
Krachtens een zekere gevoegelijkheid evenwel vormt zij om
twee redenen een beletsel; een daarvan is altijd aanwezig nl.
een soort lichamelijke onzindelijkheid, die het om den aan het
Sacrament verschuldigden eerbied onpassend maak: tot het altaar
te naderen (daarom ook wascht men de handen, als men iets
heiligs wil aanraken) ; een uitzondering is, wanneer zulk een
onreinheid altijddurend of langdurig is b.v. meiaatschheid of
bloedvloeiing of iets dergelijks. De andere reden is een onrustig
heid van den geest, welke op een nachtelijke bevlekking volgt,
vooral als deze gepaard gaat met onreine voorstellingen.
Wel te verstaan is dit op gevoegelijkheid berustend beletsel
te verwaarloozen, als iets anders tot het tegenovergestelde dwingt
b.v. om met Gregorius te spreken: « wanneer het feest het mocht
eischen of tengevolge van de afwezigheid van een anderen pries
ter de noodzaak gebiedt dienstwerk te verrichten ».

rius [loc. sup. cit.], scribens Augustino Anglorum episcopo dicit, cessandum
esse a communione quando ex turpibus cogitationibus provenit, non autem
quando provenit ex superfluitate cibi vel potus, praesertim si necessitas adsit.
Sic igitur ex causa pollutionis considerari potest, utrum nocturna pollutio
impediat ex necessitate sumptionem hujus sacramenti.
Ex quadam vero congruentia impedit quantum ad duo. Quorum, unum
semper accidit, scilicet quaedam foeditas corporalis cum qua, propter reverentiam sacramenti, non decet ad altare accedere, unde et volentes tangere
aliquid sacrum manus lavarit; nisi forte talis immunditia sit perpetua, vel
diuturna, sicut est lepra vel fluxus sanguinis, vel aliquid hujusmodi. Aliud
autem est evagatio mentis, quae sequitur pollutionem nocturnam, praecipue
quando cum turpi imaginatione contingit. Hoe tarnen impedimentum quod
ex congruitate provenit, postponi debet propter aliquam necessitatem, puta,
ut Gregorius dicit [loc. cit. ad interrogat. 11.], «cum fortasse aut festus
dies exigit, aut exhibere ministerium, pro eo quod sacerdos alius deest, ipsa
necessitas compellit ».
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Alleen de dood
zonde is voor den mensch een dwingend beletsel dit Sacrament te
ontvangen; maar andere zaken kunnen den mensch volgens een
zekere wenschelijkheid beletten, zooals gezegd is (in de Leerst.).
2. Als de echtelijke samenleving zonder zonde gebeurt nl, als
zij gebeurt om kroost voort te brengen of om aan het recht van
de medepartij te voldoen, belet zij het ontvangen van dit Sa
crament op geen anderen grond dan die werd aangegeven (in de
Leerst.) met betrekking tot de nachtelijke bevlekking, welke
zonder zonde gebeurt d.w.z. de lichamelijke onreinheid en de
verstrooidheid van den geest, op grond waarvan Hieronymus
zegt: ((.Als de toonbrooden niet mochten worden gegeten door
hèn, die hun vrouwen hadden aangeraakt, hoeveel te minder mag
dan dit van den hemel nedergedaalde brood bezoedeld en betast
"worden door hen, die zoo juist nog in de armen van hun vrou
wen lagen? Niet dat wij het huwelijk veroordeelen, neen, wij
bedoelen alleen dat wij ons moeten onthouden van vleeschelijkc
Werken in den tijd, waarin wij het Vleesch van het Lam gaan
den ». Maar daar dit in den zin van wenschelijkheid, niet in
den zin van noodzakelijkheid moet worden verstaan, zegt Gregorius dat « zoo iemand is over te laten aan zijn eigen oordeel ».

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod ex necessitate quidem non impeditur
homo a sumptione hujus sacramenti, nisi propter peccatum mortale: sed
ex quadam convenientia potest homo impediri propter alias causas, sicut
dictum est [in corp.].
Ad SECUNDUM dicendum quod coitus conjugalis, si sit sine peccato, puta
si fiat causa prolis generandae vel causa reddendi debitum, non alia ratione
impedit sumptionem hujus sacramenti, nisi sicut dictum est [in corp.] de
pollutione nocturna quae accidit sine peccato, scilicet propter immunditiam corporalem, et mentis distractionem. Ratione cujus Hieronymus dicit
super Matth. [epist. 28. inter op. Hieron.] : «Si panes propositionis ab
his qui uxores tetigerant, comedi non poterant, quanto magis panis qui de
coelo descendit, non potest ab his qui conjugali.bus paulo ante vacavere
amplexibus, violari atque contingi? Non quod nuptias condemnemus; sed
quod, eo tempore quo carnes agni manducaturi sumus, vacare carnalibus
operibus non debeamus » (1). Sed quia hoe secundum congruitatem et non
• (1) L. : vacare a carnalibus operibus debeamus.
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Wanneer echter <( niet de begeerte om proost te verwegen, maar
de lust bij de samenlevingsdaad overheerscht », zooals Gregorius
aldaar laat volgen, dan moet men aan zoo iemand niet veroorlooven tot dit Sacrament te naderen.
3. Zooals Gregorius in den boven vermelden brief aan Augustinus, den bisschop der Engelschen, zegt, werden in het Oude
Verbond de menschen soms op een figuurlijke wijze bevlekt
genoemd, wat dan het volk van de Nieuwe Wet geestelijk op
vat. Dergelijke lichamelijke onreinheden beletten daarom, indien
zij altijddurend of langdurig zijn, de ontvangst van dit heil
brengend Sacrament niet, zooals zij wel den toegang tot de
figuurlijke sacramenten beletten; indien zij echter gauw voorbij
gaan zooals de onreinheid van de nachtelijke bevlekking, dan
beletten zij volgens een zekere wenschelijkheid de ontvangst van
dit Sacrament voor den dag, waarop het feit heeft plaats gehad.
In het Boelf Deuteronomium (23, 10. 11) heet het dan ook:
« Als er onder u een man is, die ’s nachts in een droom is bevlekt,
zal hij buiten de legerplaats gaan en niet terugkeeren vóór hij zich
’s avonds met rvater afïvassche ».
4. Hoewel door berouw en belijdenis de zondeschuld wordt
weggenomen, wordt toch niet weggenomen de uit de bevlekking
secundum necessitatem est intelligendum, Gregorius dicit, quod « talis est
suo judicio relinquendus». Si vero «non amor procreandae sobolis, sed
voluptas dominatur in opere )), ut ibidem Gregorius subdit, tune probiberi
debet ne accedat ad hoe sacramentum.
Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Gregorius dicit in epistola supradicta ad Augustinum, Anglorum episcopum [loc. cit. arg. 2.], in veteri
Testamento aliqui polluti dicebanlur figuraliter, quod populus novae legis
spiritualiter intelligit. Unde hujusmodi corporales immunditiae, si sint perpetuae vel diuturnae, non impediunt sumplionem hu jus sacramenti salutaris,
sicut impediebant accessum. ad sacramenta figuralia. Si vero cito transeant,
sicut immunditia pollutionis nocturnae, ex quadam congruentia impediunt
sumptionem hu jus sacramenti, per illum diem quo hoe accidit. Unde et
Deuter. 23. [v. 10, 11] dicitur. «Si fuerit inter vos homo qui nocturno
pollutus sit somnio, egredietur extra castra et non revertetur priusquapi
ad vesperum lavetur aqua.
Ad QUARTUM dicendum quod, licet per contritionem et confessionem auferatur reatus culpae, non tarnen aufertur corporalis immunditia et distractio»
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voortgekomen lichamelijke onreinheid en verstrooidheid des
geestes.
5. Over een moord droomen bezorgt geen lichamelijke onrein
heid en ook met zulk een verstrooidheid des geestes als een
droom van ontucht, die zoon sterke wellust meebrengt; toch
belet een moorddroom op grond van zijn oorzaak het ontvangen
van dit Sacrament, als hij voortkomt van een oorzaak* die zonde
is, vooral als het om een doodzonde gaat.
VIII' ARTIKEL.
Is vooraf genuttigde spijs of drank een beletsel voor het
ontvangen van dit Sacrament?
Bedenkingen. — Men beweert, dat vooraf genuttigde spijs
of drank het ontvangen van dit Sacrament niet belet. — 1. Dit
Sacrament is door den Heer immers ingesteld bij het Laatste
Avondmaal. Nu heeft de Heer dit Sacrament aan Zijn leerlin• gen uitgedeeld, nadat Hij van dat Avondmaal gegeten had, zooals blijkt in Lucas (22. 20) en in den Eersten Brief aan de
Corinthiërs (11. 25). Dus schijnen ook wij dit Sacrament te

mentis ex pollutione consecuta.
Ad QUINTUM dicendum quod somnium homicidii non inducit corporalem
immunditiam, nee etiam tantam distractionem mentis sicut fornicatio somniata propter delectationis intensionem. Si tarnen somnium, homicidii proveniat ex causa quae est peccatum, praesertim mortale, impedit a sumptione
hujus sacramenli ratione suae causae.
ARTICULUS VIII.
Utrum cibus vel poius praeassumplus impediat sumptionem hujus sacramenli.

[2-2. q. 147. art. 6. ad 2; 4. Dist. 8. q. 1. art. 4. qla. 1, 2;
1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 4.].
Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur quod cibus vel potus praeassumptus non impediat sumptionem hujus sacramenti. Hoe enim sacramentum
est a Domino institutum in coena. Sed Dominus, postquam coenavit, hoe
sacramentum discipulis suis tradidit, sicut patet, Luc. 22. [v. 20] et 1. Cor.

298

Kw. 80, A. 8.

moeten ontvangen na eerst andere spijzen te hebben gebruikt.
2. In den Eersten Brief aan de Corinthiërs (1 I. 33, 34) wordt
gezegd: « Wanneer gij samenkomt om (het Lichaam des Hee
ren) te eten, wacht dan op elkaar; als iemand honger heeft, dat
hij thuis ete )). En dus schijnt men in de kerk het Lichaam des
Heeren te kunnen eten, nadat men thuis reeds gegeten heeft.
3. In de Derde Kerkvergadering van Carthago heet het:
(( Het Sacrament des Altaars mag slechts gevierd worden door
hen, die nog nuchter zijn, behalve op den dag, waarop men den
verjaardag viert van ’s Heeren Avondmaal ». Dus schijnt men
althans op dien dag het Lichaam van Christus te mogen eten
na andere spijzen.
4. Dat iemand water gebruikt of een geneesmiddel of een
andere spijs of drank in zeer kleine hoeveelheid of dat iemand
overblijfselen van spijzen in den mond heeft, is niet strijdig met
de kerkelijke vasten noch met de soberheid, welke gevorderd
wordt voor het met eerbied ontvangen van dit Sacrament. Dus
beletten die dingen niet dit Sacrament te ontvangen.
5. Sommigen eten of drinken nog laat in den nacht, brengen
misschien den heelen nacht slapeloos door en ontvangen dan
vroeg in den morgen de heilige Geheimen, terwijl de vertering11
11. [v. 25] : Ergo videtur quod etiam posl alios cibos assumptos nos
debeamus sumere hoe sacramentum.
2. PRjETEREA, 1 Cor. 11. [v. 33, 34] dicitur: «Cum convenitis ad
manducandam », scilicet corpus Domini, « invicem expectate: si quis autem
esuril, domi manducet ». Et ita videtur quod postquam aliquis domi manducaverit, possit in Ecclesia corpus Christi manducare.
3. Pr/ETEREA, in Concilio Carthaginensi [3. can. 29.] legitur, et
habetur De Consecr. [Dist. 1. cap. 49.] : « Sacramenta altaris non nisi a
jejunis hominibus celebrentur, excepto uno die anniversario quo coena Domini
celebratur ». Ergo saltem illa die aliquis potest corpus Christi post alios
cibos sumere.
4. Pr/ETEREA, sumptio aquae vel medicinae, vel alterius cibi vel potus
in minima quantitate, vel reliquiarum cibi in ore manentium, neque jejuniura
Ecclesiae solvit neque sobrietatem tollit, quae exigitur ad hoe quod aliquis
reverenter sumat hoe sacramentum. Ergo per praëdicta non impeditur aliquis
a sumptione hujus sacramenti.
5. Pr/ETEREA, quidam de nocte profunda comedunt aut bibunt, et forte
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nog niet heelemaal is afgeloopen. Voorwaar zou iemands sober
heid minder in het gedrang komen, als hij vroeg in den morgen
een kleinigheid zou eten en dan omstreeks het negende uur dit
Sacrament zou ontvangen, terwijl in dat geval ook het verschil
van tijd soms grooter zou zijn. Dus schijnt op die manier van te
voren spijs gebruiken den mensch van dit Sacrament niet uit
te sluiten.
6. Men is geen minderen eerbied aan dit Sacrament na het
gebruik dan vóór het gebruik verschuldigd. Nu is het geoorloofd
spijs of drank te gebruiken na het gebruik van het Sacrament.
Dus ook vóór het gebruik.
Daartegenover staat echter het woord van Augustinus: (( Het
is tot eer van zuilf een Sacrament aan den H. Geest goed voor
genomen, dat het Lichaam des Heeren in den mond van den
christen zou voorafgaan aan de andere spijzen ».
Leerstelling. — Iets kan op twee manieren het ontvangen
van dit Sacrament beletten. Vooreerst op zich, en dat geldt van
de doodzonde, welke, zooals boven is gezegd (4C Art.), strijdt
met de beteekenis van dit Sacrament. Vervolgens krachtens ver-* 6
totam noctem insomnem ducentes, de mane percipiunt sacra mysteria nondum plene digesti. Minus autem impediretur sobrietas hominis, si in mane
parum comederet, et postea circa nonam sumeret hoe sacramentum: cum
etiam sit quandoque major distantia temporis. Ergo videtur quod talis cibi
praeassumptio non impediat hominem ab hoe sacramento.
6. Prj'ETEREA, non minor reverentia debetur huic sacramento jam sumpto
quarn ante sumptionem. Sed sumpto sacramento, licet cibum aut potum sumere. Ergo et ante sumptionem.
Sed CONTRA est quod Augustinus dicit in lib. Responsionum ad Januarium [epist. 1 18. cap. 6.] : « Placuit Spiritui Sancto, üt in honorem tanti
sacramenti, prius in os christiani corpus Dominicum intraret quarn caeteri
•cibi ».
RESPONDEO dicendum quod aliquid impedit sumptionem hujus sacra
menti dupliciter. Uno modo, secundum. esse: sicut peccatum mortale, quod
habet repugnantiam ad significatum hujus sacramenti, ut supra dictum est
•[art. 4.].
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b°d van de Kerk, en op die manier is men van het ontvangen
van dit Sacrament uitgesloten tengevolge van liet gebruik van
spijs en drank en wel om drie redenen. Op de eerste plaats,
zooals Augustinus zegt, « tol eer van dit Sacrament », opdat
het nl. m een nog met door eenige spijs of drank bezoedelden
mond kome. Op de tweede plaats vanwege de beteekenis, opdat
nl. te verstaan gegeven worde, dat Christus, die de werkelijkheid
is van dit Sacrament, en Zijn liefde den eersten grondslag moet
vormen in onze harten, volgens het gezegde van Mail heus (6. 3^) :
« Zoefyt eersi het Rij}^ Gods ». Op de derde plaats vanwege
het gevaar van braking en dronkenschap, welke wel eens voor
komen, dooi dat de menschen spijs gebruiken op een ongeordende
wijze, zooals ook de Apostel aangeeft: « De een heeft honger,
terwijl de andere drongen is ».
Een uitzondering echter op dezen algemeenen regel vormen de
zieken, die, wanneer zij in zoo n ernstigen toestand zijn, dat men
vreest voor een sterven zonder Communie, onmiddellijk moeten
communiceeren, ook wanneer zij gegeten mochten hebben. Want
nood breekt wet. Daarom heet het in een Decrelaal: « De pries
ter moet den ziefye onmiddellijfy de Communie geven, opdat deze
niet sterve zonder gecommuniceerd te hebben ».

Alio modo, propter prohibitionem Ecclesiae. Et sic impeditur aliquis a
sumptione hujus sacramenti post cibum et potum assumptum, triplici ratione.
Primo quidem, sicut Augustinus dicit [loc. cit.J « in honorem hujus sacra
menti »: ut scilicet in os hominis intret nondum aliquo cibo vel potu infectum.
Secundo, propter'significationem: ut scilicet detur intelligi, quod Christus,
qui est res hujus sacramenti, et charitas ejus, debet primo fundari in cordibus
nostris; secundum illud Matth. 6. [v. 33] : « Quaerite primum regnum Dei ».
Tertio, propter periculum vomitus et ebrietatis, quae quandoque contingunt
ex hoe quod homines inordinate cibis utuntur, sicut et Apostolus dicit 1.
Cor. 11. [v. 21] : « Alius quidem esurit, alius autem ebrius est ».
Ab hac tarnen generali regula excipiuntur infirmi, qui statim communicandi
sunt, etiam post cibum, si de eorum periculo dubitatur, ne sine communione
decedant: quia necessitas legem non habet. Unde dicitur De Consecr. [Dist.
2. cap. 93.] : « Presbyter infirmum statim communicet, ne sine communione
moriatur ».
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Terecht zegt
Augustinus: « Omdat de Meer dit Sacrament gaf na den maalhjd, daarom moeten de broeders nog niet tot ontvangst ervan
SQmenfyomen na eerst hun middag- of avondmaal gebruikt te
hebben of het verbinden aan hun maaltijden, zooals zij deden,
de Apostel berispt en recht zet. Onze Heiland immers heeft,
om de hoogheid van dit Geheim des te sterker aan te bevelen,
het op hei laakte oogenblik zoo prachtig mogelijk in de harten
on de herinnering van de leerlingen willen inprenten; daarom
heeft Hij geen hevel gegeven om in de toekomst dit Sacrament
in deze volgerac te ontvangen, maar heeft Hij aan de Apostelen,
door wie Hij de gebruiken der kerken zou regelen, deze zaak
overgelaten > .
2. Dat gezegde wordt in de Glossa zoo uitgelegd: ((Als
iemand honger heeft en in zijn ongeduld niet op de anderen wil
Wachten, laat hij dan thuis zijn maal gebruiken d. i. het aardsche
brood eten en daarna niet meer de Eucharistie ».
3. Die Kerkvergadering spreekt volgens de eens bij sommigen
onderhouden gewoonte om ter uitbeelding van het Laatste Avond
maal op dien dag het Lichaam van Christus te nuttigen zonder
nuchter te zijn. Maar dat is nu afgeschaft, want Augustinus
zegt: (( In heel de wereld wordt dat gebruik in acht genomen »,

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Augustinus in eodem lib. [loc.
cit.] dicit, « neque, quia post cibos Dominus dedit, propterea pransi aut
coenati fratres ad hoe sacramentum accipiendum convenire debent, aut mensis
suis miscere, sicut faciebant quos Apostolus arguit et emendat. Namque
Salvator, ut vehementius commendaret mysterii illius altitudinem, ultimum
hoe voluit infigere cordibus et memoriae discipulorum. Et ideo non praecepit, quod deinceps tali ordine sumeretur: ut apostolis, per quos ecclesias
dispositurus erat, servaret hunc locura ».
Ad SECUNDUM dicendum quod illud verbum in Glossa [Lomb.] sic
exponitur: « Si quis esurit, et impatiens non vult expectare alios, manducet
domi cibos suos, idest, pane terreno pascatur: nee post Eucharistiam sumat )>.
Ad TERTIUM dicendum quod capitulum illud loquitur secundum consuetudinem aliquando apud aliquos observatam, ut, in repraesentationem Dominicae coenae, illo die a non jejunis corpus Christi sumeretur. Sed nunc hoe
abrogatum est; nam, sicut Augustinus in lib. praedicto [loc. cit.] dicit,
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dat men nl. het Lichaam van Christus in staat van nuchterheid
ontvangt.
4. Zooals in het Tweede Deel gezegd is (II-II 147' Kw.
6’ Art. 2° Antw.), is er een dubbele vasten. Vooreerst is er het
natuurlijke vasten, dat hierin bestaat, dat men zich te voren ont
houdt van iets, wat dan ook, bij wijze van spijs of drank te
gebruiken; dit vasten is om de boven aangegeven redenen (in de
Leerst.) voor dit Sacrament verplichtend. En daarom is het niet
geoorloofd dit Sacrament te ontvangen, als men eerst, in welke
kleine hoeveelheid dan ook, water heeft gebruikt of een andere
spijs of drank of zelfs een geneesmiddel. Het komt er ook niet
op aan of zoo iets voedt of niet voedt hetzij apart of in verbin
ding met wat anders, als het maar gebruikt wordt bij wijze van
spijs of drank. Overblijfselen van de spijs echter, die in den
mond achterblijven en mogelijkerwijs worden ingeslikt, beletten
de ontvangst van dit Sacrament niet, daar zij niet bij wijze van
spijs worden binnengehaald, maar als speeksel; en hetzelfde geldt
van het achterblijvende van het water of den wijn, waarmee
men den mond spoelt, mits zij niet in groote hoeveelheid worden
binnengehaald maar gemengd met het speeksel, iets wat niet
kan vermeden worden.
Vervolgens heeft men de kerkelijke vasten, die is ingesteld
tot versterving van het vleesch; en deze vasten wordt door de
« per universum orbem mos iste servatur », ut scilicet corpus Christi a jejunis
sumatur.
Ad QUARTUM dicendum quod, sicut in 2. habitum est [2-2. q. 147.
art. 6. ad 2.], duplex est jejunium. Primum est jejunium naturae: quod
importat privationem cujuscumque praeassumpti per modum cibi vel potus.
Et tale jejunium requiritur ad hoe sacramentum propter praedicta [in corp.].
Et ideo, neque post assumptionem aquae vel alterius cibi aut potus, vel etiam
medicinae, in quantumcumque parva quantitate, licet hoe sacramentum accipere. Nee refert utrum aliquid hujusmodi nutriat vel non nutriat, aut per
se aut cum aliis, dummodo sumatur per modum cibi vel potus. Reliquiae
tarnen cibi remanentes in ore, si casualiter transglutiantur, non impediunt
sumptionem hujus sacramenti, quia non trajiciuntur per modum cibi, sed per
modum salivae. Et eadem ratio est de reliquiis aquae vel vini, quibus os
abluitur, dummodo non trajiciantur in magna quantitate, sed permixlae sa
livae, quod vitari non potesl. Aliud autem est jejunium Ecclesiae, quod insti-
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opgenoemde dingen niet uitgesloten, aangezien die dingen niet
veel voedingswaarde hebben en eerder bij wijze van opfrissching
gebruikt worden.
5. Wanneer gezegd wordt, dat dit Sacrament vóór andere
spijzen in den mond van den christen moet binnentreden, moet
men dit niet in volstrekten zin t.w. met betrekking tot allen tijd
verstaan, anders zou iemand, die éénmaal gegeten of gedronken
had, daarna nooit meer dit Sacrament kunnen ontvangen. Men
moet het verstaan met betrekking tot dien dag; en al wordt nu
het begin van den dag door verschillenden verschillend genomen
(want sommigen beginnen den dag, als de zon het hoogste staat,
anderen bij zonsondergang, anderen te middernacht, anderen bij
zonsopgang). de Romeinsche Kerk begint den dag te midder
nacht. Wanneer derhalve iemand na middernacht iets bij wijze
van spijs of drank gebruikt heeft, kan hij dien dag dit Sacrament
met ontvangen, wel als hij het vóór middernacht heeft gedaan.
Het doet er niet toe of hij na die spijs of drank gebruikt te heb
ben nog heeft geslapen of dat het al is verteerd, tenminste wat
het gebod als zoodanig betreft. Wel doet dat er aan toe wat
betreft de onrustigheid van den geest, waaraan de menschen
lijden, als zij niet geslapen hebben of het eten niet is verteerd:
dat immers maakt, bij erge verstoring van den geest, den mensch
tuitur ad carnis macerationem. Et tale jejunium per praedicta non impeditur
quia praedicta non multum nutriunt, sed magis ad alterandum sumuntur.
Ad QUINTUM dicendum quod cum dicitur, quod hoe sacramentum, prins
quam alii cibi, debet in os christiani intrare, non est intelligendum absolute
respectu totius temporis: alioquin qui semel comedisset vel bibisset, nunquam posset postea hoe sacramentum accipere. Sed est intelligendum quantum ad eumdem diem. Et licet principium diei secundum diversos diversimode
sumatur, nam quidam a meridie, quidam ab occasu, quidam a media nocte,
quidam ab ortu solis diem incipiunt; Ecclesia tarnen romana diem a media
nocte incipit. Et ideo, si post mediam noctem aliquis sumpserit aliquid per
modum cibi vel potus, non potest eadem die hoe sumere sacramentum: potest
vero, si ante mediam noctem.
Nee refert utrum post cibum vel potum assumptum dormierit, aut etiam
digestus sit, quantum ad rationem praeccpti.. Refert autem quantum ad
perturbationem mentis quam patiuntur homines propter insomnietatem vel
indigestionem: ex quibus si mens multum perturbetur, homo redditur ineptus
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ongeschikt om dit Sacrament te ontvangen.
6. De grootste eerbied is vereischt op het eigen oogenblik van
het ontvangen van dit Sacrament, want dan wordt men deelachtig
aan het uitwerksel van het Sacrament. Deze eerbied nu wordt
meer gehinderd door wat voorafgaat dan door wat volgt. En
daarom heeft men méér bepaald, dat de menschen zouden vasten
vóór de ontvangst van dit Sacrament dan erna Toch moet er
eenige tijd voorbijgaan tusschen de ontvangst van dit Sacrament
en andere spijzen. Daarom wordt er in de Mis na de Communie
een gebed van dankzegging gedaan en zeggen ook zij, die ge
communiceerd hebben, hun eigen gebeden. Toch was in de oude
rechtsregels door Paus Clemens I voorgeschreven: ( Als ’s
Heeren gave in den vroegen morgen wordt gegeten, moeten de
bedienaren, die haar hebben genuttigd, nuchter blijven tot hel
zesde uur; hebben zij haar ontvangen in het derde of vierde
uur, dan moeten zij nuchter blijven tot den middag ». Vroeger
werden immers de Misplechtigheden zeldzamer en met grooter
voorbereiding gevierd. Maar aangezien men tegenwoordig de
heilige Geheimen vaker moet vieren, zou men dat voorschrift
niet gemakkehjk kunnen onderhouden en daarom is het door een
tegenovergestelde gewoonte af geschaft.

ad sumptionem hujus sacramenti.
Ad SEXTUM dicendum quod maxima devotio requiritur in ipsa sumptione
hujus sacramenti quia tune percipitur sacramenti effectus. Quae quidem de
votio magis impeditur per praecedentia quam per sequentia. Et ideo magis
est institutum quod homines jejunent, ante sumptionem hujus sacramenti
quam post. Debet tarnen esse aliqua mora inter sumptionem hujus sacra
menti et reliquos cibos. Unde et in missa oratio gratiarum actionis post
communionem dicitur, et communicantes etiam suas privatas orationes dicunt. Secundum tarnen antiquos canones statutum fuit a papa Clemente I.
[epist. 2.],‘ut habetur De Consecr. [Dist. 2. cap. 23.] : «Si mane Domi
nica portio editur, usque ad sextam jejunent ministri qui eam sumpserunt:
et si tertia, vel quarta hora acceperint, jejunent usque ad vesperum »•
Antiquitus enim rarius missarum solemnia celebrabantur, et cum majori
praeparatione. Nunc autem, quia oportet frequentius sacra mysteria celebrare,
non posset de facili observari. Et ideo per contrariam consuetudinem est
abrogatum.
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IX° ARTIKEL.
Mogen zij, die niet het gebruik van het verstand hebben,
dit Sacrament ontvangen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat zij, die niet het gebruik

van het verstand hebben, dit Sacrament niet mogen ontvangen.
— I. Het is immers een vereischte, dat men met godsvrucht en
na voorafgaand gewetensonderzoek tot dit Sacrament nadere,
overeenkomstig het woord van den Eersten Brief aan de Corinthiërs (1 < 28) : a Dat de mensch zichzelf op de proef stelle
en dan eerst van dit brood ete en van den ke^k dVin^c ». Maar
dat is ónmogelijk bij hen, die het gebruik van het verstand mis
sen. Dus moet men hun dit Sacrament niet geven.
2. Tot degenen, die het gebruik van het verstand missen,
behooren ook de bezetenen, energumenen genaamd. Nu worden
volgens Dionysius zulk soort menschen zelfs belet om dit Sacra
ment te aanschouwen. Dus moet men dit Sacrament niet geven
aan hen, die het gebruik van het verstand missen.
3. Van al degenen, die het gebruik van het verstand missen,* 2 3

ARTICULUS IX.
Utrum non habentes usum rationis debeant suscipere hoe sacramentum.

[4. Dist. 3. art. 5. qla. 3, 4; Dist. 23. q. 2. art. 2. qla. 3, 4;
In Joan. cap. 6. lect. 7.].
Ad nonum sic proceditur. Videtür quod non habentes usum rationis non
•debeant hoe sacramentum suscipere. Requiritur enim quod aliquis ad hoe
sacramentum cum devotione et praecedente sui examinatione accedat: secundüm illud I. Cor. 11. [v. 28] : « Probet seipsum homo, et sic de pane illo
edat et de calice bibat ». Sed hoe non potest esse in his qui carent usu rationis.
Ergo non debet eis hoe sacramentum dari.
2. Pr/eterea, inter alios qui carent usu rationis, sunt etiam. arreptitii,
qui energumeni dicuntur. Sed tales etiam .ab. inspectione hujus sacraraenti
arcentur, secundum Dionysium in lib. Eccles. Hiërarch, [cap. 3.J. Ergo
•carentibus usu rationis hoe sacramentum dari non debet.
3. Pr/eterea, inter alios carentes usu rationis maxime pueri videntur
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schijnen kinderen toch wel het meest onschuldig te zijn. Welnu,
aan kinderen wordt dit Sacrament niet gegeven. Dus nog veel
minder aan de overigen, die het gebruik van het verstand missen.
Daartegenover staat echter, dat in de Eerste Kerkvergadering
van Orange gezegd wordt: « Aan krankzinnigen moet men alles
geven, ïvat der vroomheid is ». Dus moet men hun dit Sacrament,
dat het Sacrament der vroomheid is, toedienen.
LEERSTELLING. — Men kan van menschen op twee manieren
zeggen, dat zij het gebruik van het verstand ontberen. Vooreerst
in dien zin dat zij slechts een zwak gebruik van het verstand
hebben, evenals iemand niet ziende genoemd wordt, als hij slecht
ziet. En omdat zulke menschen eenige godsvrucht voor dit Sa-*
crament kunnen opvatten, mag men hun dit Sacrament niet
weigeren.
Vervolgens spreekt men zoo van hen, die volstrekt het gebruik
van het verstand ontberen. Dezen hebben ofwel nooit het gebruik
van het verstand gehad, maar zijn van hun geboorte af voort
durend aldus geweest en aan zulke menschen moet men dit Sacra
ment niet uitreiken, daar er in hen ten eene male geen godsvrucht

esse innocentes. Sed pueris hoe sacramentum non exhibetur. Ergo multo
minus aliis carentibus usu rationis.
Sed CONTRA est quod legitur in Concilio Arausicano [scilicet 1. can.
13.], et habetur in Deer. [q. 6. cap.: Qui recedunt] : « Amentibus quaecumque .pietatis sunt, conferenda sunt».-Et ita est eis conferendum hoe
sacramentum. quod est sacramentum pietatis.
Respondeo dicendum quod aliqui dicuntur non habere usurh rationis
dupliciter. Uno modo, quia habent debilem usum rationis: sicut dicitur non
videns, qui male videt. Et quia tales possunt aliquam devötiönem hujus sacramenti concipere, non est eis hoe sacramentum denegandum.
Alio modo dicuntur aliqui non habere totaliter usum rationis. Aut igitur
nunquam habuerunt usum rationis, sed sic a nativitate permanserunt: et sic
talibus non est hoe sacramentum exhibendum, quia in éis Uutlo modo praecessit
hujus sacramenti devotio. Aut non semper caruerunt usu rationis. Et tune, si
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voor dit Sacrament wordt gevonden; ofwel hebben zij niet altijd
het gebruik van het verstand ontbeerd en in dat geval moet hun
dit Sacrament worden gegeven, indien er vroeger, toen zij nog
bij hun verstand waren, godsvrucht voor dit Sacrament is ge
bleken, tenzij men zou vreezen voor gevaar van braken en uit
spuwen. Daarom heet het in de Vierde Kerkvergadering van
Carthago : ((Wie in ziekte om de boete heeft verzocht en dan
mogelijkerwijze, wanneer de uitgenoodigde priester tot hem kom^
door zijn ziekte zoo is overmand, dat hij niet fyan spreien, of aan
het ijlen is geslagen, moet op het getuigenis van die hem hebben
gehoord de boete ontvangen en hij, als men meent, dat hij terstond
zal sterven, verzoend worden door de oplegging der handen en
de Euchanstie door ingieting in de mond ontvangen )>.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zij, die het ge
bruik van het verstand missen, kunnen godsvrucht hebben voor
het Sacrament, hetzij op dit oogenblik, hetzij, zooals bij anderen,
in het verleden.
2. Dionysius spreekt daar van nog niet gedoopte bezetenen,
in wie nl. de kracht van den duivel nog niet is. uitgedelgd maar
nog heerscht door de erfzonde. Maar voor gedoopten, die naar
het lichaam door onreine geesten gekweld worden, geldt hetzelfde
prius, quando erant compotes suae mentis, apparuit in eis devotio hujus
sacramenti, debet eis in articulo mortis hoe sacramentum exhiberi, nisi forte
timeatur periculum vomitus vel expuitionis. Unde in Concilio Carthaginensi
[s.cilicet 4. can. 76.] legitur, et habetur in Decret. [q. 6. Can. Is qui
poenit.] : « Is qui in infirmitate poenitentiam petit, si casu dum ad eum
sacerdos invitalus vehit, oppressus infirmitate obmutuerit, vel in phrenesim
conversus fuerit, dent testimonium qui eum audierunt, et accipiat poenitentiam; el, si continuo creditur moriturus, reconcilietur per manus impositionem
et infundatur ori ejus Eucharistia ».
. Ad PRIMUM ergo dicendum quod carentes usu rationis possunt devotionem ad sacramentum habere, quantum ad aliquos quidem praesentem,- quantum ad alios. aulem praeteritam.
Ad SECUNDUM dicendum quod Dionysius loquitur ibi de energumenis
nondum baptizatis, in quibus scilicet nondum-est vis daemonis extincta, quae
viget in eis per originale peccatum. Sed de baptizatis, qui corporaliter ab
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als voor overige krankzinnigen. Daarom zegt Cassianus: (( Wij
herinneren ons niet, dat ooit door onze ouderen de heilige Com
munie is ontzegd aan degenen, die door onreine geesten gefcn>etó
"worden ».
3. Voor pasgeboren kinderen geldt hetzelfde als voor krank
zinnigen, die nooit het gebruik van het verstand gehad hebben.
Dus moet men hun de heilige Geheimen niet geven. Weliswaar
doen sommige Grieken anders, vanwege het gezegde van Dionysius dat men aan de gedoopten de Communie moet geven, niet
begrijpend, dat Dionysius daar spreekt over het doopsel van
volwassenen.
Toch beteekent dat voor hen geen schade in hei: wen der
genade, om het woord van Christus: « Tenzij gij hei: Vleesch
van den Zoon des Menschen zult eten en Zijn Bloed zult drinfce/i, zult gij het leven in u niet hebben ». (Joan. 6. 54). Want
Augustinus schrijft terecht aan Bonifacius: <( Dan wordt iedere
geloovige deelachtig aan het Lichaam en Bloed van Christus » nl.
geestelijkerwijze « wanneer hij in het doopsel een lidmaat wordt
van het Lichaam van Christus ».
Maar wanneer de kinderen reeds eenigermate het gebruik van
het verstand beginnen te krijgen, zoodat zij godsvrucht kunnen

immundis spiritibus vexantur, est eadem ratio et de aliis amentibus. Unde
Cassianus dicit [collat. 7. cap. 30.] : « Eis, qui ab immundis vexantur
spiritibus, communionem sacrosanctam a senioribus nostris nunquam meninimus interdictam ».
Ad TERTIUM dicendum quod eadem ratio est de pueris recenter natis,
et de amentibus, qui nunquam habuerunt usum rationis. Unde talibus non
sunt sacra mysteria danda: quamvis quidam Graeci contrarium faciant,
propter hoe quod Dionysius 2. cap. Coelest. Hier. dicit, baptizatis esse sacram communionem dandam, non intelligentes quod Dionysius ibi loquitur
de baptismo adultorum. Nee tarnen per hoe aliquod detrimentum vitae
patiuntur, propter hoe quod Dominus dicit Joan. 6. [v. 54] : « Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis
vitam in vobis »: quia, sicut Augustinus scribit Bonifacio [Pseudo-Beda.
Com. in 1. ad Cor. cap. 10. v. 17], «tune unusquisque fidelium corporis
et sanguinis Domini particeps fit (scïlicet spiritualiter), quando in baptismate
membrum corporis Christi efficitur». Sed quando jam pueri incipiunt ali-
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opvatten voor dit Sacrament, dan kan men hun dit Sacrament
toedienen.
X' ARTIKEL.
Mag men dit Sacrament dagelijks ontvangen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat men dit Sacrament niet
dagelijks mag ontvangen. — 1. Gelijk immers het doopsel het
lijden de •• ïeeren verbeeldt, zoo ook dit Sacrament. Nu mag
men zich niet meerdere malen laten doopen, maar slechts één
keer, omdat « Christus » slechts (( één keer voor onze zonden
gestorven is », zooals gezegd wordt in den Eersten Brief van
Petrus (5. !Ö). Dus schijnt men dit Sacrament niet dagelijks
te mogen ontvangen.
2. De werkelijkheid moet beantwoorden aan de voorafbeel
ding. Welnu, het paaschlam, dat de voornaamste afbeelding van
dit Sacrament was, zooals boven gezegd is (73e Kw. 6e Art.),
werd slechts éénmaal per jaar gegeten. Ook viert de Kerk maar
éénmaal per jaar het lijden van Christus, waarvan dit Sacrament

qualem usum rationis habere, ut possint devotionem concipere hujus sacramenti, tune potest eis hoe sacramentum conferri.
ARTICULUS X.
Utrum liceat quotidie hoe sacramentum suscipere.

[4. Dist. 12. q. 3. art. I ; 1 ad Cor. cap. 1 1. lect. 7.]

Ad DECIMUM sic proceditur. Videtur quod non liceat quotidie hoe sacra
mentum suscipere. Sicut enim baptismus repraesentat Dominicam passionem,
ita et hoe sacramentum. Sed non licet pluries baptizari, sed semel tantum,
quia « Christus semel » tantum « pro peccatis nostris mortuus est », ut dicitur
1. Petr. 3. [v. 18]. Ergo videtur quod non liceat hoe sacramentum quotidie
suscipere.
2. Pr/eterea, veritas debet respondere figurae. Sed agnus paschalis, qui
fuit figura praecipua hujus sacramenti, ut supra dictum est [q. 73. art. 6.],
non manducabatur nisi semel in anno. Semel etiam in anno Ecclesia cele-
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de herinnering is. Dus schijnt men dit Sacrament niet dagelijks
te mogen nuttigen maar slechts ééns in het jaar.
3. Tegenover dit Sacrament, waarin de heele Christus is
vervat, is de grootst mogelijke eerbied vereischt. Nu is het een
zaak van eerbied, dat men zich van dit Sacrament onthoudt.
Vandaar ook de lof voor den Hoofdman, die zeide: « Heer,
Ik ben niet waardig, dat Cij /fom/ onder mijn dak » (Matth•
8. 8) en voor Petrus, die zeide: « Ca weg van mij, Heer, want
ik ben een zondig mensch » (Luc. 3.8). Dus is het niet te loven,
dat een mensch dit Sacrament dagelijks ontvangt.
4. Als het lofwaardig was dit Sacrament veelvuldig te ont
vangen, dan zou het des te lofwaardiger zijn, hoe veelvuldiger
men het ontving. Nu zou men komen aan een grootere veelvul
digheid, als men dit Sacrament meerdere malen op een dag
ontving. Dus zou het lofwaardig zijn meerdere malen op een
dag te communiceeren, wat toch buiten de gewoonte van de Kerk
ligt. Dus schijnt het niet lofwaardig te zijn, als iemand dit Sa
crament dagelijks ontvangt.
5. De Kerk bedoelt door haar bepalingen te voorzien in het
nut der geloovigen. Welnu, krachtens de bepaling van de Kerk
zijn de geloovigen gehouden om slechts ééns per jaar te combrat Christi passionem, cujus hoe sacramentum est memoriale. Ergo videtur
quod non liceat quotidie sumere hoe sacramentum, sed solum semel in anno.
3. Pr/ETEREA, huic sacramento, in quo totus Christus continetur, maxima
reverentia debetur. Ad reverentiam autem pertinet quod aliquis ab hoe
sacramento abstineat: unde et laudatur Centurio, qui dixit, Matth. 8.
. [v. 8] : « Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum » ; et Petrus,
qui dixit, Luc. 5; [v. 8] : « Exi a me, Domine, quia homo peccator ego
sum ». Ergo non est laudabile quod homo quotidie hóe sacramentum suscipiat.
4. PR7ETEREA, si esset laudabile frequenter hoe sacramentum accipere,
quanto frequentius sumeretur, tanto esset laudabilius. Sed major esset frequentia, si homo pluries in die sumeret hoe sacramentum. Ergo esset lau
dabile, quod homo pluries in die communicaret. Quod tarnen non habet
Ecclesiae consuetudo. Non ergo videtur esse laudabile, quod aliquis quotidie
hoe sacramentum accipiat.
5. Pr/ETEREA, Ecclesia intendit suis statutis fidelium utilitati providere.
Sed ex statuto Ecclesiae fideles tenentur solum semel communicare in anno:
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municeeren. Daarom heet het in een Extra: (.(Elke geloovige
van beider kunne ontvange, althans op Paschen, met eerbied
het Sacrament der Eucharistie, tenzij men in overleg met zijn
eigen priester om eenige geldige reden gedurende een zekeren
tijd zich van de ontvangst ervan zou meenen te moeten onthou
den ». Dus is het niet prijzenswaard dit Sacrament dagelijks te
ontvangen.
Daartegenover staat echter, wat Augustinus zegt: (( Dat brood
is een dagelijksch brood; eet het dagelijks, opdat ge er dagelijks
nut van moogt hebben ».
Leerstelling. — Met betrekking tot het gebruik van dit
Sacrament kan men tweeërlei in oogenschouw nemen. Vooreerst
den kant van dit Sacrament, welks kracht den menschen heilzaam
is, zoodat het nuttig is het dagelijks te ontvangen om dagelijks
de vruchten ervan te genieten. Daarom zegt Ambrosius: « Indien
het Bloed van Christus, telkens als het vergoten wordt, tot ver
giffenis der zonden wordt vergoten, dan moet ik het altijd ont
vangen, ik die altijd zondig, ik moet dagelijks het geneesmiddel
hebben ».

unde dicilur extra, De Poenit. et Remiss. [cap. Omnis utriusque sexus] :
«Omnis utriusque sexus fidelis suscipiat reverenter ad minus in Pascha
Eucharistiae sacramentum: nisi forte, de proprii sacerdotis consilio, ob
aliquam rationabilem. causam ad tempus ab ejus perceptione duxerit abstinendum ». Non ergo est laudabile quod quotidie hoe sacramentum sumatur.
Sed contra est quod Augustinus dicit in lib. de Verbis Domini [serm.
28.] : a Iste panis quotidianus est: accipe quotidie ut quotidie tibi prosit».
Respondeo dicendum quod circa usum hujus sacramenti duo possunt
considerari. Unum quidem, ex parte ipsius sacramenti, cujus virtus est hominibus salutaris. Et ideo utile est quotidie ipsum sumere ut homo quotidie ejus
fructum percipiat: unde Ambrosius dicit in lib. 4. de Sacramentis [cap. 6.
n. 28.] : «Si quotiescumque effunditur sanguis Christi, in remissionem
peccatorum effunditur, debeo semper accipere; qui semper pecco, debeo
semper habere medicinam ».
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Vervolgens kan men beschouwen den kant van den ontvangen
den mensch, van wien vereischt wordt, dat hij met groote gods
vrucht en eerbied tot dit Sacrament nadert. Als dus iemand er
zich dagelijks bereid voor vindt, is het lofwaardig, als hij het
dagelijks ontvangt. Na de woorden: « eet het dagelijks. opdat
ge er dagelijks nut van moogt hebben v laat Augustinus dan
ook volgen: «Leeft zóó, dat gij verdient het dagelijks te ont
vangen ». Maar omdat vaak bij verschillende menschen door
verkeerde gesteltenis van lichaam of ziel allerlei beletselen voor
de godsvrucht optreden, daarom is het niet voor alle menschen
nuttig om dagelijks tot dit Sacrament te naderen, maar slechts
zóó dikwijls, als iemand zich bereid vindt. Daarom staat er in
het boek De Ecclesiasticis Dogmatibus: « Dagelijks de Commu
nie onfrangen wordt door mij noch geprezen, noch gelaakt- »•
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Door hei sacrament
des doopsels wordt de mensch gelijkvormig aan den dood van
Christus, terwijl hij diens merkteeken in zich ontvangt. Evenals
daarom Christus éénmaal is gestorven, zoo moet de mensch ook
slechts éénmaal gedoopt worden. Maar door dit Sacrament
ontvangt de mensch niet het merkteeken van Christus, maar
Christus Zelf. wiens kracht in eeuwigheid blijft. Daarom heet
Alio modo potest consideiaxi ei parte sumends, in quo requirirur. ut cum
magua devoöone et reverenüa ad hoe sacramentum accedat. Et ideo si
aüquis se quotidie ad koe paratum invemat iaudabile est quod quoddie sumat.
L'ode Augustmus cum dÈcisset: «• Accipe quoddie. ut quoddie doi prosit »
subjucgit: Sic vive ut quoddie merearts accipere ■ ■. Sed quia multodes ra
piuribus homdrum multa onpedimeata hunis devodoats occurrunt. propter
coqpcrss iw^30sit50B«a vel arursae. doc esc udle omnibus hominibus quoddie
ad hcc sacrameucum acadee, sed quotiesQBBque se ad illud homo invenerit
pfaecaratum. Uude is EE de Eceles. Dogmat. fca.p. 53. int er op. Aus.j
«Sahir; •- Quccidie Ewcharisdae cceamuasoaeia aecipeie. nee laudo nee
vifeïpero v.
Ad cSCkuiM
GËeffiBfksB qesed per sacramer.rum bapdsmi cor.hguratur
kcaxc ajssed Chuisd. ar s susciroees fja? cd-aractesem: et ideo dcut Ckrèius
seaöd raeetïKs. esc. icr scEm sezres deEei homo bapduatn. Sed per hev sacra~
uctr. reuqrir. hsass® CEdsd cEararte-em. sed kvsum Chnstum. cujus
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Het in den Brief aan de Hebreen (10. 14) : « Door één offerande
heeft Hij de geheiligden voor altijd tot volmaaktheid gebracht )).
Daar dus de mensch dagelijks de heilbrengende kracht van
Christus behoeft, kan hij zeer lofwaardig dit Sacrament dagelijks
ontvangen.
Verder: daar het doopsel voornamelijk een geestelijke herge
boorte is, daarom moet de mensch, evenals hij slechts ééns ge
boren wordt naar het vleesch, ook slechts ééns herboren worden
naar den geest door het doopsel, volgens wat Augustinus zegt
bij het woord van Joannes (3. 4) : « Hoe kan de mensch ge
boren Tvord. tvanneer hij reeds oud is? » Dit Sacrament daaren
tegen is een geestelijke spijs; evenals dus de spijs van het lichaam
dagelijks wordt genuttigd, zoo is het ook in de hoogste mate
lofwaardig dit Sacrament dagelijks te nuttigen. Daarom leert de
Heer te bidden: « Geef ons heden ons dagelijksch brood»
(Luc. 11. 3), tot verklaring waarvan Augustinus zegt: « Wan
neer gij dagelijks (dit Sacrament) ontvangt, dan is dagelijks
voor u heden, dan verrijst Christus voor u dagelijks, lvant het is
heden, als Christus verrijst ».
2. Het paaschlam was de voornaamste voorafbeelding van dit
Sacrament wat betreft Christus’ lijden, dat door dit Sacrament
wordt verbeeld. E.n daarom werd het slechts éénmaal in het
virtus manet in aeternum: unde Hebr. 10. [v. 14] dicitur: « Una oblatione
consummavit in sempiternum sanctificatos ». Et ideo, quia quotidie homo
indiget salutifera Christi virtute, quotidie potest laudabiliter hoe sacramentum
suscipere.
Et quia praecipue baptismus est spiritualis regeneratio, ideo, sicut homo
semel carnaliter nascitur, ita debet semel spiritualiter renasci per baptismum:
ut Augustinus dicit super illud Joan. 3. [v. 4] : « Quomodo potest homo
nasci, cum sit senex? » ftract. 1 1. in Joan. n. 6.]. Sed hoe sacramentum est
cibus spiritualis: unde sicut cibus corporalis quotidie sumitur, ita et hoe
sacramentum quotidie sumere laudabile est. Unde Dominus Luc. II.
[v. 3] docet petere: « Panem nostrum quotidianum da nobis hodie», in
cujus expositione Augustinus dicit in lib. de Verbis Domini [loc. sup. cit.] :
«Si quotidie accipis, (scilicet hoe sacramentum), quotidie tibi est hodie,
tibi quotidie Christus resurgit: hodie enim est, quando Christus resurgit».
Ad SECUNDUM dicendum quod agnus paschalis praecipue fuit figura hujus
sacramenti quantum ad passionem Christi, quae repraesentatur per hoe sa-
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jaar gebruikt, omdat Christus maar éénmaal is gestorven. En om
dezelfde reden viert de Kerk ook maar ééns per jaar de herin
nering van het lijden van Christus. Maar in dit Sacrament wordt
de herinnering aan het lijden van Christus ons gegeven als een
spijs: spijzen nu worden dagelijks gebruikt. Daarom werd het,
wat dat betreft, voorafgebeeld door het manna, dat aan het volk
in de woestijn dagelijks werd gegeven.
3. De eerbied voor dit Sacrament kent een aan liefde gepaarde
vrees. Daarom wordt de vrees van den eerbied voor God vreeze
der kinderen genoemd, zooals in het Tweede Deel is gezegd
(MI 67° Kw. 4° Art. 2° Antw. en II-II 19" Kw. 9C. 11°, 12c
Art.). Want uit de liefde ontstaat de begeerte om te ontvangen,
uit de vrees de nederigheid, die op een eerbiedigen afstand blijft.
En dus behoort tot den eerbied voor dit Sacrament zoowel het
dagelijks ertoe naderen als het somtijds er zich van onthouden.
Vandaar het woord van Augustinus: « Als de een zegt, dat
men de Eucharistie niet dagelijks moet ontvangen en een ander
het tegenovergestelde beweert, laat dan eenieder doen, wat hij
overeenkomstig zijn eigen vrome overtuiging meent ie moeten
doen. 'Er is immers ook niet getwist tusschen Zachaeus en dien
Hoofdman, waarvan de een in vreugde den Heer ontving, ter
wijl de ander zeide: Ik ben niet waardig, dat Gij komt onder
cramentum. Et ideo semel tantum in anno sumebatur, quia Christus semel
mortuus est. Et propter hoe etiam Ecclesia celebrat semel in anno memoriam
passionis Christi. Sed in hoe sacramento traditur nobis memoriale passioms
Christi per modum cibi, qui quotidie sumitur. Et ideo quantum ad hoe
■significatur per manna, quod quotidie dabatur populo in deserto.
Ad TERTIUM dicendum. quod reverentia hujus sacramenti habet timorem
amori conjunctum: unde timor reverentiae ad Deum dicitur timor filialis, ut
in 2. dictum est [1-2. q. 67. art. 4. ad 2; 2-2. q. 19. art. 9, 11, 12.]. Ex
amore enim provocatur desiderium sumendi: ex timore autem consurgit humilitas reverendi. Et ideo utrumque pertinet ad reverentiam hujus sacramenti,
et quod quotidie sumatur, et quod aliquando abstineatur. Unde Augustinus
dicit [epist. 118. cap. 3.]: «Si dixerit quispiam non quotidie accipiendam Eucharistiam, alius contra, faciat unusquisque quod seciindum fidem
suam pie credit esse faciendum. Neque enim litigaverunt inter se Zachaeus
et ille Centurio, cum alter eorum gaudens suscepit Dominum, alter dixit:
Non sum dignus, ut intres sub tectum meum, ambo Salvatorem honorifi-
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mijn dak, Waardoor beiden den Zaligmaker eerden, al was
bet niet op dezelfde manier ». Evenwel hebben liefde en hoop,
waartoe de Schrift ons altijd weer aanspoort, den voorrang boven
de vrees. Toen dan ook Petrus gezegd heeft: <( Ca weg van mij,
Want il( ben een zondig mensch », antwoordde Jesus: (.(.vrees
niet )>.
4. Aangezien de Heer zegt: « Geef ons heden ons dagelijksch
brood » (Luc. 11. 3), moet men niet meerdere malen op een dag
communiceeren. Door dit slechts éénmaal per dag communicee
ren moge in ieder geval de éénmahgheid van Christus lijden
verbeeld worden.
3. Naar den wisselenden staat der Kerk zijn hieromtrent ver
schillende bepalingen uitgevaardigd. Want in de vroegste dagen
der Kerk, toen het christelijk geloof zich nog deed gelden door
een groote godsvrucht, was voorgeschreven, dat de geloovigen
dagelijks zouden communiceeren. Paus Anacletus zegt dan ook:
<( Na de consecratie moeten allen, die niet van de Kerk willen
Worden buitengesloten, de Communie ontvangen: zóó toch is be
paald door de Apostelen en zóó wordt het onderhouden door
de heilige Roomsche Kerk »• Toen echter later de vurigheid van
het geloof was verminderd, was Paus Fabianus zoo mild te
cantes, quamvis non uno modo ». Amor tarnen et spes, ad quae semper
Scriptura nos provocat, praeferuntur timori. Unde et cum Petrus dixisset:
<( Exi a me, Domine, quia homo peccator sum », respondit Jesus: « Noli
timere ».

Ad QUARTUM dicendum quod quia Dominus dicit: « Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie », non est pluries in die communicandum, ut
saltem per hoe quod aliquis semel in die communicat, repraesentetur unitas
passionis Christi.

Ad QUINTUM dicendum quod secundum diversum statum Ecclesiae diversa
circa hoe statuta emanaverunt. Nam in primitiva Ecclesia, quando magna
vigebat devotio fidei christianae, statutum fuit ut quotidie fideles communicarent. Unde Anacletus papa [ep. 1. — cf. Can. Episcopus Dei, de
Consecr. dist. 1.] dicit: « Peracta consecratione, omnes communicent, qui
noluerint ecclesiasticis carere liminibus: sic enim apostoli statuerunt, et sancta
Romana tenet Ecclesia ». Postmodum vero, diminuto fidei fervore, Fa
bianus papa [Conc. Turan. 3. can. 50.] indulsit « ut si non frequentius,
saltem ter in anno omnes communicent, scilicet in Pascha, Pentecoste, et

bepalen: « dat iedereen, indien al niet vaker, althans drie maal
in hel jaar communiceere nl. op Paschen, Pinksteren en Kerst
mis ». Paus Soter zegt, dat men ook op Witten Donderdag moet
communiceeren, zooals er staat in een Decretaal. Naderhand
heeft Innocentius III, gezien de menigvuldigheid der boosheid en
het verkillen van veler liefde, vastgesteld, dat de geloovigen
althans éénmaal per jaar de Communie moeten ontvangen d.w.z.
op Paschen. Met dat al wordt in het boek De Dogmatibus Ecclesiasticis de raad gegeven om op alle Zondagen te communiceeren.
XI' ARTIKEL.
Mag men zich heelemaal van de Communie onthouden?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het geoorloofd is zich
heelemaal van de Communie te onthouden. — 1. De Hoofdman
wordt immers geprezen, omdat hij zegt: « Heer, ik ben met
Ivaardig, dat Gij komt onder mijn dak » (Matth. 8. 8). En
met hem vergelijkt men dengene, die meent zich van de Com
munie te moeten onthouden, zooals gezegd is (10' Art. 3' Antw.)
Daar men nu nergens leest, dat Christus ooit in zijn huis is ge|

———------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natali Domini ». Soter etiam papa [Conc. Cabil. 2. can. 47.] in Coena
Domini dicit esse communicandum, ut habetur in Decret. De Consecr. [Dist.
2.]. Postmodum propter iniquitatis abundantiam, refrigescente charitate
multorum, statuit Innocentius III. [Concil. Lateran. 4. cap. 21.], ut saltem
semel in anno, scilicet in Pascha, fideles communicent. Consulitur tarnen in
lib. de Ecclesiasticis Dogmatibus [cap. 53. inter op. Aug. ] omnibus diebus
Dominicis esse communicandum.
ARTICULUS XI.

Uirum liceat omnino a communionc cessare.
[4. Dist. 12. q. 3. art. 2. qla. 1 ; In Joan. cap. 6. lect. 7.].
Ad UNDECIMUM sic proceditur. Videtur quod liceat cessare omnino a communione. Laudatur enim Centurio de hoe quod dicit Matth. 8. [v. 8] :
« Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum menum ». Cui comparatur
ille qui reputat a communione sibi esse abstinendum, ut dictum est [art-
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komen, schijnt het geoorloofd te zijn, dat iemand zich heel den
duur van zijn leven van de Communie onthoudt.
2. Hel staat eenieder vrij zich te onthouden van wat niet
noodzakelijk is voor het heil. Nu is dit Sacrament niet noodzake
lijk voor hel heil, gelijk boven gezegd is (73° Kw. 3e Art.). Dus
staat het vrij heelemaal van de communie af te zien.
3. Zondaars zijn niet verplicht te communiceeren. Na gezegd
te hebben: « Allen moeien driemaal per jaar communiceeren »
liet Paus Fabianus dan ook volgen: <( tenzij iemand door gro o te
misdrijven mocht zijn verhinderd ». Indien dus degenen, die niet
in zonde zijn. erplicht zijn te communiceeren, schijnen de zon
daars er gunstiger aan toe te zijn dan de rechtvaardigen, wat niet
aangaat. Dos schijnt het ook den rechtvaardigen geoorloofd te
zijn van de Communie af te zien.
Daartegenover staat echter ’s Heeren woord: « Tenzij giJ
het Vleesch van den Zoon des Menschen eet en Zijn Bloed
dringt, zult gij hei leven in u niet hebben » (Joan. 6. 54).
Leerstelling. — Zooals boven gezegd is (1° Art.), is er* 2 3
praec. ad 3.]. Cum ergo nunquam legatur Christum in ejus domum. venisse,
videtur quod liceat alicui toto tempore vitae suae a communione abstinere.

2. Pr/ETEREA, cuilibet licet abstinere ab his quae non sunt de necessitate salutis. Sed hoe sacramentum non est de necessitate salutis, ut supra
dictum est [q. 73. art. 3.]. Ergo licet a sumptione hujus sacramenti omnino
cessare.
3. PRy*ETEREA, peccatores non tenentur communicare: unde Fabianus
papa [loc. cit. art. praec. ad. 5.] cum dixisset: « Ter in anno omnes
communicent », adiunxit: « Nisi forte qui majoribus criminibus impediatur ».
Si ergo illi qui non sunt in peccato, tenentur communicare, videtur quod
raelioris conditionis sint peccatores, quam justi: quod est inconveniens. Ergo
videtur quod etiam justis liceat a communione cessare.

Sed CONTRA est quod Dominus dicit Joan. 6. [v. 54] : « Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam
in vobis ».

RESPONDEO

dicendum quod, sicut supra dictum est [art.

1.], duplex

est
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een tweevoudige manier om dit Sacrament te ontvangen nl. een
geestelijke en een sacramenteele. Nu is het duidelijk, dat allen
verplicht zijn althans geestelijk te eten, want dat is niets anders
dan bij Christus ingelijfd worden, zooals boven gezegd is (9° Art.
3e Antw.; 73e Kw. y Art. le Antw.). Maar het geestelijk eten
sluit de begeerte of het verlangen in om dit Sacrament te ont
vangen, zooals boven gezegd is (1° Art. 3° Antw.; 2° Art.). Bij
gevolg is er geen heil voor den mensch mogelijk zonder de be
geerte dit Sacrament te ontvangen. Maar die begeerte zou geen
zin hebben, als er geen uitvoering aan werd gegeven, wanneer er
daartoe gelegenheid was. Dus is het duidelijk, dat de mensch
verplicht is dit Sacrament te ontvangen, niet alleen vanwege het
voorschrift van de Kerk, maar ook om het gebod des Heeren, die
zegt: ((.Doet dit ter Mijner gedachtenis)). (Luc. 22. 19). Het
kerkelijk voorschrift geeft bepaalde tijden om het gebod van
Christus ten uitvoer te brengen.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Terecht zegt Gregorius: « Dat is de echte nederigheid, die niet hardnekkig weigert
te doen ivat tot ons nut is bevolen )). En dus kan het geen prijzens
waardige nederigheid zijn, als iemand tegen het bevel van Christus
en de Kerk in, zich heelemaal van de Communie onthoudt. Het
modus percipiendi hoe sacramentum, scilicet spiritualis et sacramentalis.
Manifestum est autem quod omnes tenentur saltem spiritualiter manducare,
quia hoe est Christo incorparari, ut supra dictum est [art. 9. ad 3; q. 73.
art. 3. ad 1 ]. Spiritualis autem manducatio includit votum seu desiderium
percipiendi hoe sacramentum, ut supra dictum est [art. 1. ad 3; art. 2.].
Et ideo sine voto percipiendi hoe sacramentum non potest homini esse salus.
Frustra autem esset. votum, nisi impleretur quando opportunitas adesset. Et
ideo manifestum est quod homo tenetur hoe sacramentum sumere, non solumex statuto Ecclesiae, sed ex mandato Domini dicentis Luc. 22. [v. 19] :
« Hoe facite in meam commemorationem ». Ex statuto autem Ecclesiae
sunt determinata tempora exsequendi Christi praeceptum.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Gregorius dicit in Pastorali;
[part. 1. cap. 6.], « illa est vera humilitas, cum ad respuendum quod
utiliter praecipitur, pertinax non est ». Et ideo non. potest esse laudabilishumilitas, si contra praeceptum Christi et Ecclesiae aliquis omnino a com-
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was den Hoofdman ook niet bevolen om Christus in zijn huis op
te nemen.
2. Dit Sacrament wordt niet zoo noodzakelijk genoemd als het
doopsel wat betreft de kinderen, die het heil kunnen verwerven
zonder dit Sacrament en niet zonder het sacrament des doopsels.
Voor de volwassenen zijn beide noodzakelijk.
3. De zondaars lijden groote schade, als zij van de ontvangst
van dit Sacrament worden afgehouden en dus zijn zij daardoor
er niet gunstiger aan toe. Hoewel zij, die in zonde blijven, daarmee
nog niet ontkomen aan de schuld van gebodsovertreding, gaan
degenen, die boete doen en, zooals Innocentius zegt, op raad van.
dén priester zich onthouden, op dat punt vrij uit.
XII0 ARTIKEL.
Mag men hel Lichaam van Christus zonder het Bloed ontvangen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat men het Lichaam van
Christus niet mag ontvangen zonder het Bloed. — 1. Want Paus
munione abstineat. Neque enim Centurioni praeceptum fuit ut Christum in
sua domo reciperet.
Ad SECUNDUM dicendum quod hoe sacramentum dicitur non esse necessitatis sicut baptismus, quantum ad pueros, quibus potest esse salus sine hoe
sacramenlo, non autem sine sacramento baptismi. Quantum vero ad adultos
utrumque est necessitatis.
Ad TERTIUM dicendum quod peccatores magnum detrimentum patiuntur
ex hoe quod repelluntur a perceptione hujus sacramenti :unde per hoe non
sunt melioris conditionis. Et licet in peccatis permanentes non excusentur
propter hoe a transgressione praecepti, poenitentes tarnen, qui, ut Innocen
tius dicit [loc. cit. art. praec. ad 3.], secundum consilium sacerdotis absti
nent, excusantur.
ARTICULUS XII.

Uirum liceat sumere corpus Christi sine sanguine.
[4. Dist. 12. q. 3. art. 2. qla. 2; In Joan. cap. .6. lect. 7.].

Ad DUODÊCIMUM sic proceditur. Videtur quod non liceat sumere corpus
■
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Gelasius zegt: ((We hebben bevonden, dat sommigen alleen maar
hun deel nemen van het heilig Lichaam, maar zich onthouden van
den kelk van het heilig Bloed. Zonder twijfel moeten zulke men
schep daar ze door ik weet niet wat voor bijgeloovigheid zich
laten inhouden, ofwel het Sacrament in zijn geheel ontvangen ofwel er heelemaal van worden geweerd ». Dus mag men het
Lichaam van Christus niet ontvangen zonder diens Bloed.
2. Tot de volkomenheid van dat Sacrament dragen bij èn het
eten van het Lichaam èn het drinken van het Bloed, zooals boven
is verklaard (73e Kw. 2° Art.). Als dus het Lichaam wordt ont
vangen zonder het Bloed, heeft men een onvolkomen Sacrament,
hetgeen op heiligschennis schijnt neer te komen. Vandaar dat
Gelasius laat volgen: « Want verdeeling van één en hetzelfde
Geheim kar* zonder groote heiligschennis niet plaats hebben »•
3. Dit Sacrament wordt gevierd ter. herinnering aan 's Heeren lijden, zooals boven gezegd is (66' Kw. 9 Art. 5' Antw.;
73e Kw. 4e en 3° Art.; 74° Kw. 1' Art.), en het wordt ontvangen
tot heil van de ziel. Nu komt het lijden van Christus méér tot
uitdrukking in het Bloed dan in het Lichaam; het Bloed wordt
ook opgedragen voor het heil der ziel, zooals boven gezegd is
(74e Kw. 1c Art.; 76° Kw. 2e Art. 1° Antw.). Dus zou men* 2 3

Christi sine sanguine. Dicit enim Gelasius papa, et habetur De Consecr.
[Dist. 2. can. Comperimus] : « Comperimus quod quidam, sumpta tantummodo corporis sacri portione, a calice sacrati cruoris abstinent. Qui procul
dubio, quoniam nescio qua superstitione docentur adstringi, aut integra
sacramenta percipiant, aut ab integris arceantur ». Non ergo licet sumere
corpus Christi sine ejus sanguine.
2. Pr/ETEREA, ad perfectionem hujus sacramenti concurrit et manducatio
corporis et potatio sanguinis, ut supra habitum est [q. 73. art. 2.]. Si ergo
sumatur corpus sine sanguine erit sacramentum imperfectum, quod ad sacrilegium pertinere videtur. Unde ibidem Gelasius subdit : « Quia divisio unius
ejusdemque mysterii sine grandi sacrilegio provenire non potest ».

3. PRjCTEREA, hoe sacramentum celebratur in memoriam Dominicae
passionis, ut supra dictum est [q. 66. art. 9. ad 5; q. 73. art. 4. 3; q. 74.
art. 1.], et sumitur pro animae salute. Sed passio Christi magis exprimitur
in sanguine quam in corpore : sanguis etiam pro salute animae offertur, ut
supra habitum est [q. 74. art. 1 ; q. 76. art. 2. ad 1.]. Potius ergo esset
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zich eerder moeten onthouden van de ontvangst van het Lichaam
dan van de ontvangst van het Bloed. Dus moeten zij, die tot dit
Sacrament naderen, niet het Lichaam ontvangen zonder het Bloe .
Daartegenover staat echter het gebruik van vele kelken, om
aan het communiceerende volk het Lichaam van Christus tei
nuttiging te geven en niet het Bloed.
- Met betrekking tot het gebruik van dit Sa
crament kan men op tweeërlei letten: vooreerst op het Saciament
zelf, vervolgens op de ontvangers. Wat betreft het Sacrament op
zich, is het beter, dat beide d. w. z. zoowel het Lichaam as et
Bloed worden genuttigd, omdat het Sacrament pas volkomen is
door beide Vandaar dat de priester, aan wien het toekomt ït
Sacrament te consecreeren en te voltrekken, in geen geva et
Lichaam van Christus zonder het Bloed mag nemen.
Maar wat betreft de ontvangers, is er de grootst mogelijke eer
bied en behoedzaamheid vereischt, opdat er niets gebeure, dat zulk
een Geheim oneer zou aandoen. En zoo iets zou voorname ij
kunnen gebeuren bij het nuttigen van het Bloed, dat, als het op
onbehoedzame wijze werd genomen, gemakkelijk zou wor en uit
gestort. Omdat nu het christen volk is aangegroeid tot een groote
Leerstelling.

abstinendum a sumplione corporis quam a sumptione sanguinis. Ergo accedentes ad hoe sacramentum non debent sumere corpus Christi sine ejus
sanguine.

Sed contra est multarum Ecclesiarum usus, in quibus populo communicanti datur corpus Christi sumendum, non autem sanguis.
Respondeo dicendum, quod circa usum hujus sacramenti düo possunt
considerari: unum ex parte ipsius sacramenti, aliud ex parte sumentium. Ex
parte quidem ipsius sacramenti convenit quod utrumque sumatur, scilicet
et corpus et sanguis, quia in utroque consistit perfectio sacramenti. Et ideo,
quia ad sacerdotem pertinet hoe sacramentum consecrare et perficere, nullo
modo debet corpus Christi sumere sine sanguine.
Ex parte autem sumentium requiritur summa reverentia, et cautela ne
aliquid accidat quod vergat ad injuriam tanti mysterii. Quod praecipue
posset accidere in sanguinis sumptione, qui quidem, si incaute sumeretur, de
22
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menigte, waaronder zich oude menschen, jeugdige personen en
kinderen bevinden en deze niet altijd zoo omzichtig zijn, dat zi)
bij het nuttigen van dit Sacrament de vereischte behoedzaamheid in
acht nemen, daarom bestaat in verschillende kerken de gerecht
vaardigde gewoonte om aan het volk niet het Bloed der nuttiging
le geven, maar dat dit alleen door den priester wordt genuttigd.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Gelasius spreekt met
betrekking tot de priesters, die het heele Sacrament consecreeren
en het daarom ook in zijn geheel in de Commumhe moeten ont
vangen. Zoo wordt er ook in de Twaalfde Kerkvergadering van
Toledo gezegd: « Wat is dat voor een offer, waaraan men den
offeraar zelf geen deel ziet nemen? »
2. De volkomenheid van dit Sacrament wordt niet bereikt bij
het gebruik van de geloovigen, maar bij de consecratie van de stof.
En dus doet het niet af aan de volkomenheid van dit Sacrament,
als het volk het Lichaam ontvangt zonder het Bloed, mits slechts
de consecreerende priester beide ontvangt.
3. De afbeelding van ’s Heeren lijden vindt men in de conse
cratie van dit Sacrament, welke geen consecratie mag zijn van het

facili posset effundi. Et quia crevil multitudo populi christiani, in qua continentur senes et juvenes et parvuli, quorum quidam non sunl tantae discretioms, ut cautelam debitam circa usum hujus sacramenti adhibeant, ideo
provide in quibusdam Ecclesiis observatur, ut populo sanguis sumendus non
detur, sed solum a sacerdote sumatur.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Gelasius loquitur quantum ad sacerdotes, qui sicut totum consecrant sacramentum, ila etiam toti communicare
deberit. Ut enim legitur in Concilio Toletano [scilicet 12. can. 3-1 : « Quale
erit sacrificium, cui (i) nee ipse sacrificans particeps (2) esse dignoscitur? ))
Ad SECUNDUM dicendum quod perfectio hujus sacramenti non est in usu
fidelium, sed in consecratione materiae. Et ideo nihil derogat perfectionr
hujus sacramenti si populus sumat corpus sine sanguine dummodo sacerdos
consecrans sumat utrumque.
Ad TERTIUM dicendum quod repraesentatio Dominicae passionis agitur
■ (1) L. : ubi.
'(2) L. om. : particeps.
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Lichaam zonder het Bloed. Het volk kan evenwel het Lic aam
ontvangen zonder het Bloed; daaruit volgt geen nadeel, want e
priester offert en nuttigt het Bloed in den persoon van alle ge oovigen; en onder elk van beide gedaanten is de heele C ristus
vervat, zooals boven is gezegd (76" Kw. 2' Art.).

in ïpsa consecratione hujus sacramenti, in qua non debet corpus sine san
guine consecrari. Potesl autem a populo corpus sine sanguine sumi: nee
exinde sequitur aliquod detrimentum. Quia sacerdos in persona omnium
sanguinem offert et sumit: et sub utraque specie totus Christus continetur,
ut supra habitum est [q. 76. art. 2.].
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EEN EN TACHTIGSTE KWESTIE.
OVER DE WIJZE, WAAROP CHRISTUS
DIT SACRAMENT HEEFT GEBRUIKT.
(Vier Artikelen.)
Vervolgens moeten wij handelen over het gebruik van dit
Sacrament, zooals Christus het gebruikt heeft bij de instelling er
van. Hieromtrent stellen wij vier vragen.
1. Heeft Christus Zijn Lichaam en Bloed genuttigd?
2. Heeft Hij het aan Judas gegeven?
3. Wat voor soort Lichaam heeft Hij genuttigd of gegeven:
een lijdbaar of een onlijdbaar?
4. Hoe zou Christus zich onder dit Sacrament hebben bevon
den, als het in de drie dagen van den dood was bewaard of
geconsecreerd ?

QUAESTIO LXXXI.
DE MODO, QUO CHRISTUS USUS EST HOC SACRAMENTO,
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de usu hujus sacramenti quo Christus usus
est in prima sui institutione.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: I. Utrum Christus sumpserit suum
| corpus et sanguinem. — 2. Utrum Judae dederit. — 3. Quale corpus
sumpserit aut dederit, utrum scilicet passibile vel impassibile. — 4. Quomodo se habuisset Christus sub hoe sacramento, si fuisset in triduo mortis
reservatum aut consecratum.

!
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P ARTIKEL.
Heeft Christus Zijn Lichaam en Bloed genuttigd?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus Zijn Lichaam
en Bloed niet heeft genuttigd. — 1. Men moet immers in zake
Christus’ daden of woorden niets verdedigen, wat ons niet door
het gezag van de H. Schrift wordt voorgehouden. Nu vindt men
in de Evangeliën niet, dat Hij Zijn Lichaam heeft gegeten of
Zijn Bloed heeft gedronken. Dus moet men zoo iets ook niet
verdedigen.
2. Niets kan m zich zelf zijn, tenzij dan wat de deelen betreft,
inzoover nl. het eene deel van iets in het andere is, gelijk ge
schreven staat in de Physica. Maar wat gegeten en gedronken
wordt is in den gene, die eet en drinkt. Gegeven dus dat de heele
Christus onder elk van beide gedaanten is, schijnt het uitgesloten
geweest te zijn, dat Hij Zelf dit Sacrament heeft genuttigd.
3. Er is een tweevoudige nuttiging van dit Sacrament nl. een
geestelijke en een sacramenteele. Nu komt de geestelijke nutti
ging aan Christus niet toe, daar Hij niets heeft ontvangen van* 2 3

ARTICULUS I.
Ulrum Christus sumpseril suum corpus el sanguinem.

[Infr. q. 84. art. 7. ad 4; 4. Dist. 11. q. 3. art. 1.]
Ad PRImum sic proceditur. Videtur quod Christus non sumpserit corpus
suum et sanguinem. Non enim de factis Christi et dictis asseri debet quod
auctoritate sacrae Scipturae non traditur. Sed in Evangeliis non habetur,
quod Christus corpus suum manducaverit aut sanguinem suum biberit. Non
ergo est hoe asserendum.
2. PRv'ETEREA, nihil potest esse in seipso, nisi forte ratione partium, proul
scilicet una pars ejus est in alia, ut habetur 4. Physic. [cap. 4. n. 5.J. Sed
illud quod manducatur et bibitur, est in manducante et bibente. Cum igitur
lotus Christus sit sub utraque specie sacramenti, videtur impossibile fuisse
quod
ipse sumpserit hoe sacramentum.
3. Pr/eterea, duplex est sumptio hujus sacramenti, scilicet spiritualis

et sacramentalis. Sed spiritualis non competebat Christo, quia nihil a sacra-
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het Sacrament; en bijgevolg ook niet de sacramenteele, die zonder
de geestelijke onvolmaakt is, zooals boven werd gezegd (80' Kw.
1 L‘ Art.). Dus heeft Christus in geen enkelen zin dit Sacrament
genuttigd.
Daartegenover staat echter het woord van Hieronymus: <( De
Heer Jesus Christus is tegelijk dischgenoot en disch, etend en
gegeten ».
LEERSTELLING. — Sommigen hebben gezegd, dat Christus in
het laatste Avondmaal Zijn Lichaam en Bloed aan Zijn leerlin
gen heeft gegeven zonder het Zelf te nemen. Maar dat schijnt
geen redelijke bewering, want wat Christus aan anderen te onder
houden heeft voor geschreven, dat Heeft Hij Zelf eerst volbracht.
Daarom heeft Hij eerst Zelf gedoopt willen worden, vóór Hij aan
anderen het doopsel oplegde, overeenkomstig het gezegde van de
Handelingen der Apostelen (1. 1) : « Jesus begon te doen en te
leeren ». Dus heeft Hij ook Zelf eerst Zijn Lichaam en Bloed
genuttigd en het daarna aan de leerlingen te nuttigen gegeven.
Dat dan ook wordt bij de plaats van het Boek Ruth (3, 7) :
« Toen hij gegeten en gedronken had » door de Clossa geleerd
met de woorden: « In hei Laatste Avondmaal heeft Christus
mento accepit. Et per consequens nee sacramentalis, quae sine spirituali est
imperfecta, ut supra habitum est [q. praec. art. 1.]. Ergo Christus nullo
modo hoe sacramentum sumpsit.
Sed CONTRA est quod Hieronymus dicit ad Heldibiam [epist. 130.
q. 2.] : « Dominus Jesus Christus ipse conviva et convivium, ipse comedens
et qui comeditur ».
RESPONDEO dicendum quod quidam dixerunt quod Christus in coena
corpus et sanguinem suum. discipulis suis tradidit, non tarnen ipse sumpsit.
Sed hoe non videtur convenienter dici. Quia Christus ea quae ab aliis observanda instituit, ipse primitus observavit unde et ipse prius baptizari voluit,
quam aliis baptismum imponeret secundum illid Act. 1. [v. 1 ] : « Coepit
Jesus facere et docere ». Unde et primo ipse corpus suum et sanguinem
sumpsit, et postea discipulis sumendum tradidit. Et hoe est quod Ruth 3.
[v. 7] super illud: « Cumque comedisset et bibisset», etc., dicit Glossa
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gegeten en gedrongen, toen Hij het Sacrament van Zijn Lic aam
en Bloed aan de leerlingen uitreikte. Dus daar Zijn dienaren
deel namen aan het Lichaam en Bloed, heeft Hij ook Zelf erin
gedeeld ».
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. In de Evangeliën

leest men, dat Christus het brood en den kelk nam. Nu moet men
dat niet verstaan, zooals sommigen willen, dat Hij die alleen maar
in Zijn handen nam, neen, Hij nam die, zooals Hij ze de an eren
liet nemen. Daar Hij dus aan de leerlingen zeide: « Neemt en
eet » en daarna: « Neemt en drinkt )>» moet men die p aats zoo
verstaan, dat ook Hij zelf nam om te eten en te di inken. ommigen geven dan ook het versje:
« De Koning zit aan tafel, de twaalf zijn om Hem heem.
Hij houdt Zich in Zijn handen, Hij voedt Zich met Zichzelf ».
2. Zooals boven gezegd is (76° Kw. 5° Art.), heeft Christus,
als tegenwoordig onder dit Sacrament, geen vei hou mg tot e
plaats krachtens Zijn eigen afmetingen maar krachtens e a e
lingen van de sacramenteele gedaanten, met het gevo g at over
al, waar die gedaanten zijn, ook Christus Zelf is. Daar us ie
gedaanten in de handen en den mond van Christus on en zijn.
[ordin.] quod « Christus comedil et bibit in coena, cum corporis et sanguinis sui sacramentum. discipulis tradidit. Unde quia pueri communicaverunt
carni et sanguini, et ipse participavit eisdem ».
Ad primum ergo dicendum quod in Evangeliis legitur quod Christus
accepit panem et calicem. Non est autem intelligendum quod acceperit solum
in manibus, ut quidam dicunt: sed eo modo accepit quo aliis accipiendum
tradidit. Unde cum discipulis dixerit: « Accipite et comedite », et iterum:
« Accipite et bibite », intelligendum est quod ipse accipiens comederit, et
biberit. Unde et quidam metrice dixerunt:
Rex sedet in coena: turba cinctus duodena:
Se tenet in manibus: se cibat ipse'cibus.
Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 76. art. 5.J,
Christus, secundum quod est sub hoe sacramento, comparatur ad locum,
non secundum proprias dimensiones, sed secundum dimensiones specienira
sacramentalium, ita quod in quocumque loco ubi simt illae spècies, est ipse
Christus. Et quia species illae potuerunt esse in manibus et in ore Christi,
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kon Christus Zelf heelemaal in Zijn handen en in Zijn mond zijn.
Dat had Hij niet gekund naar de verhouding, die Hij tol de plaats j
heeft krachtens Zijn eigen afmetingen.
3. Zooals boven gezegd is (79' Kw. 1 Art. 2 Antw.), is het
uitwerksel van dit Sacrament niet alleen de vermeerdering van de
genade als blijvende eigenschap, maar ook een in een daad
beleefde geestelijke vreugde en zoetheid. Hoewel nu Christus
geen vermeerdering van genade kreeg door de ontvangst van dit !
Sacrament, had Hij toch een zekere geestelijke vreugde op het :
oogenblik van de instelling van dit Sacrament. Hij zei dan ook
Zelf: u Met groote begeerte heb Ik verlangd dit Paaschmaal mei
u ie etenn (Luc. 22. 15), woorden, die door Eusebius worden
uitgelegd van het Nieuwe Geheim van dit Nieuwe Verbond, dat
Hij aan de leerlingen gaf. En dus heeft Hij geestelijk gegeten.
En insgelijks sacramenteel, inzoover Hij Zijn Lichaam nuttigde
onder het Sacrament, dat Hij begreep en instelde als Sacrament
van Zijn Lichaam. Maar anders dan de overigen sacramenteel
en geestelijk eten, die nl. een vermeerdering van de genade krijgen
en de sacramenteele teekens behoeven om de waarheid te vatten.
ipse lotus Christus potuil esse in suis manibus el in suo ore. Non autem
hoe potuisset esse secundum quod comparatur ad locum per proprias dimensiones (1).
Ad TERTIUM dicendum quod sicut supra dictum est [q. 79. art. 1.
ad 2.], effectus hujus sacramenti est non solum augmentum habitualis gratiae,
sed etiam quaedam actualis delectatio spiritualis dulcedinis. Quamvis autem
Christo gralia non fuerit augmentala ex susceptione hujus sacramenti, habuit
tarnen quamdam spiritualem delectationem in nova institutione hujus sacra
menti: unde ipse dicebat Luc. 22. [v. 15]: « Desiderio desideravi hoe
Pascha manducare vobiscum », quod Eusebius exponil de novo mysterio
novi Testamenti quod tradebat discipulis (Eus. Caesar, de Solemn. pasch.1Et ideo spiritualiter manducavit, et similiter sacramentaliter: inquantum
corpus suum sub sacramento sumpsit, quod sacramentum sui corpons intellexit et disposuit. Aliter tarnen quam caeteri sacramentaliter, ei spiritualiter
sumant, quia augmentum gratiae suscipiunl, sub sacramenlalibus signis quibus indigent ad veritatis perceptionem (2).
(1) L. : species.
(2) L.: qui augmentum gratiae suscipiunt et sacramentalibus signis indigent
ad veritatis perceptionem.

|
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II

ARTIKEL.

Heeft Christus Zijn Lichaam gegeven aan Judas?
Bedenkingen.
Men beweert, dat Christus Zijn Lichaam
niet heeft gegeven aan Judas. — 1. Men leert immers in Mattheus
(26. 29), dat de Heer, na aan de leerlingen Zijn Lichaam en
Bloed gegeven te hebben, hun zeide: « Zoonvaar, Ik zal van
dit gewas van den wijnstok niet meer drinken tot op den dag, dat
Ik het nieuw met u drinken zal in het Rijk
Mijn Vadei )).
Hieruit schijnt te volgen, dat degenen, aan wie Hij Zijn Lichaam
en Bloed gegeven had, wederom met Hem zouden drinken. Maar
Judas heeft later niet meer met Hem gedronken. Dus heeft hij
niet met de andere leerlingen het Lichaam en Bloed van Christus
ontvangen.
2. De Heer heeft Zelf volbracht, wat Hij heeft bevolen, vol
gens de Handelingen van de Apostelen (1. 1): « Jesus begon
te doen en te leeren ». Nu heeft Hij bevolen: (( Wilt het heilige
niet aan de honden geven ». (Matth. 7. 6). Daar Hij dus wist,
dat Judas een zondaar was, moet Hij hem Zijn Lichaam en
Bloed wel niet hebben gegeven.
ARTICULUS II.
Utrum Christus dederit Judae corpus suum.

[4. Dist. I 1. q. 3. art. 2. qla. 1, 2; In Matth. cap. 26
In Joan. cap. 13. lecl. 3, 4.]
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod Christus Judae non dederit
corpus suum. Ut enim legitur Matth. 26. [v. 29], postquam dedit Dominus
corpus suum et sanguinem discipulis, dixit eis: « Non bibam amodo de hoe
geriimine vitis usque in diem illum, cum illud bibam vobiscum novum in
regno Patris mei ». Ex quo videtur quod illi quibus corpus suum, et san
guinem dederat, cum eo essent iterum bibituri. Sed Judas postea cum ipso
non bibit. Ergo non accepit cum aliis discipulis corpus Christi et sanguinem.
2. Pr^ETEREA, Dominus implevit quod praecepit, secundum illud Act. 1.
[v. 1 ] : « Coepit Jesus facere et docere ». Sed ipse praecepit, Matth. 7.
[v. 6] : « Nolite sanctum dare canibus ». Cum ergo ipse cognosceret Judam esse peccatorem, videtur quod ei corpus suum et sanguinem non dederit.
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3. Er staat in het bijzonder opgeteekend, dat Christus aan
Judas ingedoopt brood heeft toegereikt (Joan. 13. 26). Heeft
Hij hem dan Zijn Lichaam gegeven, dan heeft Hij dat wel
gedaan onder die bete, vooral daar wij lezen (t. a. p.), dat « na
de bete de Satan in hem l^ivam », waarbij Augustinus opmerkt:
(C Hieruit leeren wij, hoe verschrikkelijk het is hel goede slecht
te ontvangen. Want als hij wordt gelaakt, die niet onderscheidt
d. tp. z. het Lichaam des Heeren niet onderkent van de overige
spijzen, hoe zal dan hij niet veroordeeld worden, die, vijand

Welnu,
onder de ingedoopte bete heeft hij het Lichaam van Christus niet
ontvangen, want bij Joannes (13. 26) : « Toen Hij hei brood had
ingedoopt, gaf Hij hei aan Judas Iscariotes » zegt Augustinus:
zijnde, tot Zijn tafel nadert, als ware hij een vriendP »

« men moet niet denken, zooals sommigen, die onnauwkeurig
lezen, dat Judas toen het Lichaam van Christus heeft ontvangen ».

Dus schijnt Judas het Lichaam van Christus niet ontvangen te
hebben.
Daartegenover staat echter, wat Chrysostomus zegt: « Judas
is, toen hij deelachtig werd aan de Geheimen, niet bekeerd. Dat
beteekent een tweevoudige verzwaring van zijn misdaad, inzoover
hij nl. zulk

een

plan k°esterend tot de Geheimen naderde en3

3. Pr/ETEREA, Christus specialiter legitur Judae panem intinctum porrexisse, Joan. 13. [v. 26]. Si ergo corpus suum ei dedit, videtur quod sub
buccella ei dederit: praecipue cum legatur ibidem quod « post buccellam
introivit in eum Satanas ». Ubi Augustinus dicit [tract. 62. in Joan. n. 1.] :
« Hinc nos docemur, quam sit cavendum male accipere bonum. Si enim
corripitur qui non dijudicat, idest, non discernit corpus Domini a caeteris
cibis, quomodo non damnabitur, qui ad ejus mensam, fingens se amicum,
accedit inimicus? » Sed cum buccella intincta non accepit coipus Christi,
ut enim Augustinus dicit super illud Joan. 1 3. [v. 26] : « Cum intinxisset
panem, dedit Judae Simonis Iscariothis »: « non, ut putant quidam, negligenter legentes, tune Judas corpus Christi accepit ». Ergo videtur quod
Judas corpus Christi non acceperit.
Sed CONTRA est quod Chrysostomus dicit [hom. 83 in Matth. n. 1.]:
Judas particeps existens mysteriorum conversus non est. Unde fit scelus
ejus utrinque immanius, turn quia tali proposito imbutus adiit mysteria; tum
(f
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naderende zich niet verbeterde noch uit vrees, noch om die ïvcl
aaad, noch om die eer ».
Leerstelling. — Hilarius heeft gemeend, dat Christus aan
Judas Zijn Lichaam en Bloed niet heeft gegeven. En dat zou
inderdaad zeer terecht geweest zijn, gerekend naar Judas oos
heid. Maar daar Christus voor ons het voorbeeld van iec tvaai
digheid moest zijn, kwam het met Zijn Leraarschap niet overeen
den geheimen zondaar Judas zonder beschuldiger en ovei tuigen
bewijs van de Commuunie der anderen te verwijdeien, op a
daardoor geen voorbeeld zou gegeven worden aan de gezags
dragers der Kerk om iets dergelijks te doen en Judas zelf,.ver
bitterd, in dat feit een aanleiding tot zonde gevonden zou e en.
En dus moet men houden, dat Judas met de andeie eer ingen
het Lichaam des Heeren heeft ontvangen, zooals Dionysius zeg

en Augustinus.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — L Dat is het bewijs

van Hilarius waarmee hij wil aantoonen, dat Judas et ie aam
van Christus niet heeft genuttigd. Het is evenwel met dwingend,
want Christus spreekt tot de leerlingen, van wier getal Judas
zich zelf heeft afgescheiden. Christus heeft hem niet uitges o en
quia adiens melior factus non fuit, nee metu nee beneficio nee honore».
RESPONDEO dicendum quod Hilarius posuit super Matthaeum [In
Matth. cap. 26. v. 17 sqq.], quod Christus Judae corpus suum et sanguinem non dedit. Et hoe quidem conveniens fuisset, considerata malitia
Judae. Sed quia Christus nobis débuit esse exemplum justitiae, non conveniebat ejus magisterio ut Judam, occultum peccatorem, sine accusatore et
evidenti probatione, ab aliorum communione separaret. Ne per hoe daretur
exemplum praelatis Ecclesiae similia faciendi; et ipse Judas, exasperatus,
inde sumeret occasionem peccandi. Et ideo dicendum est quod Judas cum
J'-Ci- ninnuciiK in
lil
aliis discipulis corpus Domini et sanguinem suscepit: ut dicit
dicit Dionysius
i
lib. Eccl. Hiërarch, [cap. 3-1, et Augustinus supér Joan. [tract. 62. n. 3.] •
Ad PRIMUM ergo dicendum quod illa est ratio Hilarii ad ostendendum
quod Judas corpus Christi non sumpsit. Non tarnen cogit. Quia
ris us
loquitur discipulis a quorum collegio Judas se separavit, non autem
ns u&
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en dus drinkt Christus, voorzoover het van Hem afhangt, ook
met Judas wijn in het Rijk Gods. Maar Judas zelf heeft dat
gastmaal versmaad.
2. Judas’ slechtheid was bekend aan Christus als God, maar
zij was Hem met bekend langs den weg, waarlangs menschen
iets te weten komen. En daarom heeft Christus Judas niet af ge
houden van de Communie, opdat Hij het voorbeeld zou geven,
dat zulke geheime zondaars ook door de andere priesters niet
moeten worden geweerd.
3. Ongetwijfeld heeft Judas met het ingedoopte brood met
liet Lichaam van Christus gegeten maar gewoon brood. « Maar
misschien wordt door het ingedoopte brood » aldus Augustinus
« het bedrog van Judas aangeduid; somtijds immers wordt iets
ingedoopt om een andere Ifleur te krijgen. Indien evenwel het
indoopen hier iets goed beteekent » nl. de zoetheid der goddelijke
goedheid: het brood immers wordt smakelijker door het indoopen
« dan is voor hem, die tegenover dit goed ondankbaar was, zeer
juist de veroordeeling gevolgd ». En om deze ondankbaarheid
(( is datgene wat goed was voor hem een /fipaad geworden »,
gelijk dat ook geschiedt met hen, die het Lichaam van Christus
onwaardig ontvangen.
Overigens: « men moet het zóó verstaan » aldus Augustinus
eum exclusit. Et ideo Christus, quantum est in se, etiam cum Juda vinuni
in regno Dei bibit: sed hoe convivium ipse Judas repudiavit.
Ad SECUNDUM dicendum quod Christo nota erat Judae iniquitas sicut
Deo: non autem erat sibi nota per modum quo hominibus innotescit. Et
ideo Christus Judam non repulit a communione, ut daret exemplum tales
peccatores occultos non esse ab aliis sacerdotibus expellendos.
Ad TERTlUM dicendum quod sine dubio Judas sub pane intincto corpus
Christi non sumpsit, sed simplicem panem. « Significatur autem fortassis »,
ut Augustinus ibidem dicit, «per panis intinctionem fictio Judae: ut enim
inficiantur, nonnulla intinguntur. Si autem bonum aliquid hic significat
tinctio (scilicet dulcedinem bonitatis divinae, quia panis ex intinctione sapidior
redditur), idem bonum (1) ingratum non immerito est secuta damnatio ».
Et propter hanc ingratitudinem id quod est bonum factum est ei malum:
sicut accidit circa sumentes corpus Christi indigne. Et, sicut Augustinus
(1) L.: eidem bono.
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« dal de Heer reeds van te voren aan al Zijn leerlingen e
Sacrament van Zijn Lichaam en Bloed had uitgereikt, waar ij
ook Judas was geweest, zooals Lucas verhaalt; pas daarna ge
beurde het, dat de Heer, volgens het verhaal van Joannes, oor
de ingedoopte en toegereikte bete den verrader aanwees )>•
IIP ARTIKEL.
Heeft Christus Zijn Lichaam als onlijdbaar genuttigd
en aan de leerlingen gegeven?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Jesus Zijn Liehaain al

onlijdbaar genuttigd en aan de leerlingen gegeven nee t.
*
Mattheus (17. 2) : o Hij werd voor hun oogen van aanschijn ver
anderd » zegt een Glossa: « Dat Lichaam, dat
ij van na
had, gaf Hij bij hei Avondmaal aan de leerlingen, ™aar
s
felijk en lijdbaar ». En bij het Boek Leviticus (2. 5) : «
e
offergave van de pan komt » zegt de Glossa: (( Het ^Tujs ee
sterk boven alles ah het is, hel Vleesch van Christus, dat voor

ibidem dicit, « mtelligendum est quod Dominus jam ante distribuerat omni
bus discipuhs suis sacramentum corporis et sanguinis sui, ubi et ïpse Judas
erat, sicut Lucas narrat. Ac deinde ad hoe ventum est, ubi secundum
narrationem Joannis Dominus per buccellam tinctam atque porrectam suum
exprimit proditorem ».
ARTICULUS III.
Utrum Christus sumpserit el discipulis dederit corpus suum impassibile.
[4. Dist. 1 1. q. 3. art. 3.]
proceditur. Videtur quod Christus sumpserit, et disciAd tertium sic suum impassibile. Quia super illud Matth. 17 [v. 2] :
ulis dederit corpus ante eos », dicit quaedam Glossa [ordin.] : « Illud
Transfiguratus est per naturam, dedit discipulis in coena, non mortale et
orpus quod habuit 2. [v. 5] super illud: « Si oblatio tua fuerit de sartaassibile ». Et Levit. [ordin. Esych.J : «Crux, super omnia fortis, carnem
ine », dicit Glossa

:
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hei lijden niet geschiet was om te eten, van dat oogenblik af
eetbaar gemaakt ». Welnu, Christus heeft Zijn Lichaam als ge
schikt om te eten gegeven. Dus heeft Hij het zóó gegeven, als het
was na het lijden d. w.z. onlijdbaar en onsterfelijk.
2. Een lijdbaar lichaam lijdt als het in aanraking komt met
iets anders en als het gegeten wordt. Als dus het Lichaam van
Christus lijdbaar was geweest, zou het geleden hebben, toen het
door de leerlingen werd aangeraakt en gegeten.
3. De sacramenteele woorden hebben, nu ze worden uitge
sproken door een priester in den persoon van Christus, geen grootere kracht dan toen ze werden uitgesproken door Christus Zelf.
Welnu tegenwoordig wordt door de kracht van de sacramenteele
woorden op het altaar het Lichaam van Christus als onlijdbaar
en onsterfelijk geconsecreerd. Dus toen veel méér.
Daartegenover staat echter het gezegde van Innocentius III (( Hij gaf hun het Lichaam, zooals Hij het toen had )). Welnu,
toen had Hij een lijdbaar en sterfelijk Lichaam. Dus heeft Hij aan
de leerlingen een lijdbaar en sterfelijk Lichaam gegeven.

Leerstelling. — Hugo van Sint Victor heeft gemeend, dat* 2 3
Christi, quae ante passionem non videbatur esui apta, post aptam fecit ».
Sed Christus dedit corpus suum ut aptum ad manducandum. Ergo dedit
tale quale habuit post passionem, scilicet impassibile et immortale.
2. Pr/ETEREA, omne corpus passibile per contactum et manducationem
patitur. Si ergo corpus Christi erat passibile per contactum et comestionem
discipulorum passum fuisset.
3. Pr/ETEREA, verba sacramentalia non sunt modo majoris virtutis
quando proferuntur a sacerdote in persona Christi, quam tune quando fuerunt prolata ab ipso Christo. Sed nunc virtute verborum sacramentalium
in altari consecratur corpus Christi impassibile el immortale. Ergo multo
magis tune.
, Sed
Missae,
Habuit
mortale

est quod, sicut Innocentius III. dicit [lib. 4. De Myster.
cap. 12.], «tale corpus tune dedit discipulis, quale habuit».
autem tune corpus passibile et mortale. Ergo corpus passibile et
discipulis dedit.

CONTRA

RESPONDEO dicendum quod Hugo de Sancto Victore posuit [Innoc. III-
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Christus reeds vóór zijn lijden op verschillende tijdstippen de vier
eigenschappen van het verheerlijkte lichaam heeft aangenomen en
wel de ijlheid bij de geboorte, toen Hij de gesloten schoot van
de Maagd verliet; de gezwindheid, toen Hij droogvoets °vei e
zee wandelde; de schittering, toen Hij van aanschijn veian ei e,
de onlijdbaarheid bij het Avondmaal, toen Hij Zijn Lichaam te
eten gaf aan de leerlingen. Volgens deze opvatting heeft ij us
Zijn Lichaam ais onlijdbaar en onsterfelijk gegeven.
Maar wat ook zii van de overige punten, waarover boven ge
zegd is (28' Kav. X Art. y Antw.; 45l’ Kw. 2C Art.), wat men
ervan te denken heeft, is toch in ieder geval het beweei e over
onlijdbaarheid iets onmogelijks. Want het is zonneklaai, at
één en hetzelfde waarachtig Lichaam van Christus was, wat toen
door de leerlingen onder eigen gedaante weid gezien en on er
de gedaante van het Sacrament werd genuttigd. N\i was e ,
zooals het in eigen gedaante werd gezien, niet on ij aai, in
tegendeel, het was lijdensbereid. Dus was ook het Lic aam van
Christus, dat onder de gedaante van het Sacrament werd gegeven,
niet onlijdbaar.
,
i
Wel was hel in zich lijdbare op onlijdbare wijze onder de
gedaante van het Sacrament, zooals het in zich zie t aie ei p
onzichtbare wijze was. Zooals immers het zien e aanra mg

3id. Serm. 14 de kemp.], quod Christus ante passionem divelrsis temporibus
luatuor dotes corporis glorificati assumpserit scilicet subtilitatem in nativitate,
|uando exivit de clauso utero Virginis; agilitatem, quando ambulavit siccis
>edibus super mare; claritatem in transfiguratione; impassibilitatem in coena,
|uando corpus suum discipulis tradidit manducandum. Et secundum hoe,
ledit discipulis suis corpus suum impassibile et immortale.
Sed, quidquid sit de aliis, de quibus supra dictum est [q. 28. art. 2. ad
Q- 45. art. 2.] quid sentiri debeat, circa impassibilitatem tarnen imposibile est esse quod dicitur. Manifestum est enim quod idem corpus Christi
*at, quod a discipulis tune in propria specie videbatur, et in specie sacramenti
umebatur. Non autem erat impassibile, secundum quod in propria specie
'idebatur, quinimo erat passioni paratum. Unde nee ipsum corpus Christi,
juod in specie sacramenti dabatur, impassibile erat. Impassibilrtamen modo
:rat sub specie sacramenti quod in se erat passibile: sicut invisibiliter, quod
n se erat visibile. Sicut enim visio requirit contactum corporis quod videtur.
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vereischt van het geziene ding door het omringende gezichtsmidden, zoo vereischt het lijden de aanraking van het lijdende ding
door datgene, wat er op inwerkt. Nu heeft, zooals boven gezegd
is (1e Art. 2e Antw.; 76" Kw. 5" Art.) , het Lichaam van Christus,
als tegenwoordig in dit Sacrament, geen verhouding tot de omrin
gende voorwerpen krachtens de eigen afmetingen — en daardoor
toch raken de dingen elkaar aan — maar krachtens de afmetingen
van het brood en den wijn. En dus zijn het die gedaanten, die
lijden en gezien worden, niet het Lichaam zelf van Christus.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Er wordt gezegd,
dat Christus in het Avondmaal Zijn Lichaam niet als sterfelijk
en lijdbaar heeft gegeven, omdat Hij het niet op sterfelijke en
lijdbare wijze heeft gegeven. Het Kruis heeft het Vleesch van
Christus geschikt tot eten gemaakt, inzoover het het lijden van
Christus is, wat door dit Sacrament wordt verbeeld.
2. Die redeneenng zou opgaan, indien het Lichaam van Chris
tus, gelijk het lijdbaar was, zoo ook op lijdbare wijze in dit
Sacrament was tegenwoordig .geweest.
3. Zooals boven gezegd is (76 Kw. 4" Art.), zijn de bijkom-

ad circumstans medium visionis, ita passio requirit contactum. corporis quod
patitur, ad ea quae agunt. Corpus autem Christi, secundum quod est sub
sacramento, ut supra dictum est [art. 1. ad 2; q. 76. art. 5.], non comparatur ad ea quae circumstant mediantibus propriis dimensionibus, quibus
corpora se tangunt, sed mediantibus dimensionibus specierum panis et vmi.
Et ideo species illae sunt quae patiuntur et videntur, non autem ipsum corpus
Christi.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus dicitur (2) non dedisse corpus
suum mortale et passibile, quia non dedit mortali (3) et passibili modo.
Crux autem fecit carnem Christi aptam manducationi, inquantum hoe sacramentum repraesentat passionem Christi.
Ad SECUNDUM dicendum quod ratio illa procederet, si corpus Christi,
sicut erat passibile, ita passibili modo fuisset sub sacramento.
Ad TERTIUM dicendum quod sicut supra dictum est [q. 76. art. 4.],2 3
(2) L. addit: in coena.
(3) L.: corporali.
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stigheden van het Lichaam van Christus in dit Sacrament aan
wezig uit verbondenheid in de werkelijkheid, niet uit kracht van
het Sacrament, zooals dat wel het geval is met de zelfstandig ei
van het Lichaam van Christus. En dus gaat de kracht van e
sacramenteele woorden slechts zoover, dat onder het Saciainent
het Lichaam van Christus is, onverschillig welke bijkomstighe en
in de werkelijkheid daarin gevonden worden.
IV' ARTIKEL.
Zou Christus in dit Sacrament gestorven zijn, als het tijdens Zi/n
dood in de ciborie was bewaard gebleven of door een er
Apostelen was geconsecreerd geworden?
Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus in^dit Sacia

ment niet zou zijn gestorven, als het tijdens Zijn oo in e
ciborie was bewaard gebleven of door een dei Aposte en was
geconsecreerd geworden. — 1. De dood van C ristus immers
had plaats door Zijn lijden. Welnu, Christus was 00
cnlijdbare wijze in dit Sacrament aanwezig. Dus on ij in
Sacrament niet sterven.4
accidentia corporis Christi sunt in sacramento ex reali concomitantia, non autem ex vi sacramenti, ex qua est ibi substantia corporis Christi. Et ideo virtus
verborum sacramentalium ad hoe se extendit ut sit sub sacramento corpus
'Christi, scilicet quibuscumque accidentibus realiter in eo existentibus.
ARTICULUS VI.
Utrum si hoe sacramentum
tempore mortis Christi fuisset servatum vel consccralum, ibi morerelur.

[4. Dist. 10. art. 2. qla. 1 ; Dist. 1 1. q. 3. art. 4. qla. 1,2;
4. Cont. g. cap. 64; Quodl. 5. q. 6. art. I. ad 1 ; In Joan. lect. 6;
1 ad Cor. cap. 11. lect. 6.].
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod si hoe sacramentum. tempore
mortis Christi fuisset servatum in pyxide vel ab aliquo apostolorum consecratum, non ibi moreretur. Mors enim Christi accidit per ejus passionem.
Sed Christus impassibili modo etiam tune erat in hoe sacramento. Ergo non
J»oterat mori in hoe sacramento.

23

;q

sii
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2. Bij den dood van Christus werd Zijn Bloed van het
Lichaam gescheiden. In dit Sacrament echter is liet Lichaam van
Christus met het Bloed. Dus zou Christus in dit Sacrament niet
gestorven zijn.
3. De dood heeft plaats door de scheiding var. de ziel van
het lichaam. In dit Sacrament echter is zoowel het Lichaam als
de Ziel van Christus. Dus kon Christus in dit Sacrament niet
sterven.
Daartegenover staat echter, dat dezelfde Christus, die op het
Kruis was, in dit Sacrament zou geweest zijn. Nu stierf Hij op
het Kruis. Dus zou Hij ook gestorven zijn in het Sacrament, als
dat bewaard was gebleven.
Leerstelling. — Het Lichaam van Christus in dit Sacra
ment en onder eigen gedaante is één naar de zelfstandigheid
maar niet naar de wijze van zijn. Want in eigen gedaante raakt
het de omringende lichamen door de eigen afmetingen, hetgeen
niet waar is, voorzoover Hij in dit Sacrament is, gelijk boven
gezegd is (3e Art.). Alles dus, wat Christus in Zich betreft, kan
van Hem worden uitgezegd, zooals Hij is in eigen gedaante én
zooals Hij is in het Sacrament b.v. leven, sterven, bedroefd zijn»2 3

2. Pr/ETEREA, in morte Christi separatus fuit sanguis ejus a corpore. Sed
in hoe sacramento simul est corpus Christi et sanguis. Ergo Christus in hoe
sacramento non moreretur.
3. Pr/ETEKEA, mors accidit per separationem animae a corpore. Sed in
hoe sacramento continetur tam corpus quam anima Christi. Ergo in hoe
sacramento non poterat Christus mori.
Sed CONTRA est quod idem Christus, qui erat in cruce, fuisset in sacra
mento. Sed in cruce moriebatur. Ergo et in sacramento conservato moreretur.
RESPONDEO dicendum quod corpus Christi idem in subslantia est in hoe
sacramento et in propria specie, sed non eodem modo. Nam in propria
specie contingit circumstantia corpora per proprias dimensiones, non autem
prout est in hoe sacramento, ut supra dictum est [art. praec.]. Et ideo
quidquid pertinet ad Christum secundum quod in se est, potest attribui ei et
in propria specie et in sacramento existenti sicut vivere, mori, dolere, anima-
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bezield of onbezield zijn enz. Maar alles, wat Hem toe omt
krachtens betrekking tot de lichamen buiten Hem, kan van em
worden uitgezegd, zooals Hij is in eigen gedaante, niet ec ter
zooals Hij is in het Sacrament b.v. bespot worden, bespuwd wor
den, gekruisigd worden, gegeeseld worden enz. Sommigen geven
dan ook het versje:
..
,
(( Aan Hem, die wordt bewaard in de ciborie, kun* êÜ
ven een innerlijke pijn; maar een van buiten fcomende is
cm
vreemd ».
Antwoord

op de

Bedenkingen. — )• Zooals gezegd is

(in de Leerst.), komt lijden aan het lijdend lichaam toe ra^*ePs
verhouding tot iels, dat van buiten af inwerkt. En dus an
lls
tus, als onder dii Sacrament tegenwoordig, niet lijden.
aai we
kan Hij sterven.
v
. ,
i.
2. Zooals boven gezegd is (76° Kw. 2 Art.), is uit iac
van de consecratie onder de gedaante van het bioo
1 j aam
van Christus, onder de gedaante van den wijn et
oe
va
Christus. In onzen tijd echter, nu het Bloed van Christus m de
werkelijkheid niet is gescheiden van Zijn Lichaam, is on ei e
gedaante van het brood het Bloed van Chiistus te zamen m
het Lichaam en onder de gedaante van den wijn iet ïciaam
turn vel inanimatum esse, et caetera hujusmodi. Quaecumque vero convemunt ei per comparationem ad corpora extrinseca, possunt ei atrribui in
propria specie existenti, non autem prout est in sacramento: sicut irrideri,
conspui, crucifigi, flagellari et caetera hujusmodi. Unde et quidam metrice
dixerunt.

Pyxide servato poteris sociare dolorem
Innatum, sed non illatus convenit illi. _

Ad PRIMUM ergo dicendum quod sicut dictum est [in corp.] passio
convenit corpori passo per comparationem ad agens extrinsecum. Et ideo
Christus, secundum quod est sub hoe sacramento, pati non potest. Potest
tarnen
Ad mori.
SECUNDUM dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 76. art. 2.J,
sub specie panis est corpus Christi ex vi consecrationis, sanguis autem sub
specie vini. Sed nunc quidem, quando realiter sanguis Christj non est separatus ab ejus corpore, ex reali concomitantia et sanguis Christi est sub specie
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zamen met het Bloed. Maar als dit Sacrament geconsecreerd
was geworden tijdens het lijden van Christus, toen het Bloed
in werkelijkheid gescheiden werd van het Lichaam van Christus,
dan zou onder de gedaante van het brood alleen maar het Lichaam
en onder de gedaante van den wijn alleen maar het Bloed geweest
zijn.
3. Zooals boven gezegd is (76'’ Kw. 1" Art. 1 Antw.), is de
Ziel van Christus in dit Sacrament krachtens de verbondenheid in
de werkelijkheid (zij is immers niet zonder het Lichaam), niet
krachtens de consecratie. Als dus dit Sacrament war- econsecreerd
geworden of was bewaard gebleven in dien tijd, toet: de Ziel in
de werkelijkheid van het Lichaam gescheiden was, dan zou de
Ziel van Christus niet onder dit Sacrament zijn tegenwoordig ge
weest, niet door een tekortschieten van de kracht der woorden,
maar tengevolge van een anderen toestand der betroffen zaak.

panis simul cum corpore, et corpus sub specie vini simul cum sanguine. Sed
si tempore passionis Christi, quando realiter sanguis fuit separatus a corpore
Christi, fuisset hoe sacramentum consecratum, sub specie panis fuisset solum
corpus, et sub specie vini fuisset solum sanguis.
Ad TERT1UM dicendum quod, sicut supra diclum est [q. 76. art. 1. ad
1.], anima Christi est in hoe sacramento ex reali concomitantia, quia non est
sine corpore: non autem ex vi consecrationis. Et ideo, si tune fuisset hoe
sacramentum consecratum vel peractum (1), quando anima erat a corpore
realiter separata, non fuisset anima Christi sub hoe sacramento: non propter
defectum virtutis verborum, sed propter aliam dispositionem rei.1
(1) L.: servatum.
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TWEE EN TACHTIGSTE KWESTIE.
OVER DEN BEDIENAAR VAN DIT SACRAMENT.
(Tien Artikelen.)
Vervolgens moet gesproken worden over den bedienaai van
dit Sacrament. Daaromtrent stellen wij tien vragen.
1. Is het consecreeren van dit Sacrament eigen aan den
priester?
.
2. Kunnen verschillende priesters tegelijk eenzelfde ostie
consecreeren ?
,
3. Komt het toedienen van dit Sacrament alleen aan en
priester toe?
4. Mag de priester, die consecreert, zich van de Communie
onthouden.
. ,
^
3. Kan een zondig priester dit Sacrament tot stan
rjn®*jn*
6. Heeft de Mis van een slecht priester minder waarde dan
die van een goed priester?
.
,
v.
7. Kunnen ketters, scheurmakers en geëxcommuniceerden dit
Sacrament tot stand brengen?
8. Kunnen gedegradeerde priesters het?

QUAESTIO LXXXII.
DE MINISTRO HUJUS SACRAMENTI,
IN DECEM ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de ministro hujus sacramenti.
Et circa hoe quaeruntur decem: !. Utrum consecrare hoe sacramentum
sit proprium sacerdotis. — 2. Utrum plures sacerdotes simul possint eam era
hostiam consecrare. — 3. Utrum dispensatio hujus sacramenti per inea
ad solum sacerdotem. — 4. Utrum liceat sacerdoti consecranti a commu^
nione abstinere. — 5. Utrum. sacerdos peccator possit con cere oc sacra
mentum. — 6. Utrum missa mali sacerdotis minus valeat quam om.
7. Utrum haeretici, schismatici, vel excommunicati possint con c
sacramentum. _ 8. Utrum degradati.’ - 9. Utrum peccent a tal.bus
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9. Zondigen zij, die van dergelijke menschen de Communie
ontvangen ?
10. Mag de priester zich geheel onthouden van het consecreeren der Eucharistie?
P ARTIKEL.
Is de consecratie van dit Sacrament eigen aan den priester?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de consecratie van dit
Sacrament niet eigen is aan den priester. — 1. Boven {78e Kw.
4° Art.) toch is gezegd, dat dit Sacrament geconsecreerd wordt
door de kracht van de woorden, die de vorm zijn van dit Sacra
ment. Maar aan deze woorden verandert niets of zij gezegd
worden door een priester of door een ander. Daarom schijnt
niet alleen een priester maar ook ieder ander dit Sacrament te
kunnen consecreeren.
2. De priester brengt dit Sacrament tot stand in den persoon
van Christus. Maar een heilige leek is met Christus verbonden
door de liefde. Dus kan ook een leek dit Sacrament tot stand

communionem recipientes. — 10. Utrum liceat sacerdoti omnino a celebratione abstinere.
ARTICULUS I.
Utrum consecratio hujus sacramenti sit propria sacerdotis.

[Supr. q. 67. art. 2; 4. Dist. 13. art 1. qla. 1, 2.].
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod consecratio hujus sacramenti
non sit propria sacerdotis. Dictum est enim supra [q. 78. art. 4.] quod
hoe sacramentum. consecratur virtute verborum, quae sunt forma hujus sacra
menti. Sed illa verba non mutantur, sive dicantur a sacerdote sive a quocumque alio. Ergo videtur quod non solus sacerdos sed etiam quilibet alius
possit hoe sacramentum consecrare.
2. PrjETEREA, sacerdos hoe sacramentum conficit in persona Christi.
Sed laicus sanctus est unitus Christo per charitatem. Ergo videtur quod
etiam laicus possit hoe sacramentum conficere. Unde et Chrysostomus dicit
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brengen. Vandaar dan ook zegt Chrysostomus: (( Elke ei
is priester ».
i
3. Evenals het doopsel gericht is op het heil van de nier
zoo ook dit Sacrament, wat blijkt uit hetgeen boven \
1' Art.; 79 Kw. 2 Avt.) gezegd werd. Maar doopen k*n
een leek, zooals vroeger (67° Kw. 3C Art.) geleerd werd u
is het niet alleen de priester, die dit Sacrament tot stan
brengen.
4. Dit Sacrament wordt voltrokken door de consecia ie
de stof. Nu komt de consecratie van andere stof en, zoc^ , •
chrisma, heilige olie en gewijde olie, uitsluitend toe aan en
schop en is toch niet van zooveel waarde als de consecia
• .
de Eucharistie, waarin de heele Christus vervat is. us is
eigen aan den priester, maar alleen aan den bissc op i
tot stand te brengen.
Daartegenover staat echter wat Isidorus zegt en wat ook een
Decretaal leert: « Hel tot stand brengen van hel Sacrament van
het Lichaam en Bloed des Heeren behoort aan den priester ».

Leerstelling. — Gelijk boven (78° Kw. 1

en 4 Art.)* 3 4

super Matth. [hom. 43. in op. imperf.] quod « omnis sanctus est sacerdos ».
3. PR/ETEREA, sicut baptismus ordinatur ad hominum salutem, ita e ^oc
sacramentum, sicut ex supradictis patet [q. 74. art. 1 ; q. 7 . art. *1*
^
etiam laicus potest baptizare, ut supra dictum est [q. o . art.
ergo est proprium sacerdotis conficere boe sacramentum.
•
4. Pr^terea, hoe sacramentum perficitur in consecratione ma
_
sed alias materias consecrare, scilicet chrisma et oleum sanc ur”
.
benedictum, pertinet ad solum episcopum. Quarum tarnen c°n5> pc :stus
est tantae dignitatis sicut consecratio Eucharistiae, in qua es 0
Ergo non est proprium sacerdotis, sed solius episcopi, oc sacra
ficere.
Sed CONTRA est quod Isidorus dicit m quadam ep1^
et habetur in Decret. [Dist. 25. cap.: P» ^^ Def conficere ».
tmet sacramentum corporis et sanguims Domini m
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est

[q.
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gezegd is, is dit Sacrament zoo verheven, dat het niet tot stand
gebracht wordt, tenzij in den persoon van Christus. Wie echter
iets doet in den persoon van een ander, kan het alleen door de
volmacht, welke die andere hem geschonken heeft. Evenals nu
een gedoopte van Christus de macht krijgt dit Sacrament te ont"
vangen, zoo wordt aan den priester bij zijn wijding de macht
verleend om dit Sacrament in den persoon van Christus te consecreeren. Door de wijding immers wordt hij opgenomen onder het
getal van hen, tot wie Christus sprak: « Doet dit tot Mijner
gedachtenis ». En dus moeten wij zeggen, dat het den priesters
eigen is dit Sacrament tot stand te brengen.
Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. De kracht van een
sacrament ligt in verschillende dingen en niet slechts in één: zoo
ligt de kracht van het doopsel in de woorden maar óók in het
water. Op gelijke wijze ligt de kracht om te consecreeren niet
alleen in de woorden, maar ook in de macht aan den priester
verleend bij zijn consecratie of wijding, als de bisschop tot hem
zegt: « Ontvang de macht het Offer op te dragen in de Kerk
voor levenden en voor dooden ». Immers ook de werktuigelijke
kracht ligt in de verschillende werktuigen waarmee de hoofd
werker werkt.
hoe sacramentum est tantae dignitalis, quod non conficitur nisi in persona
Christi. Quicumque autem aliquid agit in persona alterius, oportet hoe fieri
per potestatem ab illo concessam. Sicut aulem baptizato conceditur a Christo
potestas sumendi hoe sacramentum, ita sacerdoti, cum ordinatur, confertur
potestas hoe sacramentum consecrandi in persona Christi: Per hoe enim
ponitur in gradu eorum quibus dictum est a Domino, Luc. 22. [19] : « Hoe
facite in meam commemorationem ». Et ideo dicendum est quod proprium
est sacerdotum conficere hoe sacramentum.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod virtus sacramentalis in pluribus consistit, et non in uno tantum: sicut virtus baptismi consistit in ipsis verbis
et in aqua. Unde et virtus consecrativa non solum consistit in ipsis verbis,
sed etiam in potestate sacerdoti tradita in sua consecratione et ordinatione,
cum ei dicitur ab episcopo: « Accipe potestatem offerendi in Ecclesia sacrificium tam pro vivis quam pro mortuis ». Nam et virtus instrumentalis in
pluribus instrumentis consistit, per quae agit principale agens.
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2. Een leek in staat van genade is met Christus ver on en
door den geestelijken band van geloof en liefde, echter niet van
sacramenteele volmacht. Daarom heeft hij een geestelijk pnes er
schap om geestelijke offers op te dragen, waarover in et oe
der Psalmen (Ps. 50. 19) gezegd wordt: {(.Een rouwnoc ige
ziel is een offer voor God », en in den Brief aan de omeinen
(12. 1): «Biedt uw lichamen aan als een levende offerande:>>.
Vandaar ook lezen wij in den Eersten Brief van Petrus (
« Een heilig priesterschap dat geestelijke offers brengt ».
3. Het ontvangen van dit Sacrament is niet zoo noodzakeli)K,
als het ontvangen van het doopsel, zooals blijkt uit hetgeen vioeg.
(65" Kw. 3" en 4' Art.; 80" Kw. 11° Art. T Antw.) gezegd
Al kan dus een leek in geval van nood doopen, daaiom an ij
nog niet dit Sacrament tot stand brengen.
4. De bisschop ontvangt de macht om in den peisoon
Christus werkingen te verrichten ten opzichte van ïens mys
Lichaam d.w.z. de Kerk. Deze macht ontvangt e pnes er
bij'zijn wijding, al kan hij ze krijgen door opdracht van
bisschep. Daarom is wat niet behoort tot de beschtkkmgen over
het mystiek Lichaam, ook niet voorbehouden aan en is
zooals de consecratie van dit Sacrament. Aan den bissc op* 3
Ad SECUNDUM dicendum quod laicus justus unitus est Christo unione
pirituali per fidem el charitatem, non autem per sacramentalem potestatem.
^t ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendum spirituales hostias, de
}uibus dicilur in Psal. 50. [v. 19]: « Sacrificium Deo spiritus contribuatus », et Rom. 12. [v. 1 [: <( Exhibeatis corpora vestra hostiam vivenem ». Unde et 1. Petri. 2. [v. 5] dicitur:. « Sacerdotium sanctum offerre
>pirituales hostias ».
Ad TERTIUM dicendum quod perceptio hujus sacramenti non est tantae
necessitatis sicul perceptio baptismi, ut ex supradictis patet [q. 65. art. 3, 4 ;
3- 80. art. II. ad 2.]. Et ideo licet in necessitatis articulo laicus possit
baptizare, non tarnen potest hoe sacramenlum conficere.
Ad QUARTUM dicendum quod episcopus accipit potestatem,

ut agat iu
persona Christi super corpus ejus mysticum, idest super Ecclesiam: quam
quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam
habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad dispositionem corporis mystici, non reservantur episcopo: sicut consecratio hujus
sacramenti. Ad episcopum vero pertinet tradere non solum populo, sed etiam

Kw. 82, A. 2.

346

echter toe niet alleen aan het volk maar ook aan den priester te
geven, datgene, waarmee zij hun taak kunnen volbrengen. En
omdat de zegening van het chrisma en de heilige olie en de zieken
olie en van al het andere wat geconsecreerd wordt, zooals altaar,
kerkgewaden en vaatwerk, aan deze een zekere geschiktheid geeft
om ermee de sacramenten te voltrekken, wat tot de taak van de
priesters behoort, daarom zijn dergelijke consecraties voorbehou
den aan den bisschop als aan het hoofd van de geheele kerkelijke
rangorde.
II1 ARTIKEL.
Kunnen verschillende priesters een en dezelfde hestie consecreeren?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat verschillende priesters niet
tegelijk een en dezelfde hostie kunnen consecreeren. — 1. Boven
(67° Kw. 6e Art.) is immers gezegd, dat verschillende personen niet
tegelijk één mensch kunnen doopen. Maar de macht om te con
secreeren is niet kleiner dan die om te doopen. Zoo kunnen dus
evenmin verschillende priesters tegelijk eenzelfde hostie conse
creeren.
sacerdotibus, ea ex quibus possunt propriis officiis uti. Et quia benedictio
chrismatis et olei sancti et olei infirmorum, et aliorum quae consecrantur,
puta altaris. Ecclesiae, vestium, et vasorum, praestat quamdam idoneitatem
ad sacramenta perficienda quae pertinent ad officium sacerdotum, ideo tales
consecrationes episcopo reservantur, tamquam principi totius ecclesiastici
ordinis.
ARTICULUS II.
Utrum plures sacerdotes possint imam et eamdem hostiam consecrare.

[4. Dist. 13. q. 1. art. 2. qla. 2.]
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod plures sacerdotes non possint
unara et eamdem hostiam consecrare. Dictum est enim supra [q. 67. art. 6.J,
quod plures non possunt simul unum baptizare. Sed non minor vis est sacerdotis consecrantis quam hominis baptizantis. Ergo etiam non possunt
simul plures unam hostiam consecrare.
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2. Het is iets overbodigs, wanneer verschillende mensc en
datgene doen, waarvoor één man voldoende is. Maar bij e sacra
menten van Christus mag niet iets overbodigs voorkomen.
aar
nu één priester volstaat om te consecreeren, zullen verse i en en
dus niet tegelijk eenzelfde hostie kunnen consecieeien.
3. Zooals Augustinus zegt, is dit Sacrament (( het
van de eenheid ». Aan de eenheid is echter tegengeste
e ve
heid. Het is daarom minder passend dat verschillende priesters
eenzelfde hostie consecreeren.
Daartegenover slaat echter de gewoonte van sommige Ke
dat de pasgewijde priesters tegelijk met den bissc op ie
wijdde, de Mis opdragen.
Leerstelling. — Boven (1e Art.) is gezegd, dat de
door zijn wijding gerangschikt wordt onder degenen, 16 .
Avondmaal van Christus de macht om te consecieeren on
,
En zoo is het gebruik in sommige Kerken, dat e
nnstelen
met hun bisschop tegelijk de Mis opdragen, evena s e
i.
met Christus te zamen het Avondmaal vierden. Hierdoor wordt
echter niet de consecratie over eenzelfde hostie ei aa2 3
2. Pr/eterea, quod potest fieri per unum, superflue fit per naultos.
In sacramentis autem nihil debet esse superfluum. Cum ergo unus suthcia
ad consecrandum videtur quod plures non possint unam hostiam consecrare.
3. Pr/eterea. Sicut dicit Augustinus super Joan. [tract. 26. n. I J,
hoe sacramentum est « sacramentum unitatis ». Sed contrarium unitati esse
videtur multitudo. Ergo non videtur conveniens esse huic sacramento quo
plures sacerdotes eamdem hostiam consecrent.
Sed CONTRA est quod secundum consuetudinem quarumdam Ecclesiarum
sacerdotes, cum de novo ordinantur, concelebrant episcopo or inanti.
Respondeo dicendum quod sicut dictum est [art. praec.], sacerdos, cum
ordinatur, constituitur in gradu eorum qui a Domino acceperun po
consecrandi in coena. Et ideo secundum consuetudinem quarum am
«arurn, sicut apostoli Christo coenanti concoenayerunt, ita noyi orain
episcopo ordinanti concelebrant. Nee propter koe iteratur con
Ty/r:ssae
eamdem hostiam quia, sicut Innocentius III. dicit [lib. 4. de Myst. Missae,
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zooals Innocentius III zegt « aller bedoeling gericht moet zijn
op éénzelfde oogenblik van consecreeren ».
Antwoord op de Bedenkingen. — I. Men vindt nergens,
dat Christus tegelijk met de Apostelen gedoopt heeft, toen Hij
hun de macht verleende om te doopen. Dus gaat de vergelijking
niet op.
2. Indien elke priester uit eigen kracht zou handelen, zouden
zij overbodig zijn, die met hem de Mis opdragen, omdat hij zou
volstaan. Maar nu de priester alleen maar in den persoon van
Christus consecreert en allen één zijn in Christus, maakt het geen
verschil uit of één of verschillenden tegelijk dit Sacrament consecreeren; alleen moet de ritus van de Kerk gehandhaafd blijven.
3. De Eucharistie is het Sacrament van de kerkelijke eenheid,
welke hierin bestaat, dat allen één zijn in Christus.
IIP ARTIKEL
Komt het alleen aan den priester toe dit Sacrament toe te dienen.
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet alleen aan den
cap. 25.], omnium intentio debet ferri ad idem instans consecrationis.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus non legitur simul baptizasse
cum aposlolis quando injunxit eis officium baptizandi. Et ideo non est similis
ratio.
Ad SECUNDUM dicendum quod si quilibet sacerdotum operaretur in virtute propria, superfluerent alii celebrantes, uno sufficienter celebrante. Sed
quia sacerdos non consecrat nisi in persona Christi, multi autem sunt unum
in Christo, ideo non refert utrum per unum, aut per multos hoe sacramentum consecretur nisi quod oportet rilum Ecclesiae servari.
Ad TERTIUM dicendum quod Eucharistia est sacramentum unitatis ecclesiasticae, quae attenditur secundum hoe quod multi sunt unum in Christo.
ARTICULUS III.
Utrum dispensalio hujus sacramenli pertineal solum ad sacerdoiem.

[4. Dist. 13. q. 1. art. 3. qla. 1, 2.].
Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod non pertineat solum ad sacer-
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priester toekomt dit Sacrament toe te dienen.
1•
van Christus behoort immer evenzeer tot dit Sacrament a s
Lichaam. Maar het Bloed van Christus wordt uitgereikt door ia
kens; vandaar dan ook zegde de zalige Laurentius tot den z^lge”
Sixtus: <( Ziet nu of gij een gescheten bedienaar uilgeleoze
hebt, waaraan gij de bediening van het Bloed des Heer en
vertrouwde ». Om dezelfde reden dus komt ook het toe
van het Lichaam des Heeren met uitsluitend aan de pnesters
2. De priesters worden aangesteld tot bedienaars van de sacra
menten. Maar du Sacrament wordt voltrokken dooi e COIJ^e
van de stof en niet door het gebruik, waarbij het toe lenen e
,
Daarom komt het niet aan den priester toe het
c aam
Heeren toe te dienen.
, ,
i. i •«.
3. Dionysius zegt, dat dit Sacrament vervolmakende kracht Dezit
evenals het chrisma. Het komt echter niet aan en pries er
aan den bisschop toe hen die gedoopt zijn met c risma e
Evenzeer komt het dus aan den bisschop, en met aan en p
toe, dit Sacrament toe te dienen.
Daartegenover staat echter wat gezegd wordt in eenDeaetaal: « Het is om ter oore gekomen, dat sommige pnesters* 2 3
Jotem dispensatie» hujus sacramenti. Sanguis enim Christi non minus perinet ad hoe sacramentum quam corpus. Sed sanguis Christi dispensatur per
Jiaconos: unde el beatus Laurentius dixit beato Sixto: « Experire, utrum
doneum ministrum elegeris, cui commisisti Dominici sanguinis dispensatiolem ». Ergo et pari ratione dispensatio corporis Christi non pertinet ad solos
>acerdotes.
2. Pr/eterea, sacerdotes constituuntur ministri sacramentorum. Sed hoe
sacramentum perficitur in consecratione materiae, non in usu ad quem per
tinet dispensatio. Ergo videtur quod non pertineat ad sacerdotem corpus
Domini
3. Prdispensare.
/eterea, Dionysius dicit in lib. Eccles. Hierar. [cap. 3. § 1 ;
cap. 4. § 1. ] quod hoe sacramentum habet perfectivam virtutem, sicut et
chrisma. Sed signare chrismate baptizatos non pertinet ad sacerdotem, sed
ad episcopum. Ergo etiam dispensare hoe sacramentum pertinet ad episcopum, non ad sacerdotem.
Sed CONTRA est quod dicitur De Consecr. [Dist. 2. cap. 27.] : <( Pervénit
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Lichaam des Heeren aan een leek of een vrouw geven om het
naar de zieken te brengen. Daarom verbiedt de svnode in het
vervolg dit misbruik• De priester moet zelf de Communie brengen
aan de zieken )).
LEERSTELLING. — Het komt aan den priester toe het Lichaam
des Heeren toe te dienen en wel om drie redenen. Vooreerst
omdat hij, zooals gezegd is (le Art.) in den persoon van Christus
consecreert. Christus nu heeft, evenals Hij Zelf bij het Avond
maal zijn Lichaam consecreerde, zoo ook Zelf het aan de anderen
te eten gegeven. Evenals daarom de consecratie van het Lichaam
van Christus, aan den priester toekomt, zoo ook de toediening er
van. Vervolgens, omdat de priester aangesteld is tot middelaar
tusschen God en het volk. Evenals hij dus de gaven van het volk
aan God moet opdragen, zoo moet hij ook de door God gehei
ligde gaven aan het volk meedeelen. Ten derde, omdat uit eerbied
voor dit Sacrament alleen maar wat geconsecreerd is ermee m
beroering mag komen; vandaar worden het corporaal en de kelk
geconsecreerd; en zoo ook de handen van den priester, om dit
Sacrament te mogen aanraken. Daarom mag niemand anders het
aanraken tenzij in geval van nood, als het bijvoorbeeld op den
grond zou vallen of er een andere dwingende reden is.
ad notitiam nostram quod quidam presbyteri laico aut foeminae corpus
Domini tradunt ad deferendum infirmis. Igitur interdicit Synodus, ne talis
praesumptio ulterius fiat sed presbyter per semetipsum infirmos communicet ».
RESPONDEO dicendum quod ad sacerdotem pertinet dispensatio corporis
Christi, propter tria. Primo quidem quia, sicut dictum est [art. 1.], ipse
consecrat in persona Christi. Ipse autem Christus sicut consecravit corpus
suum in coena, ita et aliis sumendum dedil. Unde, sicut ad sacerdotem
pertinet consecratio corporis Christi, ita ad eum pertin'ét dispensatio.
Secundo, quia sacerdos conslituitur medius inter Deum et populum. Unde,
sicut ad eum pertinet dona populi Deo offerre, ita ad eum pertinet dona
sanctificata divinitus populo tradere.
Tertio quia, in reverentiam hujus sacramenti, nulla re contingitur nisi
consecrata: unde et corporale et calix consecrantur, et similiter manus
sacerdolis, ad tangendum hoe sacramentum. Unde nulli alii langere licet:
nisi in necessitate, puta si caderet in terram vel in aliquo alio necessitatis casu.
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Antwoord of de Bedenkingen. — L Dicht gena er
tot de priesterlijke waardigheid, heeft de diaken
in de taak van den priester, voor zoover hij namelijk ct oe
mag toedienen; echter niet het Lichaam, tenzij, in 8ev* ^
nood, de bisschop of priester het toelaat. Dit vooreerst om at e
Bloed van Christus zich in den kelk bevindt, zoodat e|
toedienen niet aangeraakt behoeft te worden, zooals et ie aj*
van Christus aangeraakt moet worden. — Vervolgens, om a
Bloed de verlossing aanduidt als van Christus uit °P e ,
toegepast; vandaar wordt dan ook water bij het Boe ge aa *
om het volk te verzinnebeelden. Omdat nu de ia ens s
tusschen den priester en het volk, komt hun mééi toe et oe
te dienen dan het Lichaam.
2. Om de reeds gegeven reden (in de Leerst.) komt
dienen en het consecreeren toe aan een en denzelfden peis
.
3. Zooals de diaken eemgszins deel heeft in de hchltspreic en e
kracht van den priester, voorzoover hij het B °e °e. . ’
heeft de priester ook deel in de vervolmakende bediening
den bisschop, voorzoover hij dit Sacrament toe ien ,
de mensch door de vereeniging met Chiistus m Z1C
, met
volmaakt wordt. De vervolmakingen, waardoor e

Ad PRIMUM ergo dicendum quod diaconus, quasi propinquus oidini sacerdotali, aliquid participar de ejus officio, ut scilicet dispenset sangumem,
non autem corpus, nisi in necessitate, jubente episcopo vel pres y ero.
quidem, quia sanguis Christi continetur in vase. Unde non oporte ^u0
gatur a dispensante, sicut langitur corpus Christi. Secundo, quia san
signat redemptionem a Christo in populum derivatam; unde et san8
admiscetur aqua, quae significat populum. Et quia diaconi sun ï
dotem et populum, magis convenit diaconis dispensatio sangumis quam
dispensatio corporis.
Ad SECUNDUM dicendum quod ejusdem est hoe sacramentum

ispensare

et consecrare, ratione jam dicta [in corp.].
Ad TERT1UM dicendum quod sicut diaconus in aliquo participat i umi
nativam virtutem sacerdotis, inquantum dispensat sangumem^
participat perfectivam dispensationem episcopi, inquantum ‘*P
Chricramentum, quo perficitur homo secundum se per compara ïo
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betrekking tot anderen vervolmaakt wordt, zijn voorbehouden
aan den bisschop.
IV° ARTIKEL.
Moei de priester, die consecreert, het Sacrament ook nuttigen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de priester, die conse
creert,dit Sacrament niet behoeft te nuttigen. — 1. Wie immers
bij de andere consecraties de stof wijdt, maakt er geen gebruik
van; zoo zalft de bisschop zich niet met het chrisma, dat hij
geconsecreerd heeft. Dit Sacrament nu bestaat juist in de conse
cratie van de stof. Dus is het niet noodig, dat de priester, die dit
Sacrament voltrekt, daarvan gebruik maakt, maar mag hij van de
nuttiging afzien.
2. Bij de andere sacramenten dient de bedienaar het sacra
ment nooit aan zich zelf toe: niemand toch kan zichzelf doopen,
zooals boven (66c Kw. 5e Art. 4" Antw.) uiteengezet is. Maar
evengoed als het .doopsel moet ook dit Sacrament ordelijk toe
gediend worden. Daarom moet de priester, die dit Sacrament
voltrekt, het zelf niet nuttigen.
stum. Aliae autem perfectiones, quibus homo perficitur per comparationem
ad alios, episcopo reservantur.
ARTICULUS IV.
Uirum sacerdos consecrans ienealur sumere hoe sacramentum.

[4. Dist. 10. art. 4. qla. 3. ad 2 ; Dist. 12. q. 3. art. 2. qla. 2.]
Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod sacerdos consecrans non teneatur sumere hoe sacramentum. In aliis enim consecrationibus ille qui consecrat materiam, non utitur ea: sicut episcopus consecrans chrisma non limtur eodem. Sed hoe sacramentum consistit in consecratione materiae. Ergo
sacerdos perficiens hoe sacramentum non necesse habet uti eodem, sed potest
licite a sumptióne ejus abstinere.
2. Pr^TEREA, in aliis sacramentis minister non praebet sacramentum sibi
ipsi. Nullus enim baptizare potest seipsum, ut supra dictum est [q. 66. art. 5.
ad 4.]. Sed, sicut baptismus ordinate dispensatur, ita et hoe sacramentum.

Kw. 82, A. 4.

353

3. Het gebeurt soms dat door een wonder op het altaar het
Lichaam van Christus verschijnt onder de gedaante van vleesch,
en het Bloed onder de gedaante van bloed. Dan echter is het
met meer geschikt om het te eten of te drinken. Daarom ook
worden zooals vroeger (73° Kw. 5e Art.) gezegd is, het Lichaam
en Bloed onder een andere gedaante aangeboden, opdat zij, die
het moeten nuttigen, er niet van zouden walgen. Het is dus niet
altijd noodig, dat de priester die consecreert, dit Sacrament ook
nuttigt.
Daartegenover staat echter, dat men in de Kerkvergadering van
Toledo voorschreef, zooals men het ook kan vinden in een' Deeretaal: « In ieder geval moet eraan vastgehouden worden, dat
telkens wanneer iemand het Lichaam en Bloed van Jesus-Christus
op hei altaar slachtoffert, hij eraan deel moet nemen door de
nuttiging van het Lichaam en het Bloed ».
Leerstelling. — Zooals boven (79c Kw. 5C en 7“ Art.)

gezegd is,
ook Offer.
deelnemen.
een teeken

is de Eucharistie niet alleen Sacrament, maar is zij
Wie echter een offer opdraagt, moet daaraan ook
Het uiterlijke offer, dat opgedragen wordt, is immers
van het innerlijke offer, waardoor iemand zichzelf3

3. Pr/ETEREA, contingit quandoque quod miraculose corpus Christi in
altari apparet sub specie carnis et sanguis sub specie sanguinis. Quae non
sunt apta cibo et potui. Unde, sicut supra dictum est [q. 75. art. 5.], propter
hoe sub alia specie traduntur, ne sint horrori sumentibus. Ergo sacerdos
consecrans non semper tenetur sumere hoe sacramentum.
Sed CONTRA est quod in Concilio Toletano (scilicet 12. can. 5.] legitur,
et habetur De Consecr. [Dist. 2. cap.: Relatum) : <( Modis omnibus tenendum est ut quotiescumque sacrificans corpus et sanguinem Domini nostri
Jesu Christi in altari immolat, toties perceptionis corporis et sanguinis Christi
participem se praebeat ».
RESPONDEO dicendum quod sicut supra dictum est [q. 79. art. 5, 7.],
Eucharistia non solum est sacramentum, sed etiam sacrificium. Quicumque
autem sacrificium offert, debet sacrificii fieri particeps: quia exterius sacrifi■cium, quod offertur, signum est interioris sacrificii, quo quis seipsum offert
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aan God opdraagt, zooals Augustinus zegt. Door dus deel te
nemen aan het offer, geeft iemand te kennen, dat ook het innerlijke
offer bij hem gevonden wordt.
Eveneens toont men door het offer toe te dienen aan het volk,
dat men voor dat volk de uitdeeier is van goddelijke gaven. Aan
deze gaven moet men zelf eerst deelhebben zooals Dionysius zegt.
Daarom moet de priester eerst zelf nuttigen voor hij uitdeelt aan
het volk. Vandaar staat in een Decretaal: « Wat is dat voor een
offer waaraan zelfs die het opdraagt, niet blijkt deel te nemen? »
Hierdoor nu neemt men deel, dat men van het offer eet, naar het
woord van den Apostel in den Eersten Brief aan de Corinthiërs
(10. 18) : «.Nemen zij geen deel aan het altaar, die de offer
spijzen eten? » Zoo is het dus noodig, dat de priester zoo dikwijls
hij consecreert, dit Sacrament op volledige wijze nuttigt.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De consecratie van
het chrisma en elke andere stof, is niet een offer zooals de conse
cratie van de Eucharistie. En dus gaat de vergelijking niet op.
2. Het sacrament des doopsels wordt voltrokken door het
gebruik van de stof. Daarom kan niemand zichzelf doopen,
omdat niemand tegelijk een sacrament kan uitwerken en ontvan-

Deo, ut Augustinus dicit 10. De Civil. Dei [cap. 5, 6.]. Unde per hoe
quod participat sacrificio, ostendit ad se sacrificium interius pertinere.
Similiter etiam per hoe quod sacrificium populo dispensat, ostendit se
esse dispensatorem divinorum. Quorum ipse primo debet esse particeps, sicut
Dionysius dicit in lib. Eccles. Hier. [cap. 3. § 14.]. Et ideo ipse ante
sumere debet quam populo dispenset. Unde et in praedicto cap. (Sed Contra)
legitur: « Quale est sacrificium cui nee ipse sacrificans particeps esse dignoscitur? » Per hoe autem fit particeps quod de sacrificio sumit, secundum
illud Apostoli 1. Cor. 10. [v. 18]: « Nonne qui edunt hostias, participes
sunt altaris? » Et ideo necesse est, quod sacerdos, quotiescumque consecrat,
sumat integre hoe sacramentum.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod consecratio chrismatis vel cujuscumque
alterius materiae, non est sacrificium sicut consecratio Eucharisliae. Et ideo
non est simiüs ratio.
Ad SECUNDUM dicendum quod sacramentum baptismi perficitur in ipso
usu materiae. Et ideo nullus potest baptizare seipsum, quia in sacramento-
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gen. Vandaar consecreert de priester dan ook niet zichzelf bij
dit Sacrament, maar het brood en den wijn, door welke conse
cratie het Sacrament voltrokken wordt. Het nuttigen van het
Sacrament komt pas na dit Sacrament. Dus is er geen gelijkheid.
3. Indien op wonderdadige wijze het Lichaam van Christus ver
schijnt op het altaar onder de gedaante van vleesch, of het Bloed
onder de gedaante van bloed, moet men het niet nuttigen. Hieronymus zegt immers: (( Van dal offerlam, dat op wonderbare
wijze tot stand l^omt ter gedachtenis aan Christus, mag men
eten, niet echter van datgene, wal Christus op het altaar des
Kruises in eigen gedaante opdroeg ». Toch begaat de priester, als
hij het desondanks nuttigt, geen overtreding, omdat wat wonder
dadig gebeurt, niet aan wetten onderworpen is. Het is echter aan
te raden, dat de priester in zulk een geval opnieuw het Lichaam
en Bloed des Heeren consecreert en het dan nuttigt.

non potesl esse idem agens et patiens. Unde nee in hoe sacramento sacerdos
consecrat seipsum, sed panem et vinum, in qua consecratione perficitur sacramentum. Usus autem sacramenti est consequenter se habens ad hoe sacramentum. Et ideo non est simile.
Ad TERTIUM dicendum quod, si miraculose corpus Christi in altari sub
specie carnis appareat, aut sanguis sub specie sanguinis, non est sumendum.
Dicit enim Origenes (1) super Levit. [Can. de hac quidem. De Consecr.
Dist. 2.] : « De hac quidem hoslia quae in Christi commemoratione mirabiliter fit, edere licet (2) ; de illa vero, quam Christus in ara Crucis obtulit
secundum se, nulli edere licet». Nee propter haec sacerdos transgressor
efficitur: quia ea quae miraculose fiunt, legibus non subduntur. Consulendum
tarnen esset sacerdoti, quod iterato corpus et sanguinem Domini consecraret
et sumeret.1 2
(1) L. : Hieronymus.
(2) L. om. : edere licet.
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V* ARTIKEL
Kan een slecht priester de Eucharistie consecreer en?
Bedenkingen. — Men beweert, dat een slecht priester de
Eucharistie niet kan consecreeren. — 1. Hieronymus zegt nl.:
« De priesters, die de bedienaars zijn van de Eucharistie en uitdeelers van het Bloed des Heeren aan het volk, handelen godde
loos tegen de wet van Christus, als zij meenen, dat de Eucharistie
tot stand Jfom/ door de woorden van hun gebed en niet door
hun gedrag; dat er van den priester geeischt wordt een plechtig
gebed en niet zijn verdiensten. Over hen staat geschreven: De
priester, die besmet is, mag niet optreden om den Heer de gaven
aan te bieden ». Maar een zondig priester heeft, omdat hij besmet
is, niet het gedrag noch de verdiensten, welke passend zijn voor
dit Sacrament. Daarom kan een zondig priester de Eucharistie
niet consecreeren.
2. Damascenus zegt, dat « door de komst van den H. Geest,
het brood en de wijn op bovennatuurlijke wijze veranderd worden
in het Lichaam en Bloed des Heeren ». Maar Paus Gelasius

ARTICULUS V.
Utrum malus sacerdos eucharistiam

consccrarc possit.

[Supr. q. 64. art. 5.]
Ad QUINTUM sic proceditur. Videlur quod malus sacerdos Eucharistiam
consecrare non possit. Dicit enim Hieronymus super Sophon. [cap. 3. v. 4] :
« Sacerdotes polluerunt » : « Sacerdotes qui Ëuchanstiae serviunt et sanguinem Domini populis dividunt, impie agunt in lege Christi, putantes Eucharistiam precantis facere verba, non vitam; et necessariam esse tantum
solemnem orationem, et non sacerdotis merita. De quibus dicitur: Sacerdos
in quacumque fuerit macula, non accedat offerre oblationes Domino».
Sed sacerdos peccator, cum sit maculosus, nee vitam habet nee merita
huic convenientia sacramento. Ergo sacerdos peccator non potest consecrare
Eucharistiam.
2. Pr/eterea, Damascenus dicit in 4. lib. [Orth. Fid. cap. 13.] quod
« pams et vinum, per adventum Sancti Spiritus supernaturaliter transit in

Kw. 82, A. 5.

357

merkt op, zooals men ook kan lezen in een Decretaal: « Hoe
zal Je Geest des Hemels op de aanroeping bij de consecratie
van dit goddelijk Geheim nederdalen, als de priester, die Hem
ertoe uitnoodigt, vol zonden bevonden ivordt »? Derhalve kan
een slecht priester de Eucharistie niet consecreeren.
3. Dit Sacrament wordt geconsecreerd door den zegen van
den priester. Maar de zegen van een zondig priester heeft geen
kracht om dit Sacrament te consecreeren daar er geschreven
staat: (( Vervloeken zal ik uw zegeningen » (Mal. 2. 2). Ook
zegt Dionysius: « Volkomen verstoken van de priesterlijke macht
is hij, die niet verlicht is, en overmoedig komt hij mij voor, als hij
zoo de hand uitstrekt naar de priesterlijke bedieningen, en zich
verstout in Christus’ naam onreine praat (want ik fcan dat geen
gebed noemen) over de goddelijke symbolen uit te spreken >).
Daartegenover staat echter dat Augustinus zegt: <( Binnen
de Katholieke Kerk Wordt bij het Geheim van het Lichaam en
Bloed des Heeren, niets grooters voltrokken door een goeden
priester, noch iets geringer, door een slechten priester, daar het
tot stand komt niet uit kracht van de verdienste van hem, die* 3

corpus et sanguinem Domini ». Sed Gelasius papa dicit, sicut habetur in
Deer. [ I. q. ]. cap.: Sacrosancta] : « Quomodo ad divini mysterii consecrationem coelestis Spiritus invocatus adveniet, si sacerdos qui eum adesse
deprecatur, criminosis plenus actionibus comprobetur? » Ergo per malum
sacerdotem non potest Eucharistia consecrari.
3. Pr^eterea, hoe sacramentum sacerdotis benedictione consecratur.
Sed benedictio sacerdotis peccatoris non est efficax ad consecrationem hujus
sacramenti: eum scriptum sit Malach. 2. [v. 2] : « Maledicam benediclionibus vestris ». Et Dionysius dicit in epistola ad Demophilum monachum
[Epist 8.] : « Perfecte cecidit a sacerdotali ordine qui non est illuminatus:
et audax quidem nimium mihi videtur talis, sacerdotalibus manum apponens;
et audet immundas infamias, non enim dicam orationes, super divina symbola Christiformiter enuntiare ».
Sed CONTRA est quod Augustinus dicit in lib. de Corpore Dom. [cap.
12.] : « Intra Ecclesiam catholicam, in mysterio corporis et sanguinis Domini,
nihil a bono majus, nihil a malo minus perficitur sacerdote: quia non in
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consecreert, maar door het woord des Scheppers en door de
kracht van den H. Geest ».
Leerstelling. — Gelijk boven (1° Art.; 2 Art. 2' Antw.;
3C Art.) gezegd is, consecreert de priester dit Sacrament niet
uit eigen kracht, maar als dienaar van Christus, in wiens persoon
hij dit Sacrament consecreert. Nu houdt iemand niet op dienaar
van Christus te zijn door het feit dat hij slecht is, want de Heer
heeft goede en slechte dienaars of knechten. Daarom dan ook
vraagt volgens Mattheus (24. 45) de Heer: « Wie is nu de
trouwe en voorzichtige knecht? » en spreekt hij verderop (v. 48) :
« Maar zoo die dienaar slecht is en bij zichzelf zegt enz. ».
En de Apostel zegt in den Eersten Brief aan de Corinthïèrs
(4. 1) : « Men moet ons zonder meer als dienaars van Christus
beschouwen », en toch voegt hij eraan toe (v. 4) : ((Wel ben
ik mezelf niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaar
digd ». Hij was er dus zeker van Christus’ dienaar te zijn, maar
niet dat hij in staat van genade was. Dus kan iemand dienaar
van Christus zijn zonder in staat van genade te zijn. Dit behoort
tot de verhevenheid van Christus, aan wien als waarachtig God,
niet alleen het goede dienstbaar is, maar ook het slechte, dat door
Zijn Voorzienigheid op Zijn verheerlijking wordt gericht. Het
raerito consecrantis sed in verbo perficitur Creatoris, et virtute Spiritus
Sancti ».
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est [art. 1 ; art. 2.
ad 2; art 3.], sacerdos consecrat hoe sacramentum non virtute propria,
sed sicut minister Christi, in cujus persona consecrat hoe sacramentum. Non
autem ex hoe ipso desinit aliquis minister esse Christi quod est malus; habet
enim Dominus bonos et malos ministros seu servos. Unde Matth. 24. [v. 45]
Dominus dicit: « Quis putas est fidelis servus et prudens », etc.; et postea
subdit [v. 48] : «Si autem dixerit malus iste servus in corde suo », etc.;
et Apostolus dicit 1. Cor. 4. [v. 1 ] : « Sic nos existimet homo ut ministros
Christi »; et tarnen postea subdit [v. 4] : « Nihil mihi conscius sum: sed non
in hoe justificatus sum ». Erat ergo certus se esse ministrum Christi, tarnen
non erat certus se esse justum. Potest ergo aliquis esse minister Christi,
etiamsi justus non sit. Et hoe ad excellentiam Christi pertinet, cui, sicut
vero Deo serviunt non solum bona, sed etiam mala, quae per ipsius provi-
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is dus duidelijk, dat de priesters, ook al zijn ze niet in staat van
genade maar zondaars, de Eucharistie kunnen consecreeren.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Hieronymus wijst
door deze woorden de dwaling van de priesters af, die meen
den, dat zij op waardige wijze de Eucharistie konden consecree
ren door het feit alleen, dat zij priester waren, ook al waren zij
zondaars. En hij doet het op grond hiervan, dat het aan hen,
die onrein waren, verboden was het altaar te naderen. Dit neemt
echter niet weg, dat zij, als zij toch naderen, een waarachtig
Offer opdragen.
2. Gelasius laat aan deze woorden voorafgaan: <( De heilige
godsdienstviering, iveilde den katholieken eeredienst inhoudt,
eischt zulk een eerbied voor zich op, dat niemand, tenzij met
een zuiver geweten, zich verstouten mag eraan deel te nemen.
Hieruit bijkt duidelijk zijn bedoeling, dat een zondig priester niet
tot dit Sacrament mag naderen. Daarom moet hetgeen volgt:
(( Hoe zal de Geest des Hemels op de aanroeping nederdalen »
zoo verstaan worden, dat Hij niet komt omwille van de verdienste
des priesters maar uit kracht van Christus, wiens woorden de
priester uitspreekt.

-denham in ejus
etiamsi non sint

gloriam ordinantur. Unde manifestum est, quod sacerdotes,
justi, sed peccatores, possunt Eucharisliam consecrare.

Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Hieronymus per illa verba improbat
errorem sacerdotum, qui credebant se digne posse Eucharistiam consecrare,
ex hoe solo quod sunt sacerdotes, etiamsi sint peccatores. Quod improbat
Hieronymus per hoe quod maculosi ad altare accedere prohibentur. Non

tarnen removetur, quin, si accesserint, sit verum sacrificium quod offerunt.
Ad SECUNDUM dicendum quod ante illa verba Gelasius papa praemittit:
« Sacrosancta religio, quae catholicam continet disciplinam, tantam sibi reverentiam vendicat ut ad eam quilibet nisi pura conscientia non audeat
pervenire ». Ex quo manifeste apparet ejus intentionis esse, quod peccator
sacerdos non debet ad hoe sacramentum accedere. Unde per hoe quod subdit,
« quomodo coelestis Spiritus advocatus adveniet», intelligi oportet quod
non advenit ex merito sacerdotis sed ex virtute Christi, cujus verba profert
isacerdos.
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3. Evenals eenzelfde handeling slecht kan zijn voor zoover zij
voortkomt uit de slechte bedoeling van den dienaar, en tevens
goed voor zoover zij voortkomt uit de goede bedoeling van den
meester, zoo is ook de zegen van een zondig priester, voor zoover
deze hem op onwaardige wijze geeft, vervloekenswaard en geldt
hij als hoon en godslastering en niet als gebed, maar voor zoover
die zegen in naam van Christus uitgesproken wordt, is hij heilig
en heilzaam. Daarom wordt ook typisch gezegd: « Uwe zege
ningen zal ik vervloeken ».
VI' ARTIKEL.
Heeft de Mis van een slecht priester minder waarde
dan die van een goed priester?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de Mis van een slecht
priester geen geringere waarde heeft dan die van een goed priester.
— 1. Gregorius zegt immers: « Wee, hoezeer zijn zij verstrikt,
die meenen dat de goddelijke en verborgen Geheimen door den
een meer dan door den ander geheiligd gunnen worden, terwijl
Ad TERTIUM dicendum quod sicut eadem actio, inquanlum fit ex prava
intentione ministri, potest esse mala, bona autem, inquantum fit ex bona
intentione Domini; ita benedictio sacerdotis peccatoris, inquantum ab ïpso
indigne fit, est maledictione digna, et quasi infamia sive blasphemia, et non
oratio reputatur; inquantum autem profertur ex persona Christi, est sancta
et efficax ad sanctificandum (1). Unde signanter dicitur: « Maledicam
benedictionibus vestris ».
ARTICULUS VI.
Uirum missa mali sacerdotis minus valeat, quam missa sacerdotis boni.

[4. Dist. 13. q. 1. art. 1. qla. 5.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod missa sacerdotis mali non minus
valeat, quam missa sacerdotis boni. Dicit enim Gregorius in Registro [can.
Multi saecularium, 1. q. 1.] : « Heu, in quam magnum laqueum incidunt,
(1) L. om.: ad sanctificandum.
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een en dezelfde Geest door Zijn verborgen en onzichtbare n>erkmg ze heiligt? » Maar deze verborgen Geheimen worden in de
Mis gevierd. Dus heeft de Mis van een slecht priester geen
geringere waarde dan die van een goed priester.
2. Evenals het doopsel door den bedienaar toegediend wordt
in den persoon van Christus die doopt, zoo ook wordt dit Sacra
ment in den persoon van Christus geconsecreerd. Maar het doop
sel is niet beter, wanneer het door een beteren bedienaar wordt
toegediend, zooals boven (64° Kw. 1e Art. 2° Antw.) is uiteen
gezet. Evenmin dus zal de Mis, welke opgedragen wordt door
een beteren priester, beter zijn.
3. Evenals de verdiensten van den priester onderscheiden
worden naar goed en beter, zoo ook naar goed en slecht. Als
dus de Mis van een heiligen priester beter is, moet volgen dat de
Mis van een slecht priester, slecht is. Nu is dat niet te houden,
omdat « de slechtheid van den bedienaar niet overslaat op de
Geheimen van Christus », zooals Augustinus leert. Dus is ook de
Mis van een heiligen priester niet beter.
Daartegenover staat echter de uitspraak van een Decretaal:* 2 3

qui divina et occulta mysleria plus ab aliis sanctificata posse fieri credunt:
cum unus idemque Spiritus Sanctus ea mysteria occulte, atque invisibiliter
operando sanctificet! » Sed haec occulta mysleria celebrantur in missa.
Ergo missa mali sacerdotis non minus valet quam missa boni.
2. Prj'ETEREA, sicut baptismus traditur a ministro in virtute Christi qui
baptizat, ita et hoe sacramentum in persona Christi consecratur. Sed non
melior baptismus datur a meliori ministro, ut supra dictum est [q. 64. art. 1.
ad 2.]. Ergo etiam neque melior missa est quae celebratur a meliori sacerdote.
3. Pr/eterea, sicut merita sacerdotum differunt per bonum et melius,
ita etiam differunt per bonum el malum. Si ergo missa melioris sacerdotis
est melior, sequitur quod missa mali sacerdotis sit mala. Quod est inconveniens: quia « malitia ministrorum non potest redundare in Christi mysteria »,
sicut Augustinus dicit in lib. de Baptismo [cont. Donatist. cap. 12; lib. 2.
contr. epist. Parmen. cap. 12; lib. 2. cont. lit. Petil. cap. 47.]. Ergo neque
missa melioris sacerdotis est melior.
Sed CONTRA

est quod habetur in Decret. [1. q. 1. Can. Ipsi sacerdotes] :
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« Naarmate de priesters waardiger zijn, in die mate zullen zij
gemaftkelijker verhoord worden voor de nooden, waarvoor zij
bidden ».
Leerstelling. — Bij de Mis moeten wij twee dingen onder

scheiden: namelijk het Sacrament, — en dat is het voornaamste
en de gebeden, welke in de Mis gezegd worden voor levenden en
dooden. Voor zoover het het Sacrament aangaat, heeft de Mis van
een slecht priester geen geringere waarde dan die van een goed
priester, omdat in beide gevallen hetzelfde Sacrament voltrokken
wordt.
Eveneens kan men het gebed, dat in de Mis gezegd wordt, op
een dubbele wijze beschouwen. Vooreerst in zoover het van kracht
is omwille van de godsvrucht, waarmee de priester bidt. En dan
lijdt het geen twijfel dat de Mis van een heiliger priester vrucht
baarder is. — Vervolgens in zoover bij de Mis het gebed door den
priester verricht wordt in den persoon van de heele Kerk, waarvan
de priester de bedienaar is, welk bedienaarschap ook in de zon
daars blijft, gelijk wij boven (vorig Art.) uiteengezet hebben met
betrekking tot de dienaars van Christus. In dit opzicht is dus met
alleen het gebed van den priester tijdens de Mis vruchtbaar, maar
zijn het ook al de andere gebeden, welke hij doet bij kerkelijke
dienstverrichtingen, waarbij hij de plaats inneemt van de Kerk.
« Quanto sacerdotes fuerint digniores, tanlo facilius in necessitatibus pro
quibus clamant exaudiuntur ».
RESPONDEO dicendum quod in missa duo est considerare, scilicet ipsum
sacramentum, quod est principale; et orationes quae in missa fiunt pro vivis
et mortuis. Quantum ergo ad sacramentum non minus valet missa sacerdatis mali quam boni: quia utrobique idem conficitur sacramentum.
Oratio etiam quae fit in missa, potest considerari dupliciter. Uno modo,
inquantum habet efficaciam ex devotione sacerdotis orantis. Et sic non
est dubium quod missa melioris sacerdotis magis est frucluosa. Alio modo,
inquantum oratio in missa proferlur a sacerdote in persona totius Ecclesiae,
cujus sacerdos est minister. Quod quidem ministerium etiam in peccatoribus
manet, sicut supra dictum est [art. praec.] de ministerio Christi. Unde etiam
quantum ad hoe est fructuosa non solum oratio sacerdotis peccatoris in missa,
sed etiam omnes ejus orationes quas facit in ecclesiasticis officiis, in quibus
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Maar zijn persoonlijke gebeden brengen geen vrucht aan naar e
woord uit het Boel( der Spreuken (28. 9) : <( Afschuwelijk is e
gebed van hem, die zijn oor en afwendt om de Wet niet te hooien ».
Antwoord

op de

Bedenkingen. — 1. Gregorius zegt dat

met betrekking tot de heiligheid van het goddelijk Sacrament.
2. Bij het sacrament des doopsels worden geen plee tige ge
beden gezegd voor al de geloovigen zooals bij de M1Saarom
gaat onder dat opzicht de vergelijking niet op. Wel ec tei voor
wat het uitwerksel van het Sacrament betreft.
3. Aan de kracht van den H. Geest, die omwille van e ver
eeniging door de liefde alle ledematen aan elkaais goe eien oe
deelnemen, moet het worden toegeschreven dat het persoon ij e
goed, dat in de Mis van een goed priester gevonden wordt, ook
anderen voordeelig is. Het persoonlijke kwaad van en eenen an
echter een ander niet schaden, tenzij deze op een of andere wijze
ermee instemt, gelijk Augustinus zegt.

gerit personam Ecclesiae. Licet orationes ejus privatae non sint fructuosae,
secundum illud Proverb. 28. [v. 9] : « Qui declinat aures suas ne audiat
legem, oratio ejus erit execrabilis ».
Ad PRIMUM ergo dicendum, quod Gregorius loquitur ibi quantum ad
sanctitatem divini sacramenti.
Ad SECUNDUM dicendum quod

in sacramento baptismi non fiunt solemnes
orationes pro omnibus fidelibus, sicut in missa. Et ideo quantum ad hoe
non est simile. Est autem simile quantum ad effectum sacramenti.
Ad TERTIUM dicendum quod per virtutem Spiritus Sancti, qui per unitatem charitatis communicat invicem bona membrorum Christi, fit quod
bonum privatum quod est in missa sacerdotis boni, est fructuosum aliis.
Malum autem privatum unius hominis non potest alteri nocere, nisi per aliquem consensum; ut Augustinus dicit in lib. 2. contra Parmenianum [cap.
17,21.].
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VIP ARTIKEL.
Kunnen ketters, scheurmakers en geëxcommuniceerd en
consecreeren?
Bedenkingen. — Men beweert dat ketters, scheurmakers en
geëxcommuniceerden niet kunnen consecreeren. — 1. Augustinus
zegt nl.: « Buiten de katholieke Kerk is er geen plaats voor het
waarachtig Offer ». En Paus Leo leert, zooals men ook vinden
kan in een Decretaal: « Daarbuiten (te weten buiten de Kerk,
welke Christus’ Lichaam is) vindt men geen echt priesterschap
noch waarachtige Offers ».
Maar ketters, scheurmakers en geëxcommuniceerden zijn van
de Kerk afgescheiden. Derhalve kunnen zij niet het waarachtig
Offer tot stand brengen.
2. Zooals men eveneens in een Decretaal kan lezen, zegt Paus
Innocentius: « Hoewel wij de leeken van de Arianen en van an
dere pestsoorten bij boeteverrichting opnemen, schijnt het toch on
geoorloofd hun geestelijken op te nemen als met priesterlijke of
Welke liturgische waardigheid dan ook bekleed, daar wij alleen

ARTICULUS VII.
Utrum haeretici, schismatici et excommumcati possint consecrare.

[Supr. q. 64. art. 9. ad 2; 4. Dist. 1 3. q. 1. art i. qla. 3;
Dist. 19. q. 1. art. 2. qla. 3. ad 1 ; Quodl. 12. q. 11. art. 1.].
Ad SEPTIMUM sic procedilur. Videtur quod haeretici, schismatici et excommunicati Eucharistiam consecrare non possint. Dicit enim Augustinus
[lib. Sentent. Prosp. cap. 15.] quod «extra Ecclesiam catholicam non
est locus veri sacrificii ». Et Leo papa dicit [epist. 40. cap. 2.] et habetur
in Decretis [1. q. 1. Can. In Ecclesia Dei.]: « Aliter »., scilicet quam
in Ecclesia, quae corpus Christi est, « nee rata sunt sacerdotia, nee vera
sacrificia ». Sed haeretici, schismatici et excommunicati sunt ab Ecclesia
separati. Ergo non possunt verum sacrificium conficere.
2. PRitTEREA, sicut ibidem legitur [ 1. q. 1. Can. Arianos], Innocen"
tius I. papa [epist. 58 ad Alexandr.] dicit: « Arianos caeterasque ejusmodi pestes, quia laicos eorum sub imagine poenitentiae suscipimus, non
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hun doopsel erkennen ». Maar alleen hij die priesterlijke w^r 1
heid heeft, kan de Eucharistie consecreeren. Dus kunnen e
en dergelijken de Eucharistie met consecreeren.
3. Wie buiten de Kerk is, kan niet handelen in de persoon
van de Kerk. De priester nu, die de Eucharistie consecreert, an
delt in de persoon van de Kerk, hetgeen blijkt uit het eit, a
hij al de gebeden in de persoon van de Kerk verric t.
°
schijnt het dus, dat zij die buiten de Kerk staan, n . e e »
scheurmakers en geëxcommuniceerden, de Euchaiistie niet un
nen consecreeren.
Daartegenover staat echter, dat Augustinus zegt. « Evenals
het doopsel, zoo blijft ook de Ivijding bij hen onaangetast », n .
bij de ketters, scheurmakers en geëxcommuniceerden.
u an
een priester de Eucharistie consecreeren krachtens zijn wi) ing.
Daar dus bij ketters, scheurmakers en geëxcommuniceer en e
wijding onaangetast blijft, schijnen zij de Eucharistie te unnen
consecreeren.
Leerstelling. — Sommigen hebben gehouden, dat ketters.* 3

videntur clerici eorum cum sacerdotii aut cujuspiam ministerii suscipiendi
dignitate esse, quibus solum baptisma ratum esse permittimus ». Sed non
potest aliquis consecrare Eucharistiam nisi sit cum sacerdotii dignitate. Ergo
haeretici et caeteri hujusmodi non possunt Eucharistiam consecrare.
3. Pr/eterea, ille qui est extra Ecclesiam non videtur aliquid posse agere
in persona totius Ecclesiae: quod patet ex hoe quod omnes orationes proponit in persona Ecclesiae. Ergo videtur quod illi qui sunt extra Ecclesiam,
scilicet haeretici, schismatici et excommunicati, non possint consecrare Eu
charistiam.
Sed CONTRA est quod Augustinus dicit in 2. contra Parmenianum [cap.
13. n. 28.]: « Sicut baptismus in eis», scilicet haereticis, schismaticis et
^xcommunicatis, «ita ordinatio mansit integra». Sed ex vi ordinationis
sacerdos potest consecrare Eucharistiam. Ergo haeretici, schismatici et
excommunicati, cum in eis maneat ordinatio integra, videtur quod possint
consecrare Eucharistiam.
RESPONDEO dicendum quod quidam dixerunt, quod haeretici, schismatici
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scheurmakers en geëxcommuniceerden dit Sacrament niet kunnen
tot stand brengen omdat zij buiten de Kerk staan. Maar zij ver
gissen zich, want Augustinus zegt terecht: (( Het is iets anders
iets in het geheel niet te hebben, iets anders het niet op behoor
lijke Tvijze te hebben» en eveneens: (.{Het is iets anders iets
niet te geven, iets anders het niet op behoorlijke Tvijze te geven »•
Zij dus, die binnen de kerkelijke gemeenschap, bij hun priester
wijding de consecratiemacht hebben ontvangen, bezitten deze
macht op behoorlijke wijze, maar zij gebruiken haar onbetamelijk,
als zij later door ketterij, scheuring of excommunicatie van de
kerk gescheiden worden. Zijn ze echter gewijd, toen ze aldus
afgescheiden waren, dan bezitten en gebruiken zij deze macht
niet op behoorlijke wijze. Dat ze evenwel in beide gevallen de
macht hebben, blijkt hieruit dat, zooals Augustinus opmerkt, zij
na hun terugkeer tot de kerkelijke eenheid met overgewijd wor
den, maar volgens hun wijdingsgraad opgenomen worden. Omdat
nu het consecreeren van de Eucharistie een daad van wijdingsmacht is, kunnen zij die van de Kerk door ketterij, scheuring of
excommunicatie zijn gescheiden, wel de Eucharistie consecreeren,
welke door deze consecratie het waarachtige Lichaam en Bloed
van Christus bevat, maar zij doen het niet op passende wijze en

et excommunicati, quia sunt extra Ecclesiam, non possunt conficere hoe sacramentum.
Sed in hoe decipiuntur. Quia, sicut Augustinus dicit in 2. contra Parmenianum [loc. cit.], « aliud est aliquid omnino non habere, aliud autem
non recte habere », et similiter etiam « est aliud non dare, et aliud non recte
dare » Illi igilur qui, intra Ecclesiam constituti, receperunt potestatem consecrandi Eucharisliam in ordinatione sacerdoiii, recte quidem habent pote
statem, sed non recte ea utuntur, si poslmodum per haeresim aul schisma,
vel excommunicationem ab Ecclesia separentur. Qui autem sic separati ordinantur, nee recte habent potestalem, nee recte utuntur. Quod tarnen ulrique
potestatem habeant, patet per hoe quod, sicut Augustinus ibidem dicit, cum
redeunt ad unitatem Ecclesiae, non reordinantur, sed recipiunlur in suis ordinibus. Et quia ccnsecratio Eucharistiae est actus consequens ordinis potesta
tem, illi qui sunt ab Ecclesia separati per haeresim aut schisma vel excommu
nicationem, possunt quidem consecrare Eucharistiam, quae ab eis consecrata
verum corpus et sanguinem Christi continet: non tarnen hoe recte faciunt,
sed peccant facienles. Et ideo fructum sacrificii non percipiunt quod est
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zondigen door het te doen. Derhalve ontvangen zij niet de vrucht
van hel Offer, d. 1. het geestelijk Offer.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze uitspraak en
der gelijke moeten verstaan worden in dezen zin, dat buiten e
Kerk het Offer niet opgedragen kan worden op behooilij e wijze.
Daarom is er buiten de Kerk geen geestelijk Offer, dat waar
achtig is krachtens de waarachtigheid van de vrucht, o• sc oon
er wel een waarachtig Offer is krachtens de waarachtighei
van het Sacrament; evenals wij ook boven (80 Kw 3
r •/
gezegd hebben, dat de zondaar het Lichaam van Christus on
vangt op sacramenteele wijze, maar niet op geestelij e W13z*j2. Alleen het doopsel van ketters en scheurmakers wordt
erkend, omdat zij in geval van nood mogen doopen.
aai m
geen geval mogen zij de Eucharistie consecieeien o e an
sacramenten toedienen.
. ,
3. De gebeden tijdens de Mis zegt de priester wel in de per
soon van de Kerk, waarmee hij verbonden is; maai e con^
cratie verricht hij in den persoon van Christus, wiens p a^ts 1J
bekleedt krachtens zijn wijdingsmacht. Als dus een a gesc ei en
priester de Mis opdraagt, consecreert hij wel het waarachtige

sacrificium spirituale.
Ad PRimum ergo dicendum quod aucloritatcs illae el similes intelligendae
sunt, quanlum ad hoe quod non recte extra Ecclesiam sacrificium offertur.
Unde extra Ecclesiam non potest esse spirituale sacrificium, quod est verum
veritate fructus, licet sit verum veritate sacramenti: sicut etiam supra dictum
est [q. 80. art. 3.] quod peccalor sumit corpus Chnsti sacramentaliter sed
nonAspiritualiter.
d SECUNDUM dicendum quod solus baptismus permitlitur esse ratus haereticis et schismaticis, quia possunt licite baptizare in articulo necessitatis.
In nullo aulem casu licite possunt Eucharisliam consecrare vel alia sacramenta
Ad conferre.
TERTIUM dicendum quod sacerdos in missa, in orationibus quidem
loquitur in persona Ecclesiae, in cujus unitate consistit. Sed in consecratione
sacramenti loquitur in persona Chnsti, cujus vicem in hoe gerit per ordmis
potestatem. Et ideo, si sacerdos ab unitate Ecclesiae praecisus missam celebret, quia potestatem ordinis non amittit, consecrat verum corpus et san-
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Lichaam en Bloed van Christus, omdat hij zijn wijdingsmacht
niet verloren heeft, maar omdat hij van de kerkelijke eenheid
afgescheiden is, hebben zijn gebeden geen uitwerking.
VII1° ARTIKEL.
Kan een priester, die gedegradeerd is,
dit Sacrament tot stand brengen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat een priester, die ge
degradeerd is, dit Sacrament niet tot stand kan brengen. —
1. Niemand immers brengt dit Sacrament tot stand, tenzij krach
tens zijn consecratiemacht. Maar <( degene die gedegradeerd is,
heeft geen macht om te consecreeren, ofschoon hij rvel de macht
heeft om te doopen » zooals een rechtsregel zegt. Het schijnt
dus, dat de priester, die gedegradeerd is, de Eucharistie niet kan
consecreeren.
2. Wie iets geeft, kan het ook afnemen. De bisschop nu
geeft de consecratiemacht aan den priester door hem te wijden.
Dus kan hij ze van hem weer afnemen door hem te degradeeren.

guinem Christi; sed quia est ab Ecclesiae unitate separatus, orationes ejus
efficaciam non habent.
ARTICULUS VIII.
Ulrum sacerdos degradatus conficere possit hoe sacramentum.

[4. Dist. 13. q. 2. art. 1. qla. 4; Quodl. 12. q. 11. art. 1.].
Ad OCTAVUM sic procedilur. Videtur quod sacerdos degradatus non possit
hoe sacramentum conficere. Nullus enim conficit hoe sacramentum, nisi per
potestatem consecrandi qiiam habet. Sed « degradatus non habet potestaten!
consecrandi, licet habeat potestatem baptizandi », ut dicit canon. [1. q. I*
can.: Quod quidam, in appendice Gratiani ad can. illum]. Ergo videtur quod
presbyter degradatus non possit Eucharistiam consecrare.
2. PiVETEREA, ille qui aliquid dat, potest etiam auferre. Sed episcopus
dat presbytero potestatem consecrandi, ordinando ipsum. Ergo etiam potest
‘ei auferre, degradando eum.
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3. Door de degradatie verliest de priester de consecratiemacht
alleen de uitoefening ervan. Welnu hij verliest niet alleen de
uitoefening, omdat dan de gedegradeerde niet méér zou ver
liezen, dan de geëxcommuniceerde, die ook de uitoefening mist.
Het schijnt dus, dat hij de consecratiemacht verliest en bijgevolg
dit Sacrament niet tot stand kan brengen.
Daartegenover staat echter, dat Augustinus bewijst dat « af
valligen hei doopsel niet ontberen, aangezien dit bij hun rouw
moediger. terug/teer niet overgedaan wordt, en men dus aanneemt,
dat zij dit niet gunnen verliezen ». Evenmin nu moet de gedegra
deerde, als hij tot de verzoening wordt toegelaten, overgewijd
worden. Hij verliest dus niet de consecratiemacht en kan dus dit
Sacrament toi stand brengen.
LEERSTELLING. — De macht om de Eucharistie te consecreeren behoort tot het merkteeken van het priesterschap. Elk
merkteeken nu is onverwoestbaar, gelijk boven (63° Kw. 5° Art.)
gezegd is, evenals de consecraties van alle andere voorwerpen
eeuwig duren, en niet verloren noch herhaald kunnen worden.
Dus is het duidelijk, dat door de degradatie de consecratiemacht3

3. PR/ETEREA, sacerdos per degradationem. aut amittit potestatem consecrandi, aut solam executionem. Sed non solam executionem., quia sic non
plus amitteret degradatus quam excommunicatus, qui etiam executione caret.
Ergo videtur quod amittat potestatem consecrandi. Et ita videtur quod non
possit conficere hoe sacramenlum.
Sed CONTRA est quod Augustinus in 2. contra Parmenianum [cap. 13.
n. 29.] probat quod « apostatae » a fide «non carent baptismate », per
hoe quod « per poenitenliam redeuntibus non restituitur, et ideo amitti non
posse judicatur ». Sed similiter degradatus, si reconcilietur, non est iterum
ordinandus. Ergo non amisit potestatem consecrandi. Et ita sacerdos degra
datus potest conficere hoe sacramentum.
RESPONDEO dicendum quod potestas consecrandi Eucharistiam pertinet
ad characterem sacerdotalis ordinis. Character autem quilibet, quia cum quadam consecratione datur, indelebilis est, ut supra dictum est [q. 63. art. 5.J ;
sicut et quarumcumque rerum consecrationes perpetuae sunt, nee amitti nee
Jeiterari possunL Unde manifestum est quod potestas consecrandi non amit-
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niet verloren wordt. Augustinus zegt immers: « Beide, nl. het
doopsel en de priesterwijding, zijn sacramenten en ivorden door
een consecratie toegediend, het eene, wanneer iemand gedoopt
Wordt, hei andere, wanneer iemand de wijding ontvangt. Daarom
mogen de katholieken beide sacramenten niet een andere maal
ontvangen ». En zoo blijkt dat een priester, die gedegradeerd is,
dit Sacrament tot stand kan brengen.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze rechtsregel
wil niet iets uitmaken, maar wil iets onderzoeken, zooals uit den
samenhang blijkt.
2. De bisschop verleent de priesterlijke wijdingsnacht niet uit
eigen kracht, maar als een werktuig, als dienaar van God, wiens
werk door den mensch niet tenietgedaan kan werden, volgens
het gezegde bij Mattheus (19. 6) : « Wat God verbonden heeft,
dat schelde geen mensch *>. Dus kan de bisschop deze macht
niet meer afnemen, evenmin als hij die doopt, het merkteeken
van het doopsel kan wegnemen.
3. De excommunicatie is als een geneesmiddel, en daarom
wordt aan hen, die geëxcommuniceerd zijn, de uitoefening van
de priesterlijke macht niet voor altijd ontnomen, maar voor een
bepaalden tijd tot verbetering.

titur per degradalionem. Dicit enim Augustinus in 2. contra Parmenianum
[cap. 13. n. 28.] : « Utrumque » scilicet baplismus, et ordo « sacramentum
est. et quadam consecratione utrumque homini datur: illud cum baptizatur;
istud cum ordinalur. Ideoque non licet a catholicis utrumque iterari ». Et
sic palet quod sacerdos degradatus potest conficere hoe sacramentum.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod canon ille non loquitur assertive sed
inquisilive: sicut ex circumstanlia lilterae haberi potest.
Ad SECUNDUM dicendum quod episcopus non dat potestatem sacerdotalis
ordinis propria virtute, sed inslrumentaliler, sicut minister Dei; cujus effectus
per hominem, tolli non potest, secundum illud Matth. 19. [v. 6] : « Quod
Deus conjunxit, homo non separet »: Et ideo episcopus non potest hanc
potestatem auferre; sicut nee ille qui baptizat, potest auferre characterem
baptismalem.
Ad TERT1UM dicendum quod excommunicatio est medicinalis. Et ideo
excommuriicatis non aufertur executio sacerdotalis potestatis quasi in per"
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Aan de gedegradeerden echter wordt de uitoefening ontnomen
m den zin van een veroordeeling voor heel het leven.
IX’ ARTIKEL.
Is het geoorloofd de Communie te ontvangen van fyettersche of
geëxcommuniceerde of ooi? van zondige priesters, en hun Mis
bij ie rvonen?
Bedenkingen. — Men beweert, dat men de Communie mag
ontvangen van kettersche en geëxcommuniceerde of ook van zon
dige priesters en hun Mis mag bijwonen. — 1. Zooals immers
Augustinus zegt: <( mag niemand Gods sacramenten schuiven
noch bij een goed mensch noch bij een slecht )>. Maar ook al
is een priester een zondaar of een ketter of is hij geëxcommuni
ceerd, hij kan een waarachtig sacrament tot stand brengen. En
daarom schijnt het, dat men niet moet vermijden van hen de
Communie te ontvangen of hun Mis bij te wonen.
2. Het waarachtige Lichaam van Christus is een beeld voor
het mystieke Lichaam, zooals boven (67° Kw. 2° Art.; 73‘‘ Kw.
petuum, sed ad correctionem usque ad tempus. Degradatis autem auferlur
executio quasi in perpetuum condemnatis.
ARTICULUS IX.
Utrum

liceat

ab

cxcommunicaiis

vel haerelicis seu

pcccaloribus

communionem recipere, et coram missam audire.

[Supr. q. 64. art. 9. ad 3; 4. Dist. 1 3. q. 1. art. 3. qla. 3;
Dist. 24. q. 1. art. 3. qla. 5. ad 3, 4; Quodl. 9. q. 8. art. 1, 2.J.
Ad NONUM sic procedilur. Videtur quod aliquis licite possit communio
nem recipere a sacerdolibus haereticis vel excommunicatis vel etiam peccatoribus, et ab eis missam audire. Sicut enim Augustinus contra Petilianum
[lib. 3. cap. 9.] dicit, « neque in homine bono, neque in homilie malo aliquis
Dei fugiat sacramenta ». Sed sacerdotes, quamvis sint peccatores et haeretici
vel excommunicati, verum conficiunt sacramentum. Ergo videtur quod non sit
vitandum ab eis communionem accipere, vel eorum missam audire.
2. Prv'ETEREA, corpus Christi verum figurativum est corporis mystici,
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1° Art. 2° Bed.) is uiteengezet. Maar door bovengenoemde pries
ters wordt het waarachtige Lichaam van Christus geconsecreerd.
Daarom schijnt het, dat zij, die deel uitmaken van het mystieke
Lichaam, aan hun Offers mogen deelnemen.
3. Veel zonden zijn er, die zwaarder zijn dan ontucht. Maar
het is niet verboden de Mis bij te wonen van priesters, die andere
zonden bedrijven. Evenmin dus moet het verboden worden de
Mis bij te wonen van ontuchtige priesters.
Daartegenover staat echter, dat een Decretaal voorschrijft:
« Niemand mag de Mis bijwonen van een priester, waarvan hij
met zekerheid weet, dat hij een bijzit heeft ». En Gregorius zegt,
dat (( een trourvelooze vader een Ariaanschen bisschop naar zijn
zoon gezonden had om hem uit zijn hand te laten communiceeren
van een heiligschennende consecratie, maar deze zoon was aan
Cod gehecht en heeft den Ariaanschen bisschop afgewezen, zooals het behoort ».
Leerstelling. — Zooals boven (5e Art. 1' Antw.; T Art.)
gezegd is, hebben de priesters als ze ketters, scheurmakers, ge
ëxcommuniceerd of ook zondaars zijn, wel de macht om de
Eucharistie te consecreeren, maar maken zij er geen goed gebruik* 3

sicut supra dictum est [q. 67. art. 2; q. 73. art. 1. arg. 2.]. Sed a praedictis
sacerdotibus verum corpus Christi consecratur. Ergo videtur quod illi qui sunt
de corpore mystico, possint eorum sacrificiis communicare.
3. PrjETEREA, multa peccata sunt graviora quam fornicatio. Sed non est
prohibitum audire missas sacerdotum aliter peccantium. Ergo etiam non debet
esse prohibitum audire missas sacerdotum fornicariorum.
Sed CONTRA est quod canon dicit [32. Dist. Can. Nullus missam.] :
« Nullus missam audiat sacerdotis quem indubitanter concubinam novit
habere ». Et Gregorius dicit in 3. Dialog. [cap. 31.], quod « pater perfidus
Arianum episcopum misit ad filium, ut de ejus manu sacrilega consecrationis
communionem perciperet: sed vir Deo deditus Ariano episcopo venienti
exprobravit, ut debuit ».

RESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [art. 5. ad 1 ; art. 7.],
sacerdotes, si sint haeretici vel schismatici vel excommunicati vel etiam
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van en zondigen zij aldus doende. Wie echter met iemand om
gaat bij diens zonde, wordt zelf deelgenoot van de zonde;
daarom staat er dan ook in den Tweeden Brief van Joannes
(v. 11): « Wie een groet tot hem — d. w. z. tot een ketter —
richt, neemt deel aan zijn hooze werden )). Derhalve is het met
geoorloofd van boven genoemden de Communie te ontvangen en
hun Mis bij te wonen.
Er is echter onderscheid te maken tusschen genoemde sekten.
Want ketters, en scheurmakers en geëxcommuniceerden zijn door
een veroordeeling van de Kerk, uitgesloten van het uitoefenen
der consecratie. Derhalve zondigt iedereen, die hun Mis bij woont
of van hen sacramenten ontvangt. Maar niet alle zondaars zijn
door de veroordeeling van de Kerk uitgesloten van de uitoefening
dezer macht. En zoo zijn ze op zich wel geschorst door een
goddelijke veroordeeling, maar niet tengevolge van een kerkelijke
uitspraak, die geldt ten opzichte van anderen. Daarom is het
geoorloofd van hen de Communie te ontvangen en hun Mis te
hooren tot aan de kerkelijke veroordeeling. Daarom staat er bij
het woord van den Eersten Brief aan de Corinthièrs (3. 11):
(( Met zullen zelfs niet te eten » in de Clossa van Augustinus:
« Door dit te zeggen, wil de Apostel niet, dat de eene mensch

peccalores, quamvis habeant potestatem consecrandi Eucharistiam, non tarnen
ea recte utuntur, sed peccant utentes. Quicumque autem communicat alicui
in peccato, ïpse particeps peccati efficitur. Unde et in 2. Canonica Joan.
[v. 11] dicitur quod « qui dixerit ei: Ave (scilicet haeretico), communicat
operibus illius malignis ». Et ideo non licet a praedictis communionem accipere aut eorum missam audire.
Differt tarnen inter praedictas sectas. Nam haeretici et schismatici et
excommunicati sunt per sententiam Ecclesiae executione consecrandi privati.
Et ideo peccat quicumque eorum missam audit, vel ab eis accipit sacramenta.
Sed non omnes peccatores sunt per sententiam Ecclesiae executione hujus
potestatis privati. Et sic, quamvis sint suspensi quantum ad se ex (1) sententia divina, non tarnen quantum ad alios ex sententia Ecclesiae. Et ideo
usque ad sententiam Ecclesiae licet ab eis communionem accipere et eorum
missam audire. Unde super illud 1. Cor. 5. [v. 11]: « Cum hujusmodi
nee cibum sumere )>, dicit Glosssa Augustini: « Hoe dicendo, noluit
(1) L.: quantum est ex.
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door den andere geoordeeld wordt op grond van vermoedens of
ook van een onregelmatige en wederrechtelijke uitspraakt maar
veeleer naar goddelijk gebod en kerke^jk voorschrift door middel
van een zelfbekentenis of door een aanklacht met overtuigende
bewijzen ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Door te vermijden
de Mis van zulke priesters bij te wonen of van hen de Communie
te ontvangen, schuwen wij Gods sacramenten niet, maar hebben
er veeleer eerbied voor; daarom moet de hostie, die door zulke
priesters is geconsecreerd, aanbeden worden en mag ze, in geval
van bewaring, uit de hand van een wettig priester genuttigd wor
den. Maar wij schuwen de schuld van hen, die op onwaardige
wijze consecreer en.
2. De eenheid van het mystieke Lichaam is de vrucht van het
ontvangen van het waarachtige Lichaam. Wie echter op on
waardige wijze hieraan deelnemen of het bedienen, blijven ver
stoken van de vrucht, zooals boven (7' Art.; 80 Kw. 4' Art.)
gezegd is. Daarom moeten zij die vereenigd zijn met de Kerk
geen door zulke menschen toegediende sacramenten ontvangen.
3. Ofschoon ontucht niet zwaarder is dan de overige zonden,

hominem ab homine judican ex arbitrio suspicionis vel etiam extraordinario
usurpato judicio; sed potius ex lege Dei, secundum ordinem Ecclesiae, sive
ultro confessum, sive accusatum et convictum ».
Ad PRIMUM ergo dicendum quod iti hoe quod refugimus audire missas
talium sacerdotum aut ab eis communionem recipere, non refugimus Dei
sacramenta, sed potius ea veneramur; unde hostia a talibus sacerdotibus consecrata est adoranda, et si reservetur, licite potest sumi a sacerdote legitimo.
Sed refugimus culpam indigne ministrantium.
Ad SECUNDUM dicendum quod unitas corporis mystici est fructus corporis veri percepti. Illi autem qui indigne percipiunt vel ministrant, privantur fructu, ut supra dictum est [art. 7; q. 80. art. 4.]. Et ideo non est
sumendum ex eorum dispensatione sacramentum , ab eis qui non (2) sunt
in unitate Ecclesiae.
Ad TERTIUM dicendum quod, licet fornicatio non sit gravior caeteris pee-2

(2) L. om. : non.
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zijn toch de menschen daartoe meer geneigd, vanwege de begeer
lijkheid des vleesches. Daarom is deze zonde op bijzondere wijze
door de Kerk aan de priesters verboden, zoodat niemand de
Mis van een ontuchtig priester mag bijwonen. Dit moet echter
verstaan worden van een, die als zoodanig bekend is, ofwel ten
gevolge van een uitspraak, die gedaan wordt na geleverd bewijs,
of door een rechterlijk vastgelegde bekentenis ofwel door de
klaarblijkelijkheid van het feit, wanneer het nl. onmogelijk is
de zonde met behulp van welke uitvlucht dan ook te verheelen.
X' ARTIKEL.

Mag een priester zich geheel onthouden van de consecratie
der Eucharistie?
Bedenkingen. — Men beweert, dat de priester zich geheel
mag onthouden van de consecratie van de Eucharistie. —
1. Evenals het immers tot de taak van een priester behoort de
Eucharistie te consecreeren, zoo behoort het ook tot zijn taak
te doopen en de andere sacramenten toe te dienen. Maar de
priester is met verplicht de andere sacramenten toe te dienen, als
hij geen zielzorg heeft aangenomen. Daarom schijnt het, dat hij

catis, tarnen ad eam proniores sunt hommes propter carnis concupiscentiam.
Et ideo specialiter hoe peccatum sacerdotibus prohibitum est ab Ecclesia, et
ne aliquis audiat missam concubinarii sacerdotis. Sed hoe intelligendum est
de notorio; vel per sententiam quae fertur in convictum, vel per confessionem
in jure faclam, vel quando non potest peccatum aliqua tergiversatione celari.
ARTICULUS X.
Ulrum liceat sacerdoti omnino a consecratione Eucharistiae abstinere.
,

[4. Dist. 13. q. 1. art. 2. qla. 1.].

Ad DEClMUM sic proceditur. Videtur quod liceat sacerdoti omnino a
consecratione Eucharistiae abstinere. Sicut enim ad officium sacerdotis pertinet Eucharistiam consecrare, ita etiam baptizare et in aliis sacramentis
ministrare. Sed sacerdos non tenetur ministrare in aliis sacramentis, nisi
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evenmin verplicht is de Eucharistie te consecreeren, als hij geen
zielzorg heeft.
2. Niemand is verplicht tot iets wat hij niet mag doen, want
dan zou hij niet weten wat te doen. Maar een zondig en ook
een geëxcommuniceerd priester mag niet de Eucharistie conse
creeren, zooals blijkt uit wat boven (5' Art. 1' Antw.; 7° Art.)
gezegd is. Het schijnt dus dat zulken niet verplicht zijn de Mis
op te dragen. Maar dan zijn ook de anderen niet ertoe verplicht:'
anders toch zouden de eersten voordeel hebben van hun schuld.
3. De priesterlijke waardigheid wordt niet te niet gedaan
door een later optredende ongesteldheid. Immers Paus Gelasius
zegt, zooals men ook kan lezen in een Decreiaal: « Evenals de
canonieke voorschriften niet toestaan dat zij, die te zwak van
lichaam zijn, priester gewijd worden, zoo kan hij die reeds
gewijd is en dan ziek wordt, niet verliezen wat hij tijdens zijn
gezondheid ontvangen heeft ». Het gebeurdt echter soms, dat zij,
die priester gewijd zijn, bepaalde ziekten oploopen, waardoor
zij niet in staat zijn de Mis op te dragen, bijvoorbeeld melaatschheid of vallende ziekte of iets dergelijks. Daarom schijnt het
dat de priesters niet verplicht zijn de Mis op te dragen.* 2 3

propter curam animarum susceptam. Ergo videtur quod nee eliam teneatur
Eucharistiam consecrare, si curam non habeat animarum.
2. PlU'ETEREA, nullus tenetur facere quod sibi non licel: alioquin esset
perplexus. Sed sacerdoti peccatori vel etiam excommunicato non licet Eu
charistiam consecrare, ut supra dictum est [art. 5. ad 1; art. 7.]. Ergo
videtur quod tales non teneantur ad celebrandum. Et ita nee alii: alioquin
ex sua culpa commodum reportarent.
3. PRitTEREA, dignitas sacerdotalis non perditur per subsequentem infirmitatem. Dicit enim Gelasius papa, et habetur in Decretis [Dist. 55. Can.
Praecepta canonum.] : « Sicut praecepta canonica non patiuntur venire ad
sacerdotium debiles corpore, ita, si quis in eo fuerit constitutus ac tune fuerit
sauciatus, amittere non potest quod tempore suae sinceritatis accepit ». Contingit autem quandoque quod ordinati in sacerdotes incurrunt aliquos defectus, ex quibus a celebratione impediuntur: sicut est lepra, vel morbus caducus,
vel aliquid aliud hujusmodi. Non ergo , videtur quod sacerdotes ad cele
brandum teneantur.
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Daartegenover staat echter, dat Ambrosius zegt: « Het is erg,
dat wij niet tot Uw tafel tornen met rein hart en onschuldige
handen, maar erger is het wanneer wij uit vrees voor de zonden
U zelfs het Offer niet opdragen ».
LEERSTELLING. — Sommigen hebben geleerd, dat een pries
ter zich geheel mag onthouden van het consecreeren der Eucha
ristie, behalve wanneer hij krachtens hem opgedragen zielzorg
verplicht is de Mis te lezen voor het volk en de sacramenten toe
te dienen.
Maar het is onredelijk dat te houden. Iedereen toch is ver
plicht de hem geschonken genade te gebruiken naar gelang het
te pas komt, overeenkomstig het woord uit den Tweeden Brief
aan de Corinthiërs (6. 1) : « Wij vermanen u om Gods genade
niet vruchteloos te ontvangen ». Of het nu te pas komt het Mis
offer op te dragen wordt niet alleen afgerekend naar de geloovige
christenen, waaraan men de sacramenten moet toedienen, maar
hoofdzakelijk naar God, aan wien door de consecratie van dit
Sacrament een Offer wordt opgedragen. Daarom mag een pries
ter ook al heeft hij geen zielzorg, zich niet geheel onttrekken
aan het opdragen van de Mis; en minstens schijnt hij ertoe ver
plicht op de voornaamste feesten en vooral op die dagen, waarop
Sed CONTRA est, quod Ambrosius dicit in quadam oratione [Anselmus.
Orat. 33.] : « Grave est quod ad mensam tuam mundo corde et manibus
innocenlibus non venimus: sed gravius est si, dum peccata metuimus, etiam
sacrificium non reddamus ».
RESPONDEO dicendum quod quidam dixerunt quod sacerdos potest
omnino a consecratione licite abstinere, nisi teneatur ex cura sibi commissa
celebrare pro populo et sacramenta praebere. Sed hoe irrationabiliter dicitur.
Quia unusquisque tenetur uti gratia sibi data cum fuerit opportunum: secundum illud 2. ad Cor. 6. [v. 1 ] : « Exhortamur vos ne in vacuum gratiam
Dei recipiatis ». Opportunitas autem sacrificium offerendi non solum attenditur per comparationem ad fideles Christi, quibus oportet sacramenta
ministrari, sed principaliter per comparationem ad Deum, cui consecratione
hujus sacramenti sacrificium offertur. Unde sacerdoti, etiamsi non habeat
curam animarum, non licet omnino a celebratione cessare; sed saltem videtur
quod celebrare teneatur in praecipuis festis, et maxime in illis diebus in
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de geloovigen gewoonlijk te communie gaan. Daarom staat er ook
geschreven in het Tweede Boel? van de Machabeeën (4. 14)
tegen sommige priesters: « dat zij niet meer zich wijdden aan
den dienst van het altaar, den tempel verachtend en de ofjcrs
verwaarloozend ».
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De andere sacra
menten komen tot stand bij het gebruik van de geloovigen.
Daarom moet alleen hij die de zorg over de geloovigen op zich
genomen heeft, deze sacramenten toedienen. Maar dit Sacrament
wordt voltrokken door de consecratie van de Eucharistie, waar
door aan God het Offer opgedragen wordt. En daartoe is iedere
priester verplicht vanwege de wijding, die hij ontvangen heeft.
2. Als een zondig priester door de uitspraak van de Kerk de
uitoefening van de wijding wordt ontzegd, hetzij voor altijd of
voor een bepaalden tijd, is hij onbekwaam om het Offer op te
dragen en daarmee wordt zijn verplichting opgeheven. Dit is
echter eerder in zijn geestelijk nadeel dan in zijn voordeel. Wordt
hij echter niet beroofd van de offermacht, dan houdt de ver
plichting niet op. Echter is hij dan niet zoo, dat hij niet weet
wat te doen, omdat hij over zijn zonden berouw kan verwekken
en dan de Mis opdragen.
quibus fideles communicare consueverunt. Et hinc est, quod 2. Machab. 4.
[v. 14] contra quosdam sacerdotes dicitur, quod «jam non circa altaris
officia dediti erant, contempto templo et sacrificiis negleclis ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod alia sacramenta perficiuntur in usu fidelium. Et ideo in aliis ministrare non tenetur, nisi ille qui super fideles
suscipit curam. Sed hoe sacramenlum perficitur in consecralione Eucharistiae, in qua sacrificium Deo offertur; ad quod sacerdos obligatur ex ordine
jam suscepto.
Ad SECUNDUM dicendum quod sacerdos peccalor, si per sententiam Eccle
siae sit executione ordinis privatus vel simpliciter vel ad tempus, redditus
est impotens ad sacrificium offerendum. Et ideo obligatio tollitur. Hoe autem
cedit sibi in detrimentum spiritualis fructus, magis quam in emolumentum.
Si vero non sit privatus potestate celebrandi, non solvitur obligatio. Nee
tarnen perplexus est: quia potest de peccato poenitere et celebrare.
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3. Ziekte of zwakheid, die iemand na zijn priesterwijding
overkomt, heft deze wijding niet op, maar belet de uitoefening
er van wat betreft de consecratie van de Eucharistie. Soms omdat
de uitoefening onmogelijk geworden is zooals door het verlies
van oogen, vingers of van de spraak. Soms omdat ze gevaarlijk
wordt, zooals blijkt bij hem, die aan vallende ziekte of geestverbijsteringen lijdt. Soms omdat de ziekte afstootelijk is zoo
als bij een melaatsche, die daarom niet openlijk de Mis moet
opdragen. Hij kan het in het verborgen doen, tenzij de melaatschheid zoo is verergerd, dat zij door wegtering van de lede
maten hem daartoe onbekwaam heeft gemaakt.

Ad TERT1UM dicendum quod debilitas vel aegritudo superveniens ordini
sacerdotali ordinem non tollit: executionem tarnen ordinis tollit (1) quantum
ad consecrationem Eucharistiae. Quandoque quidem propter impossibilitatem
executionis: sicut si privetur oculis aut digitis aut usu, linguae. Quandoque
autem propter periculum, sicut patet de eo qui patitur morbum caducum, vel
etiam quamcumque alienationem mentis. Quandoque propter abominationem:
sicut patet de leproso, qui non debet publice celebrare. Potest tarnen missam
dicere occulte: nisi lepra adeo invaluerit quod per corrosionem membrorum
eum ad hoe reddiderit impotentem.

(1) L. : impedit.
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DRIE EN

TACHTIGSTE

KWESTIE.

OVER DEN RITUS VAN DIT SACRAMENT.
(Zes Artikelen.)
Vervolgens moet gesproken worden over den ritus van dit Sacrament. Daaromtrent stellen wij zes vragen.
1. Wordt bij de viering van dit Geheim Christus geslachtofferd?
2. Over den tijd van de viering.
3. Over de plaats van de viering en al het overige voor de
viering vereischte.
4. Over datgene, wat gesproken wordt bij de viering van dit
Geheim.
5. Over datgene, wat gedaan wordt bij de viering van dit
Geheim.
6. Over de tekortkomingen, welke bij de viering van dit Sa
crament kunnen voorvallen.
'

QUAESTIO LXXXIII.
DE RITU HUJUS SACRAMENTI,
IN SEX ARTICULOS DIVISA.
Deinde considerandum est de ritu hujus sacramenti.
Et circa hoe quaeruntur sex : 1. Utrum in celebratione hujus mysterii
Christus immoletur. — 2. De tempore celebrationis. — 3. De loco et aliis
quae pertinent ad apparatum hujus celebrationis. — 4. De his quae in
celebratione hujus mysterii dicuntur. — 5. De his quae circa celebrationem
hujus sacramenti fiunt. — 6. De defectibus qui circa calebrationem hujus
sacramenti occurrunt.
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1° ARTIKEL.
Wordt bij de viering van dit Sacrament Christus geslachtofferd?

Bedenkingen. — Men beweert, dat bij de viering van dit
Sacrament Christus niet wordt geslachtofferd. — 1. Er staat
immers in den Brief aan de Hebreen (10. 14) dat Christus
(( door één enkele offerande de geheiligden eens en vooral, tol
volmaaktheid heeft gebracht ». Maar die offerande was zijn
slachtoffering. Dus wordt Christus niet geslachtofferd bij de
viering van dit Sacrament.
2. De slachtoffering van Christus had plaats op het kruis,
waarop Hij «Zich voor ons heeft gegeven als offerande en
offerlam ioi een liefderijken geur voor Cod », zooals gezegd
wordt in den Brief aan de Ephesi'érs (5. 2). Maar bij de viering
van dit Geheim wordt Christus niet gekruisigd en dus ook niet
geslachtofferd.
3. Zooals Augustinus zegt, vallen bij de slachtoffering van
Christus de priester en het offerlam samen. Maar bij de viering
van dit Sacrament vallen de priester en het offerlam niet samen.* 2 3

ARTICULUS I.
Utrum in hoe sacramento Christus immoletur.

[Supr. q. 22. art. 3. ad 2; q. 73. art. 4; 4. Dist. 12. Expos. litt.;
ad Hebr. cap. 10. lect. 1.]
Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod in celebratione hujus sacramenti
'Christus non immoletur. Dicitur enim Hebr. 10. [v. 14] quod «Christus
una oblatione consummavit in sempiternum sanctificatos ». Sed illa oblatio
fuit ejus immolatio. Christus ergo non immolatur in celebratione hujus
sacramenti.
2. Pr^f.terea, immolatio Christi facta est in cruce, in qua tradidit semetipsum oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis », ut dicitur Ephes. 5.
[v. 2]. Sed in celebratione hujus mysterii Christus non crucifigitur. Ergo nee
immolatur.
.
3. PRyETEREA, sicut Augustinus dicit in 4. libro de Trin. [cap. 14.], in
immolatione Christi idem est sacerdos et hostia. Sed in celebratione hujus

■
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Dus is ook de viering van dit Sacrament niet Christus’ slachtoffering.
Daartegenover staat echter, dat Augustinus zegt: <( Eenmaal
is Christus geslachtofferd in eigen persoon, en toch wordt Hij
nog dagelijks geslachtofferd in het Sacrament ».
LEERSTELLING. — Om twee redenen kan men de viering
van dit Sacrament Christus’ slachtoffering noemen. Vooreerst om
dat, naar Augustinus zegt: « men gewoon is heelden te benoe
men naar hetgeen ze voorstellen. Zoo zeggen wij l?ij het zien
van een portret of muurschildering: dat is Cicero, dat Sallustius )). Nu is de viering van dit Sacrament, zooals boven (76'
Kw. 2° Art. 1" Antw.; 79' Kw. le Art.) uiteengezet is, een
soort afbeelding en voorstelling van Christus’ lijden, dat een
waarachtige slachtoffering was. Daarom zegt Ambrosius: (( In
Christus is eenmaal een offerlam opgedragen, in staat om eeuwig
heil te bewerken. Wat doen wij dan nog? Offeren wij niet
'lederen dag ter herinnering aan Zijn dood? »
sacramenti non est idem sacerdos et hostia. Ergo celebratio hujus sacramenli
non est Christi immolatio.
Sed CONTRA est quod Augustinus dicit in lib. Sent. Prosperi [bab. in
epist. 23. ad Bonif.] : « Semel immolatus est in semetipso Christus, et tarnen
quotidie immolatur in sacramento ».
RESPONDEO dicendum quod duplici ratione celebratio hujus sacramenti
dicitur immolatio Christi. Primo quidem quia, sicut dicit Augustinus ad
Simplicianum [lib. 2. q. 3.], « solent imagines earum rerum nominibus
appellari quarum imagines sunt: sicut cum intuentes tabulam aut parietem
pictum dicimus: Ille Cicero est, et ille Sallustius ». Celebratio autem hujus
sacramenti, sicut supra dictum est[q. 76. art. 2. ad 1; q. 79. art. 1.],
imago quaedam est repraesentaliva passionis Christi quae est vera ejus
immolatio. Et ideo celebratio hujus sacramenti dicitur Christi immolatio (1).
Unde Ambrosius dicit super epist. ad Hebr. [sup. illud. cap. 1 0.: Umbram
enim, etc.] : « In Christo semel oblata est hostia, ad salulem sempiternam
potens. Quid ergo nos? Nonne per singulos dies offerimus? Sed ad recor-

(1) L. om.: Et ideo... immolatio.
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De tweede reden, verband houdend met het uitwerksel van
Christus’ lijden, is dat wij door dit Sacrament deel krijgen aan
de vrucht van ’s Heeren lijden. Daarom wordt er ook in een
bepaalde zondagsche Secreta gezegd: « Zoo dikwijls als wij de
herdenking, van dit Offerlam vieren, wordt het werk van de ver
lossing verricht ».
Op grond van de eerste reden kan men ook zeggen dat Chris
tus geslachtofferd werd in de voorafbeeldingen van het Oude
Verbono Vandaar staat er in het Boek der Openbaring (13. 8) :
(( En hun naam staat niet geschreven in het boek des levens van
het Lam, dal geslacht is sinds de grondvesting der wereld ».
Maal wat de tweede reden betreft komt het alleen aan dit Sa
crament ioe, dat bij zijn viering Christus wordt geslachtofferd.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Terzelfder plaatse
zegt Amhrosius: « Er is slechts één offerlam », dat Christus
opdroeg en dat wij opdragen « en niet verschillende, omdat
Christus slechts eenmaal geofferd is. Maar dit Offer is een af
beelding van het andere. Want evenals overal slechts één Lichaam
Wordt opgedragen en niet' meerdere, zoo ook één Offer ».
2. Evenals de viering van dit Sacrament een afbeelding is van

dationem mortis ejus ».
Alio modo, quantum ad effectum passionis Christi quia scilicet per hoe
sacramentum participes efficimur fructus Dominicae passionis. Unde in
quadam dominicali oratione secreta dicitur: « Quoties hujus hostiae commemoralio celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur ».
Quantum igilur ad primum modum, poterat dici Christus irnmolari etiam
in figuris veteris Teslamenti: unde et Apoc. 13. [v. 8] dicitur: «Quorum
nomina non sunt scripta in libro vitae agni, qui occisus est ab origine mundi ».
Sed quantum ad secundum modum, proprium est huic sacramento quod in
ejus celebralione Christus immoletur.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Ambrosius ibidem dicit, « una est
hostia », quam scilicet Christus obtulit, et nos offerimus, « et non multae:
quia semel oblatus est Christus, hoe autem sacrificium exemplum est illius.
Sicut enim quod ubique offertur unum est corpus et non multa corpora, ita
et unum sacrificium ».
Ad SECUNDUM dicendum quod sicut celebralio hujus sacramenti est imago
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Christus’ lijden, zoo is het altaar een voorstelling van het kruis,
waarop Christus in eigen gedaante geslachtofferd werd.
3. Om dezelfde reden (als in voorafgaand Antw.) is de priester
een afbeelding van Christus, in wiens persoon en door wiens
kracht hij de woorden van de consecratie uitspreekt, zooals vroe
ger (82° Kw. lc en 3e Art.) is uiteengezet. En daarom vallen
priester en offerlam in zekeren zin samen.
IIe ARTIKEL.
Is de tijd voor de viering van dit Geheim op geschikte wijze
vastgesteld ?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de tijd voor de viering
van dit Geheim niet op geschikte wijze is vastgesteid. — 1. Dit
Sacrament is immers, zooals gezegd is (vorig Art.), een voor
stelling van ’s Heeren lijden. Maar de herdenking van dit lijden
lieeft in de Kerk eenmaal per jaar plaats. Want Augustinus zegt:
« Wordt soms telkens als het Paaschfeest gevierd wordt, Chris
tus gedood? Neen, maar de jaarlijksche herdenking stelt aan
repraesentativa passionis Christi, ita altare est repraesentativum crucis ipsius,
in qua Christus in propria specie immolatus est.
Ad TERTIUM dicendum quod per eamdem rationem etiam sacerdos gerit
imaginem Christi, in cujus persona et virtute verba pronuntiat ad consecrandum, ut ex supradictis patet [q. praec. art. 1. 3.]. Et ita quodammodo idem
est sacerdos, et hostia.
ARTICULUS II.
Utrum conVenienler sit deierminalum tempus celebralionis.

[4. Dist. 1 3. q. 1. art. 2. qla. 3, 4.]
Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod inconvenienter sit determinatum tempus celebrationis hujus mysterii. Hoe enim sacramentum est reprae
sentativum Dominicae passionis, ut dictum est [art. praec.]. Sed commemoratio Dominicae passionis fit in Ecclesia semel in anno: dicit enim Augustinus
super Psal. 21. [Enarr. 2. in Ps. 21. n. 1.]: « Quotiescumque Pascha
celebratur, numquid toties Christus occiditur? Sed tarnen anniversaria recor-
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ons voor nml eens gebeurd is en grijpt ons zóó aany alsof ïvij
Christus op het Kruis zagen hangen ». Daarom moet dit Sa
crament slechts eenmaal per jaar gevierd worden.
2. De Kerk herdenkt het lijden van Christus op Vrijdag
voor Paschen en niet op het feest van Kerstmis. Als nu dit
Sacrament de herdenking van ’s Heeren lijden is, is het minder
gepast om het op Kerstmis driemaal te vieren en het op Goeden
Vrijdag heelemaal over te slaan.
3. De Kerk moet bij de viering van dit Sacrament zich aan
passen aan de instelling van Christus. Maar Christus heeft dit
Sacrament geconsecreerd tegen den avond. Daarom schijnt het
dat dit Sacrament op dien tijd gevierd moet worden.
4. Zooals men in een Decretaal kan lezen, schreef Paus Leo
aan Bisschop Dioscorus Alexandrinus, dat men de Mis mag
opd ragen « gedurende de eerste helft van den dag ». Maar de
dag begint bij middernacht, zooals boven (80° Kw. 8‘‘ Art.
5" Antw.) gezegd is. Het schijnt dus, dat men ook vanaf mid
dernacht de Mis mag opdragen.
5. In een bepaalde zondagsche Secreta wordt gezegd: « Sta
ons toe, Heer, smeefyen rvij, deze Geheimen dikwijls te vieren )>.
Maar de priester zou het meerdere malen doen, als hij ook op

datio repraesentat quod olim factum est, et sic nos facit moveri tanquam
videamus in cruce pendentem Dominum ». Ergo hoe sacramentum non debet
celebrari nisi semel in anno.
2. Pr/eterea, passio Christi commemoratur in Ecclesia sexta feria ante
Pascha, non autem in festo Natalis. Cum ergo hoe sacramentum sit commemorativum Dominicae passionis, videtur inconveniens esse quod in die
Natalis ter celebretur hoe sacramentum, in Parasceve autem totaliter intermittatur.
3. Pr/eterea, in celebratione hujus sacramenti Ecclesia debet imitari
institutionem Christi. Sed Chi;istus consecravit hoe sacramentum hora serotina. Ergo videtur quod hora tali debeat hoe sacramentum celebrari.
4. Pr/ETEREA, sicut habetur De Consecr. [Dist. I. Can. Necesse est
autem], Leo papa scribit Dioscoro Alexandrino episcopo [epist. 81. sub.
fi n. ], quod «in prima parte diei » missas celebrare licet. Sed dies incipil
a media nocte, ut supra dictum est [q. 80. art. 8. ad 5.]. Ergo videtur
quod etiam post mediam noctem liceat celebrare.
5. Pr/eterea, in quadam dominicali oratione secreta dicitur: « Concede
26
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meerdere uren van den dag de Mis zou opdragen. Daarom
schijnt het, dat men den priester niet moet verbieden meermalen
daags de Mis op te dragen.
Daartegenover staat echter het gebruik, door de Kerk over
eenkomstig de voorschriften van het kerkelijk recht in acht ge
nomen.
Leerstelling. — Zooals boven gezegd is (vorig Art.), vindt
men bij de viering van dit Geheim de voorstelling van het lijden
des Heeren en het deelachtig worden aan de vrucht ervan. Naar
deze beide opzichten moest men dus den tijd vaststellen, welke
voor de viering van dit Sacrament geschikt is. Omdat wij dan
de vrucht van s Heeren lijden dagelijks nooclig hebben van
wege onze dagelijksche fouten, wordt gewoonlijk eiken dag dit
Sacrament in de Kerk opgedragen. Daarom leerde de Heer
ons ook bidden: « Geef ons heden ons dagelijksch brood))
(Luc. 11. 3), waarbij Augustinus opmerkt: « Als het dagelijksch
brood is, waarom eet gij het dan eenmaal in het jaar, zooals
de Grieken in hei Oosten gewoon zijn? Neem het dagelijks,
opdat het u dagelijks tot heil zij ». — Omdat echter het lijden

nobis, Domine, quaesumus, haec frequentare mysteria ». Sed major erit frequentia, si etiam pluribus horis in die sacerdos celebret. Ergo videtur quod
non debeat prohiberi sacerdos pluries celebrare in die.
Sed CONTRA est consuetudo quam serval Ecclesia secundum Canonum
statuta.
RESPONDEO dicendum quod, sicut dictum est [art. praec.], in celebratione
hujus mysterii attenditur repraesenlatio Dominicae passionis et participatio
fructus ejus. Et secundum utrumque oportuit determinare tempus aptum
celebrationi hujus sacramenti. Quia enim fructu Dominicae passionis quotidie
indigemus propter quotidianos defectus, quotidie in Ecclesia regulariter hoe
sacramentum offertur. Unde et Dominus nos petere docet, Luc. 11. [v. 3] :
« Panem nostrum quotidianum da nobis hodie »: quod exponens Augustinus in lib. de Verbis Dom. [serm. 28.] dicit: « Si quotidianus est panis,
cur post annum illum sumas, quemadmodum Graeci in Oriente facere consueverunt? Accipe quotidie, quod quotidie tibi prosit ». Quia vero Dominica
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des Heeren van het derde tot Jh'et negende uur heeft plaats gehad,
wordt dit Sacrament in de Kerk gewoonlijk op dat gedeelte
van den dag gevierd.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. In dit Sacrament
Wordt het lijden van Christus herdacht als zijn uitwerking heb
bend in de geloovigen. Maar in den hjdenstijd herdenkt men
het lijden van Christus alleen voor zoover het in ons Hoofd vol
trokken werd. En dat is slechts eenmaal geschied, maar dage
lijks krjjgen de geloovigen deel aan de vrucht van het lijden.
Daarom wordt die andere herdenking slechts eenmaal in het
jaar gevierd, deze echter eiken dag zoowel om de vrucht als
om een voortdurende herinnering.
2. Bij de komst van de werkelijkheid, moet het beeld ver-'
dwijnen. Dit Sacrament nu is een beeld en een voorstelling van
het lijden des Heeren, zooals gezegd is (in de Leerst.). Daarom
is er op den dag, waarop het lijden des Heeren herdacht wordt
voor zoover het werkelijk heeft plaats gehad, geen consecratie
van dit Sacrament. Opdat echter de Kerk op dien dag niet zon
der de vrucht van het lijden zou zijn, welke in dit Sacrament,
ons meegedeeld wordt, wordt het daags te voren geconsecreerde
Lichaam van Christus bewaard om op dien dag genuttigd te
worden. Niet echter het Bloed, omdat dat gevaarlijk is en boven-

passio celebrata est a terlia hora usque ad nonam, ideo regulariter in illa
parte die! solemniter hoe sacramentum in Ecclesia celebratur.
Ad PRiMUM ergo dicendum quod in hoe sacramento recolitur passio Christi
secundum quod ejus effectus ad fideles derivatur. Sed tempore passioms
recolitur passio Christi solum secundum hoe quod ih ipso capite nostro fuit
perfecta. Quod quidem factum est semel: quotidie autem fructum Dominicae
passionis fideles percipiunt. Et idéo illa commemoratio fit semel in anno :
haec autem quotidie, et propter fructum et propter jugem memoriam.
Ad SECUNDUM dicendum quod, veniente veritate, cessat figura. Hoe autem
sacramentum est figura quaedam et exemplum Dominicae passionis, sicut
dictum est [in corp.]. Et ideo in die quo ipsa passio Domini recolitur prout
realiter gesta est, non celebratur consecratio hujus sacramenti. Ne tarnen
Ecclesia ea etiam die sit sine fructu passionis per hoe sacramentum nobis
exhibito, corpus Christi consecratum die praecedenti reservatur sumendum
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dien omdat het Bloed op een bijzondere wijze het beeld is van
het lijden des Heeren, zooals boven (78° Kw. 3 Art. 2‘‘ Antw.)
is. uiteengezet. Overigens is niet waar wat sommigen beweren»
dat door de vermenging van een gedeelte van het Lichaam met
den wijn, deze wijn in het Bloed veranderd wordt. Want dit
kan alleen geschieden door de consecratie, welke met de vereischte woorden voltrokken wordt.
Op Kerstmis worden verschillende Missen opgedragen, om de
drievoudige geboorte van Christus. Vooreerst de eeuwige, welke
voor ons verborgen is. En daarom wordt er ’s nachts een Mis
gezongen, waarbij m den Introitus gezegd wordt: <( De Heer sprak
tol Mij: Mijn Zoon zijt Cij. Ik heb U heden voortgebracht »•
De tweede geboorte is in den tijd maar geestelijk: waarbij nl.
Christus « als de Morgenster oprijst in onze harten » (2 Petr.
1. 19). En om die reden wordt een Mis gezongen m de morgen
schemering; in den Introitus daarvan heet het: « Een licht zal
heden over ons stralen ». De derde geboorte van Christus is
die, welke in den tijd en naar het lichaam heeft plaats gehad,
toen Hij voor ons zichtbaar en met Vleesch omkleed uit de
maagdelijke schoot te voorschijn kwam. Daarom wordt een derde
Mis op klaarlichten dag gezongen, waarbij in den Introïtus ge
zegd wordt: « ’n Kind is ons geboren ». Men zou ook omge
keerd kunnen zeggen, dat de eeuwige geboorte op zich in het
in illo die. Non autem sanguis propter periculum: et quia sanguis specialius
est imago Dominicae passionis, ut supra dictum est [q. 78. art. 3. ad 2.}.
Nee verum est, quod quidam dicunt, quod per immissionem particulae corporis Christi in vinum, convertatur vinum in sanguinem. Hcc enim aliter fieri
non potest, quam per consecrationem factara sub debila forma verborum.
In die autem Nativitatis plures missae celebrantur, propter triplicem Christi
nativitatem. Quarum una est aeterna quae, quantum ad nos, est occulta. Et
ideo una missa cantatur in nocte: in cujus iutroitu dicitur: « Dominus dixit ad
me: Filius meus es tu, ego hodie genui te». Aha autem est temporalis sed
spiritualis quia scilicet Christus oritur « tanquam lucifer in cordibus nostris ».
ut dicitur 2. Petr. I. [v. 19]. Et propter hoe cantatur missa in aurora, in
cujus introitu dicitur: « Lux fulgebit hodie super nos ». Tertia est Christi
nativitas temporalis et corporalis secundum quam visibilis nobis processit ex
utero virginali, carne indutus. Et ob hoe cantatur tertia missa in clara luce,
in cujus introitu dicitur: « Puer natus est nobis ». Licet e converso possit dici
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volle licht heeft plaats gehad en daarom wordt er in het Evan
gelie van de derde Mis melding gemaakt van de eeuwige ge
boorte. Volgens de geboorte naar het Vleesch is Christus in
werkelijkheid ’s nachts geboren ten teeken dat Hij tot onze
duistere zwakheid kwam en daarom wordt in de nachtmis het
Evangelie over de lichamelijke geboorte gelezen.
Op dezelfde wijzen worden ook op andere dagen, waarop
wij verschillende weldaden van Christus moeten herdenken of
afbidden. verschillende Missen op denzelfden dag opdragen,
zoo b. v. een voor het feest, een ander voor de vasten of voor de
overledenen.
3. Zooals boven (73e Kw. 5l' Art.) gezegd is, heeft Christus
dit Sacrament op het laatste oogenblik aan zijn leerlingen wil
len achterlaten, opdat het een sterken indruk in hun harten zou
maken. Daarom heeft Hij na het Avondmaal en op het einde
van den dag dit Sacrament geconsecreerd en aan Zijn leerlingen
uitgereikt. Door ons wordt het echter op het uur van ’s Heeren
lijden gevierd en wel op de feestdagen omstreeks het derde uur,
waarop Christus door het geroep van de Joden gekruisigd werd,
zooals men leest bij Marcus (13. 25), en waarop de H. Geest
nederdaalde over de Apostelen; of op de gewone dagen om
streeks het zesde uur, waarop Christus door de handen der solquod nativitas aeterna secundum se est in plena luce: et ob hoe in Evangelio tertiae missae fit mentio de nativitate aeterna. Secundum autem nativitatem corporalem, ad litteram, natus est de nocte, in signum quod veniebat
ad tenebras infiimitatis nostrae: unde et in missa nocturna dicitur Evangelium de corporali Christi nativitate.
Sic etiam in aliis diebus, in quibus occumint plura Dei beneficia vel recolenda vel expetenda, plures missae celebrantur in die : puta una pro festo, et
alia pro jejunio vel pro mortuis.
Ad TERTIUM dicendum quod, sicut dictum est superius [q. 73. art. 5.],
Christus voluit ultimo hoe sacramentum discipulis tradere, ut fortius eorum
cordibus imprimeretur. Et ideo post coenam in fine diei hoe sacramentum
consecravit el discipulis suis tradidit. A nobis tarnen celebratur hora Dominicae passionis scilicet diebus festis in tertia, quando crucifixus est linguis
judaeorum, ut dicitur Mare. 15. [v. 25], et quando Spiritus Sanctus
descendit super discipulos; vel diebus pro festis in sexta, quando crucifixus
est manibus militum, ut habetur Joan. 19. [v. 14] ; vel diebus jejuniorum
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daten gekruisigd werd, zooals er staat bij Joannes (19. 14) ; of
op de vastendagen omstreeks het negende uur, waarop Christus,
na met luider stem geroepen te hebben, den geest gaf, gelijk
gezegd wordt in Maltheus (27. 46). Het kan echter wat
later gebeuren, vooral als er wijdingen zijn en ook op PaaschZaterdag, wegens den langen duur van de plechtigheid en omdat
de wijdingen bij de Zondag hooien, zooals een Decretacil zegt.
Maar ook kan er Mis gelezen worden tijdens het eerste ge
deelte van den dag, als het noodig is, gelijk een Decretaal ver
klaart.
4. In den regel moet de Mis opgedragen worden overdag en
niet ’s nachts, omdat Christus in dit Sacrament tegenwoordig is, die
gezegd heeft: « Zoolang het dag is, moet ik de werken ver
richten van Hem, die Mij gezonden heeft; er /fom/ een nacht
waarin niemand werken kan• Zoolang Ik in de wereld hen, ben
Ik het licht der wereld ». (Joan. 9. 4, 3). Dit moet echter niet
zoo verstaan worden, dat het begin van den dag gerekend moet
worden vanaf middernacht; ook niet vanaf de opkomst der zon,
wanneer zij nl. boven de aarde te voorschijn komt, maar wan
neer de dageraad begint te gloren. Want dan reeds spreekt men
van de opkomst der zon, omdat de glans van haar stralen ver
schijnt. Daarom ook staat er bij Marcus (16. 2)dat de vrouwen
in nona, quando voce magna clamans emisit spiritum, ut dicitur Matth. 27.
[v. 46]. Potest tarnen tardari: maxime quando sunl ordines faciendi. et
praecipue in sabbato sancto; turn propter prolixitatem officii; lum quia
ordines pertinent ad diem dominicam, ut habetur in Decret. [Dist. 73. cap.:
Quod a patribus]. Possunt tarnen missae celebrari in prima parte diei propter
aliquam necessitatem: ut dicitur De Consecr. [Dist. 1. cap.: Necesse est,
etc.].
Ad QUARTUM dicendum quod regulariter missa debet celebrari in die, et
non in nocte: quia ipse Christus est praesens in hoe sacramento, qui dicit
Joan. 9. [v. 4, 5] : « Me oportet operari opera ejus qui misit me, donec dies
est. Venit nox quando nemo potest operari. Quamdiu in mundo sum, lux sum
mundi ». Ila tarnen quod principium diei accipiatur non a media nocte, nee
etiam ab ortu solis, idest quando substantia solis apparet super terram; sed
quando incipit apparere aurora. Tune enim quodammodo dicitur sol ortus,
inquantum claritas radiorum ejus apparet. Unde èt Mare. 16. [v. 2] dicitur
quod mulieres venerunt ad monumentum « orto jam sole », cum tarnen
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bij het graf kwamen « bij hel opgaan der zon », terwijl zij vol
gens Joannes (20. 1) bij het graf kwamen « terwijl het nog
donder was ». Zoo lost nl. Augustinus deze tegenstrijdigheid op.
Om een bijzondere reden echter wordt op Kerstmis de Mis
s nachts opgedragen, omdat Christus in den nacht is geboren,
zooals gezegd wordt in een Decretaal. Eveneens op PaaschZaterdag tegen middernacht, omdat de Heer verrezen is in den
nacht, d. w. z. « terwijl het nog donker was », vóór de zon
heelemaal op was.
5. Zooals een Decretaal ontleent aan het decreet van Paus
Alexander II « is hel voor den priester voldoende éénmaal daags

de Mis op te dragen, omdat Christus eenmaal geleden heeft en
daardoor de heele wereld verlost heeft; en zeer bevoorrecht is
hij, die deze eene Mis waardig k^n opdragen. Sommigen echter
lezen een Mis voor de overledenen en een andere voor den dag,
als het noodig is. Wie echter voor geld of voor de gunst van
leeken meerdere Missen meenen te mogen lezen op één dagt
zullen, naar mijn meening, de veroordeeling niet oniloopen
En Innocentius III verklaart: (( Behalve op Kerstmis en in geval
van nood, is het voldoende voor den priester eens per dag de
Mis op te dragen ».

venerint, « cum adhuc tenebrae essent », ad monumentum, ut dicitur Joan.
20. [v. 1], Sic enim hanc contrarietatem solvit Augustinus in lib. 3. de
Consensu Evang. [cap. 24. n. 65]. Specialiter tarnen in nocte Natalis
Domini missa celebratur propter hoe quod Dominus in nocte natus est, ut
dicitur De Consecr. [Dist. 1. cap.: Nocte, etc.]. Et similiter etiam in
sabbato sancto circa noctis principium: propter hoe quod Dojninus nocte
resurrexit, idest cum adhuc tenebrae essent, ante manifestum solis ortum.
Ad QUINTUM dicendum quod, sicut habetur De Consecr. [Dist. 1. Can.
sufficit.], ex decreto Alexandri II, papae « sufficit sacerdoti unam missam
in die una celebrare: quia Christus semel passus est, et totum mundum
redemit; et valde felix est, qui unam digne celebrare potest. Quidam
tarnen pro defunctis unam faciunt, alteram de die, si necesse sit. Qui vero
pro pecunia, aut adulationibus saecularium, una die praesumunt plures cele
brare missas, non aestimo evadere dam.nationem )>. Et extra, De Celebr.
Miss. [cap.: Consuluisti), dicit Innocentius III. quod, « excepto die nati"
vitatis Dominicae, nisi causa necessitatis suadeat, sufficit sacerdoti semel in
die unam missam solummodo celebrare ».

392

Kw. 83, A. 3.

III' ARTIKEL.
Moet men dit Sacrament vieren in een gewijd huis en met
gewijd vaatwerk?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet noodig is dit
Sacrament te vieren in een gewijd huis en met gewijd vaatwerk.
— 1. Dit Sacrament is een afbeelding van het lijden des Heeren. Maar Christus heeft niet binnenshuis geleden, maar buiten
de poort van de stad, zooals geschreven staat in den Brief aan
de Hebreen (13. 12): (( Jezus heeft buiten de poort geleden,
om het volk te heiligen door zijn Bloed ». Zoo schijnt het dat
men dit Sacrament niet moet vieren binnenshuis maar in de open
lucht.
2. Bij de viering van dit Sacrament moet de Kerk de handel
wijze van Christus en de Apostelen navolgen. Maar het huis,
waarin Christus voor het eerst dit Sacrament voltrok was met
geconsecreerd, maar was een gewone opperzaal door een huis
vader daarvoor in gereedheid gebracht, zooals staat in Lucas
(22. 11, 12). Ook de Apostelen waren, zooals men lezen kan
in de Handelingen (2. 46) « eendrachtig in den tempel en thuis* 2

ARTICULUS III.
Uirum oporleal hoe sacramenlum celebrari in domo el vasis sacris.

[4. Dist. 13. q. 1. art. 2. qla. 5, 6; Dist. 24, q. 2. art. 2. ad 9.]

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod non oporteat hoe sacramentum
celebrari in domo et vasis sacris. Hoe enim sacramentum est repraesentativum
Dominicae passioms. Sed Christus non est passus in domo, sed extra portam
civitatis; secundum illud Hebr. uit. [v. 12]: « Jesus, ut sanctificaret per
suum sanguinem populum, extra portam passus est ». Ergo videtur, quod
hoe sacramentum non debet celebrari in domo, sed magis sub divo.
2. Pr/ETEREA, in celebratione hujus sacramenti debet Ecclesia imitari
morem Christi et apostolorum. Sed domus, in qua primo Christus hoe sa
cramentum confecit, non fuit consecrata, sed fuit quoddam commune coenaculum a quodam patrefamilias praeparatum, ut habetur Luc. 22. [v. 11,
12]. Legitur etiam Act. 2. [v. 46] quod apostoli erant «perdurantes
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bralden ze het brood. Ze genoten hun voedsel in opgeruimdheid ».
Daarom behoeven ook nu de huizen, waarin dit Sacrament ge
vierd wordt, niet geconsecreerd te zijn.
3. In de Kerk, die door den H. Geest bestuurd wordt, moet
niets gebeuren zonder grond. Maar het schijnt nutteloos te zijn
een kerk of altaar te consecreeren en al zulke onbezielde voor
werpen, omdat zij geen genade of geestelijke kracht in zich kun
nen opnemen. Het is dus onredelijk, dat in de Kerk zulke con
secraties voorkomen.
4. Alleen goddelijke werken moeten met luister herdacht wor
den, volgens het woord uit het Boek der Psalmen (91, 3):
« Over de werken Uwer handen zal ik juichen ». Maar kerk
en altaar wordt door menschelijk toedoen geconsecreerd, zooals
de kelken, de bedienaars, enz. Deze laatste consecraties nu wor
den in de Kerk niet feestelijk herdacht. Daarom moet evenmin
de Kerkwijding of de altaarconsecratie plechtig herdacht worden.
5. De waarheid moet aan de voorafbeelding beantwoorden.
Maar in het Oude Verbond, dat een voorafbeelding van het
Nieuwe is, werd het altaar niet uit gehouwen steenen gemaakt.
Zoo toch lezen wij in het Boek van den Uittocht (20. 24, 25) :
(( Cij moei een altaar van aarde voor Mij oprichten... Bouwt
ge Mij echter een steenen altaar, dan moogt gij het niet op-3 4
unanimiter m templo, et frangenles circa domos panem, et sumebant cibum
cum exultatione ». Ergo nee modo oportet domos esse consecratas in quibus
boe sacramentum celebratur.
3. Pr/ETEREA, nihil frustra in Ecclesia fieri debet quae Spiritu Sancto
gubernatur. Sed frustra videtur adhiberi consecratio ecclesiae vel altari et
hujusmodi rebus inanimatis, quae non sunt susceptivae gratiae vel spiritualis
virtulis. Inconvenienter igitur hujusmodi consecrationes in Ecclesia fiunt.
4. Pr/ETEREA, solum divina opera debenl recoli cum quadam solemnitate, secundum illud Psal. 9] [v. 3] : « In operibus manuum tuarum exultabo ». Sed ecclesia vel altare opere humano consecratur; sicut et calix et
ministri et alia hujusmodi. Sed horum consecrationes non recoluntur celebriter
in Ecclesia. Ergo neque consecratio ecclesiae vel altaris cum solemnitate
recoli debet.
3. P&'ETEREA, veritas debet respondere figurae. Sed in veteri Testamento,
quod gerebat figuram novi, non fiebat altare de lapidibus sectis. Dicitur enim.
Exod. 20. [v. 24, 25] : « Altare de terra facietis mihi ». Quod si altare
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trekken van gehouwen steenen ». In hetzelfde Boek wordt ook
nog voorgeschreven (27. 1, 2) dat men moest maken: <( een
altaar van acaciahout » beslagen (( met brons » of « met goud )>,
zooals staat in het Boek van den Uittocht (23.). Derhalve
schijnt het een verkeerd gebruik in de Kerk te zijn, dat het altaar
alleen uit steen vervaardigd wordt.
6. De kelk met de pateen stelt het graf van Christus voor.
Dat was echter « in de rots uitgehouwen », zooals de Evange
liën verhalen (Matth. 27. 60; Mare. 15. 46; Luc. 23. 53).
Daarom moet de kelk van steen zijn en niet van zilver of goud
of zelfs van tin.
7. Evenals goud de kostbaarste stof is voor het vaatwerk, zoo
is zijde het kostbaarste weefsel. Evenals dus de kelk van goud
moet zijn, zoo moeten dus de altaardwalen van zijde en niet
slechts van linnen zijn.
8. Het beheer van en de verordeningen over de sacramenten
komen toe aan de bedienaars van de Kerk evenals het beheer
van de tijdelijke goederen afhangt van de verordening der
wereldsche vorsten. Zoo zegt dan ook de Apostel : « Men moet
ons zonder meer als dienaars van Christus beschouwen, en be
heerders van Gods geheimenissen » (I Cor. 4. 1). Maar wanneer
bij het beheer van tijdelijke goederen iets gebeurt tegen de voorlapideum feceris mihi, non aedificabis illud de sectis lapidibus ». Exod.
etiam 27. [v. 1, 2] mandatur fieri altare « de lignis Sethim vestitis aere »;
vel etiam auro, ut habetur Exod. 25. Ergo videtur inconvenienter observari
in Ecclesia quod altare fiat solum de lapide.
6. Pr/ETEREA, calix cum patena repraesentat sepulchrum Christi, quod
fuit excisum in petra, ut in Evangeliis habetur (Matth. 27, 60; Mare. 15,
46; Luc. 23, 53). Ergo calix debet de petra fieri, et non solum de argento
vel auro vel stanno.
7. Pr/ETEREA, sicut aurum pretiosius est i'nter materias vasorum, ita
panni serici pretiosiores sunt inter alios pannos. Ergo sicut calix fit de auro,
ita pallae altaris debent de serico fieri et non solum de panno lineo.
8. Pr/ETEREA, dispensatio sacramentorum et ordinatio eorumdem ad
ministros Ecclesiae pertinet, sicut dispensatio rerum temporalium subjacet
ordinationi principum saecularium. Unde et Apostolus dicit 1. Cor. 4.
[v. 1 ] : « Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei ». Sed si circa dispensationem rerum temporalium aliquid fiat
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schriften van de vorsten, is dat ongeldig. Wanneer dus, wat
opgenoemd is, goed was vastgesteld door de Kerkvorsten, schijnt
het, dat zonder dit de sacramenten niet tot stand kunnen komen.
En dan schijnt daaruit te volgen, dat Christus’ woorden ontoerei
kend zijn voor de totstandkoming van dit Sacrament, hetgeen
ongerijmd is. Dus was het wel onredelijk dat deze dingen voor
de viering van dit Sacrament werden voorgeschreven.
Daartegenover staat echter, dat wat de Kerk voorschrijft, door
Christus Zelf verordend wordt, die zegt: « Waar txvee of drie
vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Il( in hun midden »
(Matth. 18. 20).
Leerstelling. — Bij datgene wat rondom dit Sacrament
gebeurt moei men twee dingen in oogenschouw nemen. Het eerste
betreft de uitbeelding van wat er bij het lijden des Heeren heeft
plaats gehad; het tweede den eerbied aan dit Sacrament ver
schuldigd, inzoover Christus daarin waarachtig en niet alleen
m beeld tegenwoordig is. Daarom worden de zaken, die voor
dit Sacrament noodig zijn, geconsecreerd, zoowel uit eerbied
voor het Sacrament, als ook om het uitwerksel uit te beelden nl.

contra statuta principum, habelur irritum. Ergo si haec quae dicta sunt,
convenienter sunt statuta per praelatos Ecclesiae, videtur quod sine his corpus
Christi confici non possit. Et sic videtur sequi quod verba Christi non sint
sufficientia ad hoe sacramentum conficiendum: quod est inconveniens. Non
ergo videtur conveniens fuisse quod haec circa celebrationem hujus sacramënti statuerentur.
Sed CONTRA est quod ea quae per Ecclesiam statuuntur ab ipso Christo
ordinantur, qui dicit Matth 18. [v. 20] : « Ubicumque fuerint duo vel tres
congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum ».

RESPONDEO dicendum quod in his quae circumstant hoe sacramentum
duo considerantur: quorum unum pertinet ad repraesentationem eorum quae
circa Dominicam passionem. sunt acta; aliud aulem pertinet ad reverentiam
hujus sacramenti, in quo Christus secundum veritatem continetur, et non
solum in figura. Unde et consecrationes adhibentur his rebus quae veniunt
in usum hujus sacramenti: turn propter sacramenti reverentiam; turn ad re
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de heiliging, die ons tengevolge van Christus’ lijden toekomt,
naar het woord uit den Brief aan de Hebreen (13. 1 2) : « Om
het volk te heiligen door zijn Bloed, heeft Jezus » enz.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Als regel moet dit
Sacrament in huis gevierd worden, omdat zoo de Kerk aange
duid wordt volgens het woord uit den Eersten Brief aan Timotheus (3. 15) : « Gij moet rveten, hoe gij u gedragen moet m
het huis van God, de Kerk van den levenden God ». Want zooals
Augustinus zegt: c( Buiten de Kerk is er geen plaats voor het
7vaarachtig Offer ». En omdat de Kerk met binnen de grenzen
van het Joodsche volk besloten moest blijven, maar over de heele
wereld verspreid moest worden, daarom had het lijden van
Christus niet plaats binnen de stad der Joden, maar in de open
lucht, opdat zoo voor het lijden van Christus de heele wereld als
een huis zou zijn.
2. Omdat het huis, waarin dit Sacrament gevierd wordt, de
Kerk aanduidt en daarom ook de kerk genoemd wordt, wordt
het terecht geconsecreerd, zoowel om de heiligmaking uit te
praesentandum effectum sacramenti (1) qui ex passione Christi provenit,
secundum illud Hebr. uit. [v. 12] ; « Jesus, ut sanctificaret per suum
sanguinem populum », etc.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod regulariter hoe sacramentum celebran
debet in domo, per quam significatur Ecclesia, secundum illud 1. Tim. 3.
[v. 15] : « Ut scias quomodo oportet te in domo Dei conversari, quae est
Ecclesia Dei vivi ». Extra Ecclesiam enim non est locus veri sacrificii, ut
Augustinus dicit [in lib. Sent. Prosp. cap. 15.]. Et quia Ecclesia non erat
concludenda sub finibus genlis judaicae, sed erat in universo mundo fundanda, ideo passio Christi non est celebrata intra civitatem Judaeorum, sed
sub divo, ut sic totus mundus se haberet ad passionem Christi ut domus.
Et tarnen, ut dicitur De Consecratione [Dist. 1. cap.: Concedimus], « in
itinere positis, si ecclesia defuerit, sub dio seu in tentorio, si tabula altaris
consecrata caeteraque sacra mysteria ad id officium pertinentia ibi affuerint,
missarum solemnia celebrari concedimus ».
Ad SECUNDUM dicendum quod domus, in qua hoe sacramentum celebratur,
Ecclesiam significat, sicut et ecclesia riominatur, quae convenienter con(1) L. ; sanctitatis.
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drukken, welke aan de Kerk door het lijden van Christus ten
deel is gevallen, alsook ter beduiding van de heiligheid, welke
vereischt wordt bij hen, die dit Sacrament moeten ontvangen. —
Het altaar beduidt Christus zelf van wien de Apostel zegt:
(( Door Hem moeten wij een altijddurend dankoffer brengen
aan God » (Hebr. 13. 13). Daarom stelt de consecratie van het
altaar ook de heiligheid van Christus voor, welke Lucas aan
geeft (1. 33) : « Het heilige, dat uit u wordt geboren, zal Zoon
van Cod genoemd worden ». En in een Decretaal staat: « Het
is goed bevonden de altaren te heiligen niet alleen door de zalving
met chrisma, maar ook door een priesterlijke zegening ». En
daarom is het als regel niet geoorloofd dit Sacrament te vieren
buiten geconsecreerde huizen. Zoo staat dan ook in een Deeretaal: « Geen priesier mag de Mis opdragen buiten de plaatsen,
die door den bisschop hiervoor gewijd zijn ». En omdat de
heidenen niet tol de Kerk behooren evenmin als andere ongeloovigen, wordt verderop gezegd: (( Het is niet geoorloofd een
kerk, waarin de lichamen van gestorven ongeloovigen begraven
zijn, te wijden, maar als ze geschikt bevonden is om geconsecreerd
te worden dan moet ze hersteld worden, nadat de lijken eruit
verwijderd zijn en de muren of wanden van die plaats afge-

secratur: tum ad repraesentandam sanctificationem, quam Ecclesia consecuta
est per passionem Christi; tum etiam ad significandam sanctitatem quae
requiritur in his qui hoe sacramentum suscipere debent. Per altare autem
significatur ipse Christus, de quo dicit Apostolus Hebr. uit. [v. 15] : « Per
ïpsum offerimus hostiam laudis Deo ». Unde et consecratio altaris significat
sanctitatem Christi, de qua dicitur Luc. 1. [v. 33] : « Quod ex te nascetur
sanctum, vocabitur Filius Dei». Unde De Consecratione [Dist. 1. Can.
Altaria.] dicitur: ((Altaria placuit non solum unctione chrismatis, sed etiam
sacerdotali benedictione sacrari ».
Et ideo regulariter non licet celebrare hoe sacramentum, nisi in domibus
consecratis. Unde, sicut habetur De Consecratione [Dist. 1. Can. Nullus
presbyter] : « Nullus presbyter missas celebrare praesumat, nisi in consecralis ab episcopo locis ». Propter quod etiam, quia pagani non sunt de
Ecclesia nee alii infideles, ideo eadem Distinctione [Can. Ecclesiam in
qua.] legitur: « Ecclesiam in qua mortuorum cadavera infidelium sepeliuntur, sanctificare non licet: sed si apta videtur ad consecrandum, inde
evulsis corporibus et rasis parietibus vel tignis ejus loei, reaedificetur. Sed

398

Kw. 83. A. 3.

schrapt zijn. Was ze vroeger reeds geconsecreerd, dan mogen
erin Missen opgedragen worden, wanneer zij, die erin begraven
zijn, geloovig waren ».
In geval van nood kan men dit Sacrament voltrekken in niet
geconsecreerde en zelfs ontheiligde huizen, maar alleen met goed
vinden van den Bisschop. Daarom wordt t. z. p. gezegd: (( Wij
oordeelen, dat men de Misplechtigheden niet overal moet vieren
maar alleen op de plaatsen, die door den bisschop geconsecreerd
zijn, of waar hij het toeslaat )). Maar alleen op een draagbaar
altaar, dat gewijd is. Zoo leest men t. z. p.: u Wij staan toe,
dat, indien de /jjer/fen door brand aangetast of verwoest zijn, de
Mis gelezen wordt in kapellen op een geconsecreerd en steen »•
Want omdat de heiligheid van Christus de bron is van iedere
kerkelijke heiligheid, daarom is het, in geval van nood, voldoende
dit Sacrament te voltrekken op een gewijd altaar. Om dezelfde
reden wordt nooit een kerk zonder altaar geconsecreerd, maar
soms wel zonder kerk een altaar met de overblijfselen van de
heiligen, wier « leven verborgen was met Christus in God »
(Coloss. 3. 3). Zoo lezen wij dan ook op de genoemde plaats:
« Het is onze wensch, dat de altaren, waarin geen lichamen of
overblijfselen van een martelaar gevonden worden, door de bis
schoppen, die aldaar aan het bestuur zijn, zoo mogelijk afgebrosi haec consecrata prius fuerit, missas in ea celebrare licel: tarnen si fideles
fuerunt, qui in ea sepulti sunt ». Propter necessitatem tarnen polest hoe
sacramentum peragi in domibus non consecratis vel violatis: sed tarnen de
consensu episcopi. Unde in eadem Dist. [Can. Missarum solemnia.] legitur:
« Missarum solemnia non ubique sed in locis ab episcopo consecratis, vel
ubi ipse permiserit, celebranda esse censemus ». Non tarnen sine altari portatili consecrato unde in eadem Dist. [Can. Concedimus.] legitur: « Concedimus, si ecclesiae fuerint incensae vel combustae, in capellis, cum tabula
consecrata, missas iterum celebrari ». Quia enim sanctitas Christi fons est
lotius ecclesiasticae sanctitatis, ideo in necessitate sufficit ad peragendum
hoe sacramentum altare sanctificatum. Propter quod etiam nunquam
ecclesia sine altari consecratur: tarnen sine ecclesia quandoque consecratur
altare, cum reliquiis sanctorum, quorum vita « abscondita est cum Christo in
Deo» [Colcss. 3. v. 3]. Unde in eadem Dist. [Can. Placuit.] legitur:
« Placuit ut altaria in quibus nullum corpus aut reliquiae martyrum conditae
probantur, ab episcopis qui eisdem locis praesunt, si fieri potest, evertantur ».
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ken worden ».
3. Kerk, altaar en dergelijke onbezielde dingen worden ge
consecreerd, niet omdat zij de genade kunnen ontvangen, maar
omdat zij tengevolge van hun consecratie een bepaalde geestelijke
kracht krijgen, waardoor zij geschikt worden voor den godde1 ijken eeredienst, opdat nl. de menschen daardoor tot godsvrucht
opgewekt worden, om gereeder klaar te staan voor het godde
lijke, tenzij dit weer teniet gedaan wordt door oneerbiedigheid.
Daarom wordt in het Tweede Boek van de Machabeén gezegd
(-5. 38, 39) : (( Waarachtig, daar woont een goddelijke kracht.
Want Hij, die in den hemel woont bewaakt en beschermt die
plaats ».
Daarom worden deze zaken voor de consecratie gezuiverd en
bezworen, opdat de kracht van den vijand eruit verdreven worde.
E,n om dezelfde reden worden de kerken « die door het vloeien
van bloed of het uitstorten van zaad bezoedeld zijn » in eere her
steld, omdat er door de zonde, die daar bedreven werd, een
bepaalde werking van den vijand blijkt te zijn. Zoo wordt er dan
ook in hetzelfde boek gezegd: « Waar gij kcrken van Arianen
aantreft, moet gij ze onverwijld door goddelijke gebeden en
Werken consecreeren tol /faZ/io/iefce kerken ».
Vandaar wordt door sommigen de met onwaarschijnlijke
Ad TERTIUM dicendum quod ecclesia et altare et alia hujusmodi inanimata consecrantur, non quia sint gratiae susceptiva, sed quia ex consecratione adipiscuntur quam.dam spiritualem virtutem per quam apta redduntur
divino cultui: ut scilicet homines devotionem quamdam exinde percipiant, ut
sint paratiores ad divina, nisi hoe propter irreverentiam impediatur. Unde
et 2. Machab. 3. [v. 38, 39] dicitur: «Veie Dei virtus quaedam est ia
loco: nam ipse qui habet in coelis habitationem, visitator et adjutor est loei
illius )>.
Et inde est quod hujusmodi ante consecralionem emundantur et exoreizantur, ut exinde virtus inimici pellatur. Et eadem ratione ecclesiae quae
sanguinis effusione aut cujuscumque semine pollutae fuerint, reconciliantur,
quia per peccatum ibi commissum apparet ibi aliqua operatio inimici. Propter
quod etiam in eadem Dist. legitur: « Ecclesias Arianorum, ubicumque
inveneritis, catholicas eas divinis precibus et operibus absque mora consecrate ».
Unde et quidam probabiliter dicunt quod per ingressum ecclesiae conse-
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meening verkondigd dat de mensch door het betreden van
een geconsecreerde kerk vergiffenis van zijn dagelijksche zonden
verkrijgt evenals door de besprenkeling met wijwater. Zij be
roepen zich op wat er gezegd wordt in het Boek der Psalmen
(84. 2, 3) : « Gezegend hebt gij, Heer, Uw land, en van Uw
volk de ongerechtigheid weggenomen ».
Om de kracht, welke de kerk door de consecratie verkregen
heeft, mag deze consecratie met herhaald worden. Zoo wordt in
hetzelfde boek uit de Kerkvergadering van Nicea aangehaald:
(( De kerkeni die eenmaal aan God zijn toegeïvijd, mogen met
opnieuw geconsecreerd worden behalve wanneer zij door vuur
verwoest zijn of bezoedeld door het vloeien van bloed en het
uitstorten van zaad; omdat evenals een kmd, dat eenmaal ge
doopt is, door welken priester dan ook» m den naam van den
Vader, den Zoon en den H. Geest, niet opnieuw gedoopt mag
worden, evenmin een Kerk, die aan God is toegewijd, opnieuw
geconsecreerd moei worden, behalve in bovengenoemde ge
vallen, indien tenminste zij, die consecreerden, geloofden aan de
Drievuldigheid ».
Immers, die buiten de Kerk staan, kunnen met consecreeren.
Maar, zooals verder in hetzelfde boek geschreven is: « Kerken
of altaren, waarvan de consecratie twijfelachiig is, moeten ge
consecreerd worden ».
cratae homo consequitur remissionem peccatorum venialium, sicut et per
aspersionem aquae benedictae inducentes quod in Psal. 84. [v. 2, 3]
dicitur: « Benedixisti, Domine, terram luam, remisisti iniquitatem plebis
tuae ». Et ideo, propter virtutem quae ex consecratione Ecclesiae acquiritur,
consecratio ecclesiae non iteratur. Unde in eadem Dist. [Can. Ecclesiis
semel] ex Concilio Nicaeno legitur: « Ecclesiis semel Deo consecratis non
debet iterum consecratio adhiberi, nisi aut ab igne exustae aut sanguinis
effusione aut cujuscumque semine pollutae fuerint: quia, sicut infans a qualicumque sacerdote in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti semel baptizatus
non debet iterum baptizari, ita nee locus Deo dicatus est iterum consecrandus,
nisi propter eas causas quas superius nominavimus; si tarnen fidem sanctae
Trinitatis tenuerint, qui consecraverunt ». Alioquin qui sunt extra Ecclesiam,
consecrare non possunt. Sed, sicut in eadem Dist. [Can. Ecclesiae vel
altaria] legitur, « Ecclesiae vel allaria quae ambigua sunt de consecratione,
consecrentur ». Propter hoe etiam quod aliquam spiritualem virtutem adi-
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Omdat zij door de consecratie een zekere geestelijke kracht
krijgen, wordt aldaar bepaald: (( Het hout van een geconse
creerde Kerlf mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden,
behalve voor een andere Kerk of om te verbranden of ten be
hoeve van kloosterbroeders: voor het werk van leefden mag het
echter niet dienen ». En t. z. p. leest men: « Als altaar dwalen,
zetels, kandelaars en voorhang door ouderdom versleten zijn, moe
ten ze verbrand worden, en de asch moet in de doopkopel 8e~
bracht worden, of in den wand of in laagten onder den vloer,
opdat ze )ue! vertreden zou worden door de voeten van hen, die
binnenkomen
4. Ome*;.; de consecratie van het altaar de heiligheid van
Christus i.iibeeldt, en de consécratie van het gebouw de heilig
heid van heel de Kerk, heeft het méér zin de consecratie van
Kerk of altaar plechtig te herdenken, dan van de andere dingen.
Daarom wordt ook de plechtigheid van kerkwijding acht dagen
gevierd om de zalige verrijzenis van Christus en van de leden
der Kerk aan te geven. De kerk- of altaarconsecratie is overigens
niet alleen menschenwerk, daar ze geestelijke kracht meedeelt.
Vandaar wordt er in een Decretaal gezegd: «De plechtigheid

piscuntur per consecrationem, in eadem Dist. [Can. Ligna Ecclesiae]
statutum legitur: « Ligna ecclesiae dedicalae. non debent ad aliud opus
jungi, n->] ad aliam ecclesiam, vel igni ccmburenda, vel ad profeclum in
monasterio fratribus: in laicorum autem opera non debent admitti ». Et
ibidem [Can. Altaris palla.] legitur: « Altaris palla, cathedra, candelabrum et velum, si fuerint vetustate consumpta, incendio dentur: cineres quoque
eorum in baptisterio inferantur aut in pariete aut in fossis pavimentorum
jactentur, ne introeuntium pedibus inquinentur ».
Ad QUARTUM dicendum quod, quia consecratio altaris repraesentat sanctitatem Christi, consecratio vero domus sanctitatem totius Ecclesiae, ideo
convenientius recolitur cum sanctitate et solemnitate consecratio ecclesiae
vel altaris, quam aliorum quae consecrantur (1). Propter quod etiam octo
diebus solemnitas dedicationis agitur, ad significandam beatam resurrectionem
Christi et membrorum Ecclesiae. Nee est opus solius hominis consecratio
ecclesiae et altaris: cum habeat spiritualem virtutem. Unde De Consecr.
[Dist. eadem, can. 17] dicitur: « Solemnitates dedicationum ecclesiarum
(1) L. om.: quam nlicrum quae consecrantur.
27
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van kerkwijding moet elk jaar feestelijk gevierd worden. Dat
dit gedurende acht dagen moet geschieden £an men vinden in het
Derde Boek der Koningen (8. 66), na afloop van de tempelwijding ».
5. In een Decretaal staat: « Wanneer de altaren niet van
steen zijn, mogen zij niet door de zalving met chrisma geconse
creerd worden )). Dit komt ook overeen met datgene, wat dit
Sacrament uitbeeldt: vooreerst, omdat het altaar Christus ver
beeldt, van wien gezegd wordt in den Eersten Brief aan de
Corinthiërs (10. 4): « En die rots was Christus »; vervolgens
omdat het Lichaam van Christus in een steenen graf neer
gelegd was. Ook met het gebruik van dit Sacrament is het ui
overeenstemming, want steen is duurzaam en kan gemakkelijk
overal gevonden worden. Dit was in de Oude Wet niet van
belang, omdat, er slechts op één plaats een altaar gebouwd werd.
Dat men toen voorschreef, dat het van aarde of ongehouwen
steen gemaakt moest worden, geschiedde om de afgoderij tegen
te gaan.
6. Aldaar wordt in een Decretaal gezegd: (( Vroeger ge
bruikten de preisters geen gouden maar houten fce/fcen; Paus
Zepherinus schreef daarna voor, dat de Mis opgedragen moest
worden met glazen patenen; en tenslotte liet Urbanus alles van
per singulos annos solemniter sunt celebrandae. Quod autem octo diebus
encaenia sint celebranda, in libris Regum, perfecta dedicatione templi repenes
[3. Reg. 8. v. 66] ».
Ad QUINTUM dicendum quod, sicut legitur De Consecr. [Dist. 1. Can.
Altaria si non] : « Altaria, si non sint lapidea, ebrismatis unctione non consecrentur ». Quod quidem competit et significationi hujus sacramenti; tum
quia altare significat Christum, dicitur autem 1. Cor. 10. [v. 4] : « Petra
autem erat Christus » ; tum etiam quia corpus Christi in sepulchro lapideo
fuit reconditum. Competit etiam quoad usum sacramenti: lapis enim et
solidus est, et de facili potest inveniri ubique. Quod non erat necessarium
in veteri lege, ubi fiebat in uno loco altare. Quod autem mandatur altare
fieri de terra vel de lapidibus insectis, fuit ad idolatriam removendam.
Ad SEXTUM dicendum quod sicut in Dist. eadem dicitur [cap.: Vasa],
« Quondam sacerdotes non aureis sed ligneis calicibus utebantur. Zephirinus
autem papa patenis vitreis missam celebrari constituit; deinde Urbanus omriia
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zilver maken )). Later werd vastgesteld: « dat de kelk des Heeren met de pateen van goud of zilver moest zijn, of minstens vaii
tin, maar niet van koper of brons, omdat dit door den invloed
van den wijn begint te roesten en braken veroorzaakt. Niemand
mag echter de Mis opdragen in een houten of glazen ke^k »
omdat nl. hout poreus is en het geconsecreerde Bloed daarin
achterblijft; en glas breekbaar is en er gevaar voor stukgaan
dreigt. Hetzelfde geldt voor een steenen kelk. En daarom is uit
eerbied voor het Sacrament vastgesteld, dat de kelk uit voor
noemde stof vervaardigd moet worden.
7. Waar het zonder gevaar kon geschieden, heeft de Kerk
met betrekking tot dit Sacrament vastgesteld, wat het meest uit
drukkelijk het lijden van Christus uitbeeldt. Nu was er minder
gevaar bij het Lichaam, dat op het corporaal gelegd wordt, dan
bij het Bloed, dat in den kelk bewaard wordt. En daarom mag
het corporaal van linnen zijn, ook al is het niet toegestaan, dat
de kelk van steen is, omdat het Lichaam van Christus in linnen
gewikkeld was. Zoo leest men dan ook in den Brief van Paus
Sylvester t. z. p.: « Op aller aanraden stellen wij vast, dat het
Misoffer opgedragen wordt, niet op zijde of op geverfde stof,
maar op zuiver linnen, dat door den bisschop geconsecreerd is.

fecit argentea ». Postmodum autem statutum est [Dist. ead.], «ut calix
Domini cum patena, sive ex auro omnino, sive ex argento fiat: vel saltem
slanneus calix habeatur. De aere, aut ex aurichalco non fiat: quia hoe vini
virtute aeruginem parit, pariterque vomitum provocat. Nullus autem in ligneo
seu vitreo calice praesumat missam cantare ». Quia scilicet lignum porosum
est, et sanguis consecratus in eo remaneret; vitrum autem fragile est, et
posset fractionis periculum imminere. Et eadem ratio est de lapide. Et ideo,
propter reverenliam sacramenti statutum est, ut ex praedictis materiis calix
fiat.
Ad SEPTIMUM dicendum quod, ubi potuit sine periculo fieri, Ecclesia sta
tuit circa hoe sacramentum id quod expressius repraesentat passionem Christi.
Non erat autem tantum periculum circa corpus, quod ponitur in corporali,
sicut circa sanguinem, qui continetur in calice. Et ideo licet calix non fiat
de petra corporale tarnen fit de panno lineo, quo corpus Christi fuit involulum. Unde in epistola Silvestri papae in eadem Distinctione (Can. Consulto)
legitur: « Consulto omnium, statuimus, ut sacrificium altaris non in serico
panno aut intincto quisquam celebrare missam praesumat, sed in panno lineo ab
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evenals het Lichaam van Christus in een zuiver linnen lijkwade
gewikkeld was ». Een linnen kleed kan bovendien om zijn zuiver
heid, passend de zuiverheid van het geweten uitbeelden, en om
zijn moeizame vervaardiging het lijden van Christus.
8. Het beheer van de sacramenten behoort aan de bedienaars
van de Kerk, maar hun consecratie is van God. Daarom hebben
de bedienaars van de Kerk niet iets vast te stellen over den vorm
van de consecratie, maar wel over het gebruik van de sacramen
ten en de wijze van vieren. Indien dus een priester de woorden
van de consecratie uitspreekt over de vereischte stof met de be
doeling om ze te consecreeren, zonder al de voornoemde voor
werpen als geconsecreerd gebouw, altaar, kelk en corporaal,
consecreert hij werkelijk het Lichaam van Christus maar zondigt
hij zwaar door het gebruik van de Kerk niet te volgen.

episcopo consecrato: sicul corpus Christi in sindone linea el munda sepultum
fuit ». Competit eliam pannus lineus propler sui munditiam, ad significandam conscientiae punlatem, et propler multiplicem laborem quo talis pannus
praeparatur ad significandam Christi passionem.
Ad OCTAVUM dicendum quod dispensatio sacramentorum pertinet ad
ministros Ecclesiae, sed consecratio eorum est ab ipso Deo. El ideo ministri Ecclesiae non habent aliquid statuere circa formam consecrationis: sed
circa usum sacramenti et modum celebrandi. Et ideo, si sacerdos verba con
secrationis proferat super materia debita cum intentione consecrandi, absque
omnibus praedictis, scilicet domo et altari, calice et corporali consecratis,
et caeteris hujusmodi per Ecclesiam institutis, consecrat quidem in rei veritate corpus Christi. Peccat tarnen graviter, ritum Ecclesiae non servans.
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IV' ARTIKEL.
Is hetgeen hij de viering van dit Sacrament gezegd wordt op
geschikte wijze vastgesteld?
Bedenkingen. — Men beweert, dat hetgeen bij de viering
van dit Sacrament gezegd wordt niet op geschikte wijze is vast
gesteld.
!. Dit Sacrament wordt immers door de woorden
van Christus geconsecreerd, zooals Ambrosius zegt. Daarom moe
ten bij dji Sacrament alleen maar de woorden van Christus ge
bruikt worden.
2. De woorden en daden van Christus zijn ons uit de Evan
geliën bekend. Maar bij de consecratie van dit Sacrament komen
woorden voor, die niet in de Evangeliën staan. Zoo staat er niet
in het Evangelie, dat Christus bij de instelling van dit Sacrament
Zijn oogen naar den hemel opsloeg; verder staat er in de Evan
geliën: a Neemt en eet)) zonder de toevoeging: ((gij allen»,
terwijl bij de viering van dit Sacrament gezegd wordt: ((Na Zijn
oogen ten hemel opgeslagen te hebben)), en: aNeemt en eet
hiervan gij allen ». Het is dus niet passend, dat deze woorden* 2

ARTICULUS IV.
Utrum convenienter ordincniur ea quae circa hoe sacramcntum dicuntur.

[4. Dist. 1. q. 1. art. 5. qla. 1. ad 2; Dist. 8. Expos. litt.;
Dist. 15. q. 4. art. 3. qla. 1 ; 1 ad Tim. cap. 2. lect. 1.].
Ad QUARTUM sic procedilur. Videtur quod inconvenienter ordinentur ea
quae circa hoe sacramentum dicuntur. Hoe enim sacramenlum verbis Christi
consecratur, ut Ambrosius dicit in lib. 4. de Sacramentis [cap. 4.]. Non
ergo debent aliqua alia in hoe sacramento dici quam verba Christi.
2. PRy'ETEREA, verba et facta Christi nobis per Evangelium innotescunt.
Sed quaedam dicuntur circa consecrationem hujus sacramenti quae in Evangeliis non ponuntur. Non enim Iegitur in Evangelio quod Christus in consecratione hujus sacramenti oculos ad coelum levaverit; similiter etiam in
Evangeliis dicitur: « Accipite et comedite », nee ponitur, « omnes » cum
in celebratione hujus sacramenti dicatur: « Elevatis oculis in coelum», et
iterum: « Accipite et manducate ex hoe omnes ». Inconvenienter ergo hujus-
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bij de viering van dit Sacrament gebruikt worden.
3. Alle sacramenten zijn gericht op het heil van alle geloovigen. Maar bij de viering van de andere sacramenten is er
geen algemeen gebed voor het heil van alle geloovigen, noch ook
voor de overledenen. Dus is het niet passend, dat het wel gezegd
wordt bij dit Sacrament.
4. Het doopsel wordt heel bijzonder « het Sacrament van
het geloof » genoemd. Wat dus hoort bij het onderricht in het
geloof, moet eerder bij het doopsel meegedeeld worden dan bij
dit Sacrament: zooals de leer van de Apostelen en het Evan
gelie.
3. Bij elk sacrament is de godsvrucht van de geloovigen een
vereischte. Daarom moet bij dit Sacrament niet méér dan bij
de andere de godsvrucht der geloovigen opgewekt worden door
lofprijzingen voor God en aansporingen zooals: (( Omhoog de
harten ».
6. Zooals gezegd is, is de bedienaar van dit Sacrament de
priester. Alles dus, wat bij dit Sacrament gezegd moet worden,
moet door den priester gezegd worden en niet een gedeelte door
de mindere bedienaars en een ander gedeelte door het koor.
7. De goddelijke kracht bewerkt met zekerheid dit Sacra
ment. Overbodig is het daarom, dat de priester bidt voor de
modi verba dicuntur m celebratione hujus sacramenti.
3. PFUETEREA, omnia sacramenta ordinantur ad salutem fidelium. Sed
in celebratione aliorum sacramentorum non fit communis oratio pro salute
fidelium (1) defunctorum. Ergo inconvenienter fit in hoe sacramento.
4. Pr/ETEREA, baptismus dicitur specialiter fidei sacramenlum. Ea ergo
quae pertinent ad instructionem fidei, magis debent circa baptismum tradi
quam circa hoe sacramenlum: sicut doctrina apostolica et evangelica.
5. PRyETEREA, in omni sacramento exigitur devotio fidelium. Non ergo
magis in hoe sacramento quam in aliis deberet excitari devotio fidelium per
laudes divinas et per adm.onitiones: puta cum dicitur: « Sursum corda ».
6. Pr/ETEREA, minister hujus sacramenti est sacerdos, ut dictum est [q.
praec. art. 1.]. Omnia ergo quae in hoe sacramento dicuntur, a sacerdote
dici deberent et non quaedam a ministris, quaedam a choro.
7. PRjETEREA, hoe sacramentum per certitudmem operatur virtus divina.
(1) L. addit: et.
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voltrekking van dit Sacrament met de woorden: « God, gewaardig U deze offerande in alles » enz.
8. Het Offer van de Nieuwe Wet is veel verhevener dan
het Offer van de Aartsvaders. Het is dus niet passend, dat de
priester vraagt, dat dit Offer aangenomen moge worden als het
offer van A*bel, Abraham en Melchisedech.
9. Het Lichaam van Christus is niet door plaatsverandering
in dit Sacrament aanwezig, zooals boven (75c Kw. 2° Art.)
gezegd is. Evenmin houdt het door plaatsverandering op er te
zijn. Het is dus niet passend, dat de priester vraagt: « Mogen
deze gaven door de handen van uw heiligen engel neergelegd
Worden op Uw verheven altaar ».
Daartegenover staat echter, dat in een Decretaal gezegd wordt:
« Jacobus, de broeder des Heer en naar het vleesch, en Basiliust
bisschop van Caesarea, hebben de viering van de Mis opgesteld )).
Het gezag van beiden waarborgt, dat alles, wat gezegd moet
worden, passend is.
Leerstelling. — Omdat in dit Sacrament het geheele ge
heim van ons heil vervat is, wordt het met grooteren luister ge
vierd dan de andere sacramenten. En omdat er geschreven staat
Superflue ergo sacerdos petit hujus sacramenti perfectionem, cum dicit:
« Quam oblationem tu, Deus, in omnibus », etc.
8. Pr/eterea, sacrificium novae legis multo est excellentius quam sacrificium antiquorum Patrum. Inconvenienter ergo sacerdos petit quod hoe
sacrificium habeatur sicut sacrificium Abel, Abrahae et Melchisedech.
9. Pr/eterea, corpus Christi sicut non incipit esse in hoe sacramento
per loei mutationem, ut supra dictum est [q. 75. art. 2.], ita etiam nee esse
desinit. Inconvenienter ergo sacerdos petit: « Jube haec perferri per manus
sancti angeli tui in subli'me altare tuum )).
Sed CONTRA est, quod dicitur De Consecr. [Dist. 1. Can. Jacobus
frater] : « Jacobus frater Domini secundum carnem, et Basilius Caesariensis
episcopus ediderunt missae celebrationem », ex quorum auctoritate patet
convenienter singula circa hoe dici.
Respondeo dicendum quod quia in hoe sacramento totum mysterium
nostrae salutis comprehenditur, ideo prae caeteris sacramentis cum majori

408

Kw. 83, A. 4.

bij den Prediker (4. 17): « Geef acht op uw voet, wanneer gij
het huis des Heeren betreedt », en in het Doek Ecclesiasticus
(18. 23) : « Bereidt uw ziel eer gij bidden gaat », daarom wordt
vóór het vieren van dit Geheim eerst een voorbereiding gehouden
cm waardig te kunnen verrichten wat volgen gaat. Het eerste
gedeelte van deze voorbereiding is een verheerlijking van God,
welke bij den Introitus plaats heeft, volgens het woord uit het
Boek der Psalmen (49. 23) : « Een offer van lof brengt Mij
eer, en dat is de weg, waarop Ik hem Gods heil zal toonen».
Deze wordt meestal uit de Psalmen genomen of in verband met
een Psalm gezongen, omdat, volgens Dionysius, de Psalmen m
lofzang alles omvatten wat in de H. Schrift verhaald wordt. —
Het tweede gedeelte geeft uiting aan onze tegenwoordige ellende,
door barmhartigheid af te smeeken met het driemaal c Kyrie
eleison » tot den Persoon van den Vader, het driemaal « Christe
eleison » tot den Persoon van den Zoon en het weer eens drie
maal « Kyrie eleison » tot den Persoon van den H. Geest: tegen
onzen drievoudigen nood van onwetendheid, schulden en straf,
of om uit te drukken, dat alle Personen met elkaar een zijn. —
Het derde deel herdenkt de hemelsche heerlijkheid, waarnaar
wij streven na onze tegenwoordige ellende, in het « Eere zij
God in den hooge ». Dit wordt gezongen op de feestdagen,
solemnitate agitur. Et quia scriptum est Eccle. 4. [v. 17]: « Custodi pedem
tuum ingrediens domum Domini », et Eccli. 18. [v. 23]: «Ante orationem praepara animam tuam », ideo ante celebrationem hujus mysterii primo
quidem praemittitur praeparatio quaedam ad digne agenda ea quae sequuntur. Cujus praeparationis prima pars est laus divina, quae fit in introitu,
secundum illud Psal. 49. [v. 23] : « Sacrificium laudis honorificabit me,
et illic iter quo ostendam illi salutem Dei ». Et sumitur hoe ut pluries de
Psalmis, vel saltem cum Psalmo cantatur quia,, ut Dionysius dicit in 3.
cap. Eccl. Hiërarch. [§ 4, 5], Psalmi' comprehendunt per modum laudis
quidquid in sacra Scriptura continetur. Secunda pars continet commemorationem praesentis miseriae, dum misericordia petitur, dicendo: « Kyrie
eleison », ter quidem pro persona Patris; ter autem pro persona Filii, cum
dicitur: « Christe eleison »; et ter pro persona Spiritus Sancti, cum subditur:
«Kyrie eleison»; contra triplicem miseriam, ignorantiae, culpae et poenae;
vel ad significandum quod omnes personae sunt in se invicem. Tertia autem
pars commemorat coelestem gloriam, ad quam tendimus post praesentem
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waarop onze gedachten uitgaan naar de hemelsche heerlijkheid,
maar nagelaten bij de treurdiensten, welke behooren tot de her
denking van onzen nood. — Het vierde deel is het « Gebed )),
dat de priester voor het volk bidt, opdat het deze groote Ge
heimen moge waardig zijn.
Vervolgens gaat ook vooraf het onderricht voor het geloovige
volk, omdat dit Sacrament « het geheim van ons geloof » is,
zooals boven is gezegd (78' Kw. 3' Art. 3’' Antw.). Dit onder
richt wordt begonnen met de leer van de Profeten en de Apostelen,
welke gee - en wordt door de lectors en de subdiakens. Na de
les, zingt hel koor het graduaat, wat den vooruitgang van het
geestelijk leven uitdrukt, en het alleluia, dat den geestelijken jubel
beduidt; ofwel de tractus bij de treurdiensten, om de geestelijke
weeklacht weer te geven. Want dit alles moet voor het volk uit
de genoemde leer voortvloeien.
Op volmaakte wijze wordt het volk onderricht door de leer
van Christus, zooals ze vervat ligt in het Evangelie, wat dan
ook door de hoogste dienaars wordt voorgedragen, nl. door de
diakens. En omdat wij aan Christus gelooven als aan de godde
lijke waarheid, naar het woord van Joannes (8. 46) : (( Zoo Ik
de Waarheid zeg, waarom dan gelooft ge Mij niet? )), wordt na
het Evangelie de geloofsbelijdenis gezongen, waardoor het volk
vitam et miseriam, dicendo: «Gloria in excelsis Deo». Quae cantatur in
festis, in quibus commemoratur coeleslis gloria; intermittitur autem in officiis
luctuosis, quae ad commemorationem miseriae pertinent. Quarta autem pars
continet orationem, quam sacerdos pro populo facit, ut digni habeantur
tantis mysteriis.
Secundo autem praemittitur instructio fidelis populi; quia hoe sacramentum est mysterium fidei, ut supra habitum est [q. 78. art. 3. ad 5.]. Quae
quidem instructio dispositive quidem fit per doctrinam prophetarum, et
apostolorum, quae in Ecclesia legitur per lectores et subdiaconos. Post quam
lectionem cantatur a choro Graduale, quod significat profectum vitae, et
Alleluja, quod significat spiritualem exultationem; vel Tractus, in officiis
luctuosis, qui significat spiritualem gemitum. Haec enim consequi debent in
populo ex praedicta doctrina. Perfecte autem populus instruitur per doctrinam
Christi in Evangelio contentam, quae a summis ministris legitur, scilicet a
diaconibus. Et quia Christo credimus tanquam divinae veritati, secundum
illud Joan. 8. [v. 46] : « Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi? )>
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belijdt door het geloof de leer van Christus aan te nemen Deze
geloofsbelijdenis wordt echter alleen gezongen op de feesten,
waarover deze belijdenis iets zegt, zooals op de feesten van
Christus, de H. Maagd, de Apostelen, die dit geloof gegrond
vest hebben, en bij andere dergelijke gelegenheden.
Nadat dan het volk voorbereid en onderricht is, kan men
overgaan tot de viering van het Geheim. Dit nu wordt opgedra
gen als Offer en geconsecreerd en genuttigd als Sacrament.
Daarom heeft men eerst de opdracht, daarna de verandering
van de aangeboden gaven, en ten slotte het nuttigen ervan. Bij
de opdracht gebeuren er twee zaken: vooreerst de lofzang van
het volk in het Offertorium, waardoor aangegeven wordt de
blijdschap van de offeraars, en vervolgens het gebed van den
priester, die smeekt dat het Offer van het volk God aangenaam
moge zijn. Daarom zeide David m het Eerste Boe)f Paralipomenon (29. 17): « Irt eenvoud des harten heb ik dit alles geof
ferd en het volk, dat hier aanwezig is, heb ik met groote vreugde
U hun gaven zien brengen )>. Verderop (18) bidt hij met deze
woorden: (( Bewaar, Heer God, deze goede gesteltenis ».
Vervolgens wordt voor de consecratie, welke door goddelijke
kracht wordt voltrokken, het volk tot godsvrucht opgewekt in
de Praefatie, waar dan ook gemaand wordt « de harten omhoog
lecto Evangelio, Symbolum fidei cantatur, in quo populus ostendit se per
fidem Christi doctrinae assentiri. Cantatur autem hoe Symbolum in festis, de
quibus fit aliqua mentio in Symbolo, sicut in festis Christi et B. Virginis et
Apostolorum, qui hanc fidem fundaverunt, et aliis hujusmodi.
Sic igitur populo praeparato et instructo, consequenter acceditur ad
celebrationem mysterii. Quod quidem et offertur ut sacrificium et consecratur, et sumitur ut sacramentum: unde primo peragitur oblatio; secundo,
consecratio materiae oblatae; tertio, éjusdem perceptio. Cireci oblationera
vero duo aguntur: scilicet laus populi in cantu Offertorii, per quod significatur laetitia offerentium, et oratio sacerdotis, qui petit, ut oblatio populi
sit Deo accepta. Unde et 1. Paralip. 29. [v. 17] dixit David: « Ego in
simplicitate cordis mei laetus obtuli universa haec, et populum tuum qui hic
repertus est, vidi cum ingenti gaudio tibi offerre donaria » ; et postea [v. 18]
orat dicens: « Domine Deus, custodi hanc voluntatem ».
Deinde, circa consecrationem, quae supernaturali virtute agitur, primo
•excitatur populus ad devotionem in Praefatione: unde et monetur « sursum
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te hebben bij clen Heer ». Derhalve looft het volk, bij het einde
der Praefatie, met godsvrucht de Godheid van Christus door
met de engelen te zeggen: aHeilig, heilig, heilig)), en met de
kinderen aldus Zijn Menschheid: ((Gezegend Hij, die komt)).
Vervolgens gedenkt de priester in stilte, vooreerst hen, voor wie
dit Offer opgedragen wordt nl. voor heel de Kerk en voor hen
(( die in overheid gesteld zijn » (I Tim. 2. 2) en in het bijzonder
gedenkt de priester hen « die offeren of voor 1vie geofferd
Wordt ». Daarna gedenkt hij de heiligen wier voorspraak hij
voor genoemde personen afsmeekt, wanneer hij zegt: « In ge
meenschap verkeerend met en in herinnering roepend » enz. Dan
sluit hij het gebed met de woorden: (( Wil derhalve dit Offer))
enz., opdat het Offer heilzaam zij voor hen voor wie het gebracht
wordt.
Vervolgens gaat hij over tot de consecratie. Hierbij bidt hij
eerst voor de uitwerking van de consecratie, zeggend: (( Gewaardig U, God, dit Offer ». Hij voltrekt dan de consecratie met
de woorden van den Heiland, als hij zegt: (( Die op den voor
avond » enz. Ten derde verontschuldigt hij zijn overmoed met
de gehoorzaamheid aan Christus’ bevel, als hij zegt: ((Derhalve
indachtig ». Ten vierde vraagt hij dat het Offer, dat voltrokken
corda habere ad Dominum ». Et ideo, finita Praefatione, populus devote
laudat divinitatem Christi cum angelis dicens: « Sanctus, Sanctus, Sanctus » ;
et humanitatem cum pueris dicens: « Benedictus, qui venit », etc. Deinde
sacerdos secreto commemorat, primo quidem, pro quibus hoe sacrificium
offertur, scilicet pro universali Ecclesia, et pro bis qui in sublimitate sunt
constituti (1. Timoth. 2. v. 2] ; et specialiter quosdam, qui offerunt, vel
pro quibus offertur. Secundo, commemorat sanctos, quorum palrocinia
implorat pro praedictis, cum dicit: « Communicantes et memoriam venerantes », etc. Tertio, petitionem concludit, cum dicit: « Ut haec oblatio
sit illis (2), pro quibus offertur, salutaris ».
Deinde accedit ad ipsam consecrationem. In qua primo petit consecrationis effectum, cum dicit: « Quam oblationem tu Deus», etc. Secundo,
consecrationem peragit per verba Salvatoris, cum dicit: «Qui pridie )>, etc.
Tertio, excusat praesumplionem per obedientiam ad mandatum Christi, cum
dicit: « Unde el memores », etc. Quarto, petit hoe sacrificium peractum
(2) L. : dicit: Hanc igitur oblationem, etc., ut fiat oblatio...
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is, Gode aangenaam zij: «Over ïve//?e Gij mei goedgunstig
oog » enz. Ten vijfde bidt hij om het uitwerksel van dit Offei en
Sacrament, en wel vooreerst voor hen, die het gaan nuttigen, als
hij zegt: « Smeefyend vragen wij U » en dan voor de dooden,
die het niet meer nuttigen kunnen, als hij zegt: « Gedenkt oo/f.
Heer, » enz. en tenslotte op bijzondere wijze voor de priesters,
die het opdragen, met de woorden: « Gewaardig U Heer ook
aan ons, zondaars » enz.
Dan wordt er overgegaan tot het ontvangen van het Sacra
ment. En hierbij wordt eerst het volk voorbereid om het te ont
vangen. Vooreerst door het gemeenschappelijk gebed van heel
het volk wat is het Gebed des Heeren, waarin wij Hein vragen
« ons het dagelijksch brood te geven » en ook door hel afzonder
lijke gebed, wat de priester afzonderlijk voor het volk verricht,
waarin hij zegt: « Bevrijd, smeeken wij U, Heer ». — Op de
tweede plaats wordt het volk voorbereid door den vredekus,
welke geschonken wordt onder de woorden: « Lam Gods»,
want dit is het Sacrament van vrede en eenheid, zooals vroeger
gezegd is (6 7" Kw. 2V‘ Art.; 73e Kw. 3° Art. 3e Antw.; 4' Art.;
79" Kw. ll‘ Art.). In de Missen voor de overledenen, waarbij
het Offer wordt opgedragen niet voor den vrede van deze aarde,
maar voor de rust van de overledenen, wordt de vredekus echter
niet gegeven. Daarna volgt het ontvangen van dit Sacrament,
esse Deo acceptum, cum dicit: « Supra quae propitio », etc. Quinto, petit
hujus sacrificii et sacramenti effectum : primo quidem, quantum ad ipsos
sumentes, cum dicit: « Supplices te rogamus » ; secundo, quantum ad mortuos, qui jam sumere non possunt, cum dicit: « Memento etiam, Domine)),
etc.; tertio, specialiter quantum ad ipsos sacerdotes offerentes, cum dicit:
« Nobis quoque peccatoribus », etc.
Deinde agitur de perceptione sacramenti. El primo, praeparatur populus
ad percipiendum. Primo quidem, per orationem communem totius populi,
quae est oratio Dominica, in qua petimus panem quotidianum nobis dari;
et e iam privatam, quam specialiter sacerdos pro populo offert, cum dicit:
« Libera nos, quaesumus,Domine », etc. Secundo, praeparatur populus per
pacem, quae datur dicendo: « Agnus Dei » ; est enim hoe sacramentum
unitatis et pacis, ut supra dictum est [q. 67. art. 2; q. 73. art. 3. ad 3;
art. 4; q. 79. art. 1.]. In missis tarnen defunctorum, in quibus sacrificium
offertur non pro pace praesenti, sed pro requie mortuorum, pax intermittitur.
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dat eerst door den priester genuttigd wordt, die het daarna aan
de anderen uitreikt, omdat, gelijk Dionysius opmerkt « hij die
anderen goddelijke gaven uitreifyt, eerst zelf eraan deel moet
hebben ».
Tenslotte eindigt de geheele viering van de Mis met de dank
zegging, waarbij het volk juicht over het ontvangen van het Ge
heim, hetgeen heteekend wordt door den zang na de communie;
en de priester door het gebed dankt, gelijk ook Christus na het
Avondmaal met Zijn leerlingen een loflied zong, zooals staat
bij Mattra: ,- (26. 30).

Antwccrd op de Bedenkingen. — 1. De consecratie
komt alleen door de woorden van Christus tot stand. Al het
andere is echter noodig om het volk op de nuttiging voor te
bereiden, zooals gezegd is (in de Leerst.).
2. Zooals in Joannes (21. 25) gezegd wordt, is er veel dooi
den Heer gedaan en gesproken,. dat de evangelisten met hebben
opgeschreven. Daaronder was ook dit, dat de Heer Zijn oogen
naar den hemel opsloeg bij het Avondmaal. Dit weet de Kerk
uit de overlevering van de Apostelen. Want het lijkt redelijk,
dat Hij, die bij de opwekking van Lazarus (Joan. 11. 41) en
bij het gebed voor de leerlingen (Joan. 1 7. 1) Zijn oogen opsloeg
.Deinde sequitur perceptio sacramenti: primo percipiente sacerdote, et postrr.odum aliis dante; quia, ut Dionysius dicit cap. 3. Eccles. Hierar. [§ 14.].
« ille qui aliis divina tradil, primo debet ipse particeps esse ».
Ultimo autem tota missae celebratio in gratiarum actione terminatur: po
pulo exultante pro sumptione mysterii, quod significat cantus post Communionem, et sacerdote per orationem gratias offerente: sicut et Christus, celebrata coena cum discipulis hymnum dixit, ut dicitur Matth. 26. [v. 30].
Ad PRIMUM ergo dicendum quod consecratio solis verbis Christi conficitur. Alia vero necesse est addere ad praeparationem populi sumentis, sicut
dictum
est [in corp.].
Ad SECUNDUM
dicendum quod, sicut dicitur Joan. uit. [v. 25] multa
sunt a Domino facta vel dicta, quae Evangelistae non scripserunt/ Inter quae
fuit hoe quod Dominus in coena oculos levavit in coelum. Quod tarnen
Ecclesia ex traditione apostolorum habuit. Rationabile enim videtur ut qui
in suscitatione Lazari, ut habetur Joan. II. [v. 41] et in oratione, quam
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naar den Vader, dit nog veel eerder heeft gedaan bij de instel
ling van dit Sacrament, omdat dit gewichtiger was. — Dat
gezegd wordt: <( nuttigt » en niet <( eet », verschilt niet naar
den zin. En het is van weinig belang, wat van beide gezegd
wordt, vooral omdat deze woorden niet tot den vorm behooren,
zooals boven (78" Kw. 1' Art. 2° en 4° Antw.) uiteengezet is.
Dat eraan toegevoegd wordt <( allen )), kan men verklaren uit
de woorden van het Evangelie (al staat het daar niet letterlijk) *
omdat Christus Zelf gezegd heeft (Joan. 6. 54) : « Zoo ge het
Vleesch van den Menschenzoon niet eet, dan hebt ge hei leven
niet in u ».
3. De Eucharistie is het Sacrament van de geheele kerkelijke
eenheid. En daarom moet juist bij dit Sacrament méér dan bil de
andere melding gemaakt worden van alles, wat tot het welzijn
van de geheele Kerk behoort.
4. Er is een dubbele onderrichting. Een voor pasbeginnenden,
nl. voor de doopleerlingen en deze wordt bij het doopsel gegeven.
Een andere onderrichting is er, waarbij het geloovige volk, dat
aan dit Geheim deelneemt, onderwezen wordt. En zoo is de
onderrichting bij dit Sacrament. Toch worden de doopleerlingen
en ongeloovigen ook toegelaten bij dit onderricht. Vandaar staat
pro discipulis fecit Joan. 1 7. [v. 1 ] oculos levavit ad Patrem, in hujus
sacramenti institutione multo magis hoe fecerit tanquam in re potiori.
Quod autem dicitur: « Manducale », et non: « Comedite », non differt
quantum ad sensum. Nee multum refert, quid dicatur: praesertim cum. verba
illa non sint de forma, ut supra dictum est [q. 87. art. 1. ad 2, 4.]. Quod
autem additur « onmes », intelligitur in verbis Evangelii, licet non exprimatur, quia ipse dixerat Joan. 6. [v. 54] : « Nisi manducaveritis carnem
Filii hominis, non habebitis vitam in vobis ».
Ad TERTIUM dicendum quod Eucharistia est sacramentum totius ecclesiasticae unitatis. Et ideo specialiter in hoe sacramento, magis quam in aliis,
debet fieri mentio de omnibus quae pertinent ad salulem totius Ecclesiae.
Ad QUARTUM dicendum quod instructio fidei est duplex. Una, quae fit
noviter imbuendis, scilicet catechumenis, et talis instructio fit circa baptismum.
Alia autem est instructio, qua instruitur fidelis populus, qui communicat huic
mysterio, et talis instructio fit in hoe sacramento. Et tarnen ab hac instructione non repelluntur etiam catechumeni et infideles. Unde dicitur De Gonseer.
[Dist. 1. Can. Episcopus nullum] : « Episcopus nullum prohibeat ingr.edi

415

K,w. 83, A. 4.

er in een Decretaal: <( De bisschop mag niemand beletten in de
kerk te komen en er het ivoord Gods te hooren, noch heiden,
noch ketter, noch Jood, zoolang de Mis der doopleerlingen
duurt », waarin nl. het geloofsonderricht gegeven wordt.
5. Dit Sacrament vraagt een grootere godsvrucht dan de
andere, omdat dit Sacrament den heelen Christus bevat, en ook
een meer algemeene, omdat in dit Sacrament vereischt wordt de
godsvrucht van het heele volk, waarvoor het Offer wordt opge
dragen en met alleen van degenen, die het Sacrament ontvangen,
zooals bij de andere sacramenten. En daarom merkt Cyprianus
op: (( Door de Praefatie te laten voorafgaan, bereidt de priester
de gemoederen van de broeders voor, zeggend: (( Omhoog de
harten », opdat, wanneer het volk antwoordt (( Wij verheffen
ze tot den Heer », het eraan herinnerd worde aan niets anders
dan aan God te denken )>.
6. Zooals gezegd is (3*’ Antw.), wordt bij dit Sacrament aan
geroerd wat tot de heele Kerk behoort. Daarom worden door
het koor sommige gebeden gezegd die behooren tot het volk.
Sommige ervan zingt het koor heelemaal, nl. diegene welke het
heele volk aan het woord laten; andere neemt het over, nadat
de priester, die de plaats van God inneemt, ze ingezet heeft, ten
teeken dat deze door goddelijke openbaring tot het volk gekomen
ecclesiam el audire verbum. Dei, sive Gentilem sive haereticum sive Judaeum,
usque ad missam catechumenorum », in qua scilicet continetur instructio
fidei.
Ad QUINTUM dicendum quod in hoe sacramento et major devotio requiritur quam in aliis sacramentis,, propter hoe quod in hoe sacramento
totus Christus continetur. Et etiam communior, quia in hoe sacramento requiritur devotio totius populi chrisliani, pro quo sacrificium offertur, et non
solum percipientium sacramentum., sicut in aliis sacramentis. Et ideo, ut
Cyprianus dicil [de Orat. Dom. n. 31.], « sacerdos praefatione praemissa,
parat fratrum mentes, dicendo: Sursum corda, ut dum respondet plebs:
Habemus ad Dominum, admoneatur nihil aliud se quam Deum cogitare
debere ».

Ad SEXTUM dicendum quod in hoe sacramento, sicut dictum est [in resp.
ad 3.], tanguntur ea quae pertinent ad totam Ecclesiam. Et ideo quaedam
dicuntur a choro, quae pertinent ad populum. Quorum quaedam chorus
totaliter prosequitur: quae scilicet foti populo inspirantur. Quaedam vero
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zijn, zooals het geloof en de hemelsche heerlijkheid. Daarom zet
de priester de Geloofsbelijdenis en het « Eere zij God in den
hooge » in.
Andere dingen worden door de dienaars gezegd, zooals de
leer van het Nieuwe en Oude Verbond, ten teeken dat deze
leer aan het volk verkondigd is door dienaars, die door God
gezonden zijn.
Weer andere dingen zegt de priester alleen, nl. datgene wat
tot de eigen taak van den priester behoort, welke bie.m bestaat
<( dat hij de gaven en gebeden opdraagt voor hei volle ■' (Hebr.
5. 1). Daarvan zegt hij soms iets luidop, nl. wat zoowel op den
priester als op het volk betrekking heeft, zooals de gemeenschap
pelijke gebeden.
Andere dingen echter ziin voorbehouden aan den priester zooals
de offerande en de consecratie. Daarom wordt, wat daarmee ver
band houdt, door den priester in stilte gezegd. Voor beide ge
legenheden wekt hij de aandacht van het volk op door te zeggen:
(( De Heer zij met u », en verwacht hij de instemming van hen,
die zeggen moeten « Amen ». Daarom laat hij, ook aan wat hij
in stilte zegt voorafgaan: « De Heer zij met u » en laat hij er op
volgen: « Door alle eeuwen der eeuwen ». Ofwel zegt de priester
iets in stilte, ten teeken dat tijdens Christus’ lijden de leerlingen
populus prosequitur, sacerdole inchoante, qui personam Dei gerit: in signum
quod talia pervenerunt ad populum ex revelaticne divina, sicut fides et gloria
coelestis. Et ideo sacerdos inchoat Symbolum fidei, et « Gloria in excelsis
Deo ». Quaedam vero dicuntur per ministros, sicut doctrina veteris et novi
Testamenti, in signum quod per ministros a Deo missos est doctrina haec
populis annuntiata.
Quaedam vero sacerdos solus prosequitur: quae scilicet ad proprium
officium sacerdotis pertinent, ut scilicet « dona, el preces offerat pro
populo», sicut dicitur Hebr. 5. [v. 1]. In his tarnen quaedam dicit
publice, scilicet quae pertinent et ad sacerdotem el ad populum, sicut
sunt orationes communes. Quaedam vero pertinent ad solum sacerdotem,
sicut oblatio et consecratio. Et ideo quae circa haec sunt dicenda, occulte a
sacerdote dicuntur. In utrisque tarnen excitat attentionem populi, dicendo:
«Dominus vobiscum.», et expectat assensum dicentium: « Amen ». Et ideo,
etiam in his quae secrete dicuntur, publice praemittit: « Dominus vobiscum'»,
et subjungit: « Per omnia saecula saeculorum ». Vel secrete aliqua sacerdos
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alleen maar in stilte Christus beleden.
7. De kracht van de sacramenteele woorden kan door de be
doeling van den priester verijdeld worden. Bovendien is het niet
onredelijk, dat wij God ook datgene vragen, waarvan wij zeker
weten, dat Hij liet zal doen, zooals Christus om Zijn verheer
lijking bad (joan. 17. 1,5). Toch vraagt de priester wel niet,
dat de consecratie moge plaats hebben, maar dat ze ons voordeelig moge zijn; daarom zegt hij juist (( opdat voor ons deze offe
rande Worde het Lichaam en Bloed van Christus ». En volgens
Augustinus wijzen hierop de woorden die eraan voorafgaan:
<( Gewaardig Ü\ deze offerande te doen zijn gezegend », d. i.
« rv aar door wij gezegend worden)); ((.opgeschreven)) d. ï« Waardoor wij in den hemel opgeschreven worden »; (( wettig ))
d. i. <( waardoor wij als tot Christus behoorend erkend wor
den)); a redelijk ». d. i. <( waardoor wij ontrukt worden aan
onze dierlijke neigingen »; (( welgevallig )), d. i. « opdat wijt
die aan ons zelf mishagen, hierdoor aan Zijn eenigen Zoon wel
gevallig mogen zijn ».
8. Ofschoon dit Offer zelf boven al de oude offers staat, toch
waren deze aan God zeer welgevallig om betoonde godsvrucht.
De priester vraagt dus, dat dit Offer aan God aangenaam moge

dicit, in signum quod circa Christi passionem discipuli non nisi occulte confitebantur Christum.
Ad SEPTIMUM dicendum quod efficacia verborum sacramentalium impediri potest per intentionem sacerdotis. Nee tarnen est inconveniens quod
a Deo petamus id quod cerlissime scimus ipsum facturum: sicut Christus
Joan. 17. [v. 1, 3] petiit suam clarificationem. Non tarnen videtur ibi
sacerdos orare ut consecratio impleatur, sed ut nobis fiat fructuosa; unde
signanter dicit: «Ut nobis corpus et sanguis fiat». Et hoe significant
verba quae praemittit, dicens: « Hanc oblationem facere digneris benedictam », secundum Augustinum [ex lib. de Corp. et Sang. Dom. Paschasii
abb. cap. 12.], idest «per quam benedicamur», scilicet per gratiam;
« adscriptam » idest «per quam in coelo adscribamur », « ralam », idest
(( per quam de visceribus Christi esse censeam.ur », « rationabilem », idest
« per quam a bestiali sensu exuamur », « acceptabilem », « ut, qui nobis
ipsis displicemus, per hanc acceptabiles ejus unico Filio simus ».
Ad OCTAVUM dicendum quod licet hoe sacramentum ex seipso praeferatur omnibus antiquis sacrificiis, tarnen sacrificia antiquorum fuerunt Deo
28

zijn om de godsvrucht van de offeraars, zooals die andere het
waren.
9. De priester vraagt niet dat de sacramenteele gedaanten ten
hemel mogen gevoerd worden, evenmin het waarachtige Lichaam
van Christus, dat niet opgehouden had daar te zijn. Maar hij
vraagt dit voor het mystieke Lichaam, dat door dit Sacrament
aangeduid wordt, opdat nl. de engel, die deze goddelijke Ge
heimen bijwoont, aan God moge brengen de gebeden van het
volk en den priester, volgens het woord uit de Openbaring (8. 4) :
« En de ivalm van den ivierook steeg van het Offer der heiligen
op uit de hand van den engel ». « Hoogverheven altaar Gods )>
wordt genoemd ofwel de zegepralende Kerk, waarheen wij bidden overgebracht te worden ofwel God Zelf, aan wien wij vragen
te mogen deelnemen; over dit altaar wordt gezegd in het Boek
van den Uittocht (20. 26) : « Bestijg mijn altaar niet langs tre
den ». d. w. z. volgens de Glossa n maak in de Drievuldigheid
geen trappen ».
Ook wordt onder den engel verstaan Christus Zelf, die is
de Engel van den grooten raad, die Zijn mystiek Lichaam met
God den Vader verbindt en met de zegepralende Kerk.
En hiernaar wordt ook de Mis (d. i. zending) genoemd, omdat
de priester door den engel de gebeden tot God opzendt, zooals
acceptissima ex eorum devotione. Petit ergo sacerdos, ut sic hoe sacrificium
acceptetur a Deo ex devotione offerentium, sicut illa accepta fuerunt Deo.
Ad NONUM dicendum quod sacerdos non petit, neque quod species sacramentales deferantur in coelum, neque corpus Christi verum, quod ibi esse
non desinit. Sed petit hoe pro corpore mystico, quod scilicet in hoe sacramento significatur, ut scilicet orationes sacerdotis et populi angelus assistens
divinis mysteriis Deo repraesentet; seundum illud Apoc. 8. [v. 4] : « Ascendit fumus incensorum de oblationibus sanctorum de manu angeli ». Sublime
autem altare Dei dicitur vel ipsa Ecclesia triumphans, in quam. transfern
petjmus, vel ipse Deus, cujus participationem petimus. De hoe enim altari
dicitur Exod. 20. [v. 26] : « Non ascendes ad altare meum per gradus »,
idest « in Trinitate gradus non facies » [Gloss. interl.].
Vel per angelum intelligitur ipse Christus, qui est magni consilii angelus,
qui corpus suum mysticum Deo patri conjungit et Ecclesiae triumphanti.
Et propter hoe etiam « missa » nominatur, quia per angelum sacerdos
preces ad Deum mittit: sicut populus per sacerdotem. Vel quia Christus est
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het volk door den priester. Of ook omdat Christus het Of ei is,
dat voor ons opgezonden wordt. Zoo laat de diaken op et
einde van de Mis op feestdagen het volk gaan, met de wooi en.
(i Gaat, het is opgezonden », nl. het Offer is tot God opgezon
den door den engel, opdat het Gode welgevallig zij.
V* ARTIKEL.
Is alles, wat hij de viering van dit Sacrament gedaan wordt,
passend?
Bedenkingen. — Men beweert, dat niet alles wat bij de vie
ring van dit Sacrament gedaan wordt, passend is. - 1. Dit acrament behoort tot het Nieuwe Verbond, zooals uit den vorm
blijkt. In het Nieuwe Verbond nu moeten de ceremonies van het
Oude Verbond niet in acht genomen worden. Hiertoe behoor Ie
echter, dat de priesters en dienaars zich waschten voordat zij
opgingen om te offeren. Immers er staat in het Boek van en
Uittocht (30. 19, 20) : « Adron en zijn zonen zullen hun pan
den en voeten wasschen, wanneer zij naar het altaar gaan )). et

hostia nobis missa a Deo (3). Unde et in fine missae diaconus in festivis
diebus populum licentiat, dicens: « Ite, missa est », scilicet hostia ad Deum
per angelum, ut scilicet sit Deo accepta.
ARTICULUS V.

Utrum ea, quae in celebratione hujus sacramenti aguntur, sint convenienlia.
[4. Dist. 12. Expos. Iitt.]
Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod ea quae in celebratione hujus
sacramenti aguntur, non sint convenientia. Hoe enim. sacramentum ad no
vum Testamentum pertinet, ut ex forma ipsius apparet. In novo autem
Testamento non sunt observandae caeremoniae veteris Testament!,, ad quas
pertinebat quod sacerdos et ministri aqua lavabantur quando accedebant ad
offerendum; legitur enim Exod. 30. [v. 19, 20] : « Lavabunt Aaron et
filii ejus manus suas ac pedes, quando ingressuri sunt tabernaculum testimon»3
(3) L. om. : a Deo.
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is dus niet passend, dat de priester tijdens de Mis zijn handen
wascht.
2. De Heer had aldaar voorgeschreven (Uitt. 30. 7), dat de
priester « fijnen, welriekend en wierook zou branden » op het
altaar, dat voor het verzoendeksel stond. Dit hoorde ook tot de
ceremonies van het Oude Verbond. Onpassend is het dus, dat
de priester in de Mis wierookt.
3. Wat bij de sacramenten van de Kerk gebeurt, mag niet
herhaald worden. Dus is het niet passend, dat de priester meer
malen een kruis maakt over dit Sacrament.
4. De Apostel zegt: (( Het lijdt geen tegenspraa k, dat het
mindere wordt gezegend door het meerdere » (Hebr, 7. 7).
Maai* Christus, die na de consecratie in dit Sacrament is, is veel
méér dan de priester. Het past den priester dus niet na de con
secratie dit Sacrament met kruisteekens te zegenen.
3. Bij een sacrament van de Kerk moet vermeden worden,
wat belachelijk schijnt. Het schijnt echter belachelijk gebaren
te maken, waartoe behoort, dat de priester nu eens zijn armen
uitstrekt, dan weer de handen vouwt, of de vingers vereenigt, of

et quando accessuri suntad altare ». Non est ergo conveniens quod sacerdos
lavet manus suas inter missarum solemnia.
2. Pr/ETEREA, ibidem [Exod. 30. 7] Dominus mandavit quod Aaron
adoleret incensum suave fragrans super altare, quod erat ante propitialorium.
Quod etiam pertinebat ad caeremonias veteris Testamenti. Inconvenienter ergo
in missa sacerdos thurificatione utitur.
3. Pr^TEREA, ea quae in sacramentis Ecclesiae aguntur, non sunt iteranda. Inconvenienter igitur sacerdos multoties iterat crucesignationes super
hoe sacramentum.
4. PfrETEREA, Apostolus dicit Hebr. 7. [v. 7] : « Sine ulla contradictione quod minus est, a majori benedicitur ». Sed Christus, qui est in hoe
sacramento post consecrationem, est multo maior sacerdote. Inconvenienter
igitur sacerdos post consecrationem benedicit hoe sacramentum cruce
signando.
5. Pr/ETEREA, in sacramento Ecclesiae nihil debet fieri quod ridiculosum videatur. Videtur autern ridiculosum gesticulationes facere ad quas
pertinere videtur quod sacerdos quandoque brachia extendit, manus jungit.
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zelf buigt. Derhalve moest zooiets niet gebeuren bij dit Sacra
ment.
6. Ook schijnt het lachwekkend, dat de priester zich herhaaldelijk naar het volk keert en dit begroet. Dat moest dus niet
gebeuren tijdens de viering van dit Sacrament.
7. De Apostel noemt het niet passend dat (( Christus ver
deeld is » (I Cor, 1. 13). Maar na de consecratie is Christus in
dit Sacrament. Het past dus niet, dat de priester de hostie breekt.
8. Wat bij dit Sacrament gebeurt, beeldt het lijden van Chiistus uit. Maar tijdens het lijden werd het lichaam van Christus op
de vijf plaatsen van de wonden verdeeld. Derhalve moet het
Lichaam van Christus eerder in vijf deelen verdeeld woiden an
in drie.
9. Het heele Lichaam van Christus wordt in dit Sacrament
afgescheiden van het Bloed geconsecreerd. Het is dus niet pas
send, dat een deel ervan met het Bloed vermengd wordt.
10. Evenals hel Lichaam van Christus in dit Sacrament als
spijs voorgezet wordt, zoo ook het Bloed van.Christus als ■fan .
Maar aan het nuttigen van Christus’ Lichaam wordt bij de Mis
geen andere lichamelijke spijs toegevoegd. Het is dus niet pas

digitos complical, et seipsum inclinat. Ergo hoe non debet fieri in hoe
sacramento.
6. Pr/eterea, ridiculosum etiam videtur quod sacerdos multoties se ad
populum, vertil, et multoties populum salutat. Non ergo debent haec fieri'
in celebratione hujus sacramenli.
7. Pr/eterea, Apostolus 1. Cor. 1. [v. 13] pro inconvenienti habet
quod Christus divisus sit. Sed post consecrationem Christus est in hoe sacra~
mento. Inconvenienter ergo hostia frangitur a sacerdote.
8. Pr/eterea, ea quae in hoe sacramento aguntur, passionem Christi
repraesentanl. Sed in passione Christi corpus fuit divisum in locis quinque
vulnerum. Ergo corpus Christi in quinque partes frangi deberet magis quam
in tres.
9. Pr/eterea, totum corpus Christi in hoe sacramento seorsum consecratur a sanguine. Inconvenienter ergo una pars ejus sanguini miscetur.
10. Pr/eterea, sicut corpus Christi proponitur in hoe sacramento ut
cibus, ita et sanguis Christi ut potus. Sed sumptioni corporis Christi non
adjungitur in celebratione missae alius corporalis cibus. Inconvenienter igitur
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send, dat de priester, na het nuttigen van het Bloed van Christus,
ongeconsecreerden wijn drinkt.
1 1. De werkelijkheid moet aan de voorafbeelding beantwoor
den. Maar omtrent het paaschlam, dat een voorafbeelding was
van dit Sacrament, was voorgeschreven (Uitt. 12. 10) dat men
« niets mocht helvaren tol den morgen ». Het is dus niet passend,
dat er geconsecreerde hosties bewaard worden en niet terstond
genuttigd.
12. De priester spreekt in het meervoud tot de aanwezigen
bijv. wanneer hij zegt: «De Heer is met u » en «Laten ivij
dankzeggen ». Maar het geeft geen pas tot één alleen in het
meervoud te spreken en zeker niet als het een mindere is. Dus
lijkt het ongepast, dat de priester de Mis opdraagt in tegen
woordigheid van slechts een dienaar.
Zoo schijnen er dus bepaalde dingen rondom de viering van
dit Sacrament, op minder passende wijze te gebeuren.
Daartegenover staat echter het gebruik in de Kerk, clie niet
kan dwalen, omdat zij onderricht wordt door den H. Geest.
Leerstelling. — Zooals boven (60° Kw. 6C Art.) is ge
zegd, wordt iets bij de Sacramenten op tweevoudige wijze aansacerdos post sumptionem sanguinis Christi, vinum non consecratum sumit.
1 1. Pr/ETEREA, veritas debet respondere figurae. Sed de agno paschali
qui fuit figura hujus sacramenti, mandatur [Exod. 12. 10] quod «non
vemaneret ex eo quidquam usque mane ». Inconvenienter igitur hostiae consecratae reservantur, et non statim sumuntur.
12. Pr/ETEREA, sacerdos pluraliter loquitur audientibus, cum dicit: « Dominus vobiscum », et « Gratias agamus ». Sed inconveniens videtur pluraliter
loqui uni et maxime minori. Ergo inconveniens videtur quod sacerdos uno
tantum ministro praesente celebret missam. Sic igitur videtur quod incon
venienter aliqua agantur in celebratione hujus sacramenti.
Sed IN CONTRARIUM est Ecclesiae consuetudo, quae errare non potest,
utpote a Spiritu Sancto instructa.
RESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 60. art.
sacramentis dupliciter aliquid significatur, scilicet verbis et factis,

6.], in
ad hoe
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oC ui nl. door woorden en door handelingen, opdat de uitbeelding
'o maaktei zou zijn. Nu worden bij de viering van dit Sacrament
i 00Y70lden verschillende dingen uitgedrukt, die behooren tot
^et ij den van Christus, dat in dit Sacrament wordt uitgebeeld,
0 oo tot het mystiek Lichaam, dat door dit Sacrament wordt
etee end; en andere dingen, die betrekking hebben op het nut
tigen van dit Sacrament, hetgeen geschieden moet met godsviucit en eerbied. Daarom zullen er bij de viering van dit Saciament sommige handelingen gebeuren om uit te beelden het
ij en van Christus of ook de toestand van het mystieke Lichaam,
en andere, die slaan op het godvruchtige en eerbiedige gebruik
van dit Sacrament.
Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De handwasschmg
tijdens de Mis geschiedt uit eerbied voor het Sacrament. En we
om twee redenen. Vooreerst zijn wij gewoon om kostbare zaken
alleen maar met gewasschen handen aan te raken. Daarom is
het ook onpassend, dat iemand tot zulk een Sacrament na ert
niet, zij het dan ook lichamelijk, vuile handen. Vei volgens om
de beteekenis. Zooals Dionysius zegt, beteekent het wasschen
van de vingertoppen, de reiniging van zelfs de kleinste zonden,

quod sit perfectior significatio. Significantur autem. verbis in celebratione
hujus sacramenti quaedam pertinentia ad passionem Christi, quae repraesentatur in hoe sacramento; vel etiam ad corpus mysticum, quod significalur in
hoe sacramento; et quaedam pertinentia ad usum, hujus sacramenti, qui debet
esse cum devotione et reverentia. Et ideo in celebratione hujus mysterii
quaedam aguntur ad iepraesentandam passionem Christi; vel etiam dispositionem corporis mystici; et quaedam aguntur pertinentia ad devotionem et
reverentiam'(1) hujus sacramenti.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod ablutio manuum fit in celebratione missae
propter reverentiam hujus sacramenti. Et hoe dupliciter. Primo quidem,
quia aliqua pretiosa tractare non consuevimus nisi manibus ablutis. Unde
indecens videtur quod ad tantum sacramentum aliquis accedat manibus,
etiam corporaliter, inquinatis. Secundo, propter significationem.. Quia, ut
Dionysius dicit cap. 3. Eccles. Hierar. [§ 10.] extremitatum ablutio
(1) L. addit: usus.
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volgens het woord uit Joannes (13. 10) : « Wie een bad heeft
genomen, behoeft alleen nog maar zijn voeten te ivasschen ».
Zulk een reiniging wordt vereischt van hem, die dit Sacrament
nadert. Dit wordt eveneens aangegeven door de schuldbekente
nis, welke aan den Introitus van de Mis voorafgaat. En hetzelfde
beteekende ook de wassching van de priesters in het Oude Ver
bond, zooals Dionysius zegt. Toch neemt de Kerk dit niet in
acht als een ceremonieel voorschrift van de Oude Wet, maar
als een instelling van de Kerk, omdat het op zich zelf passend
is. Daarom geschiedt het nu anders dan toen. Immers de voetwassching wordt achterwege gelaten en men wascht alleen de
handen, wat gemakkelijker kan gebeuren en wat voldoende de
volmaakte zuiverheid beteekent. Want omdat de hand het werk
tuig aller werktuigen is, zooals Aristoteles zegt, worden alle
werken aan de handen toegeschreven. Daarom staat er ook in
het Boek der Psalmen (23. 6) : <( Ik zal mijn handen wasschen
onder onschuldigen ».
2. De bewierookingen geschieden ook niet om een ceremonieel
voorschrift van de Wet, maar omdat de Kerk ze ingesteld heeft.
Daarom doen wij ze niet op dezelfde wijze, waarop ze in de
Oude Wet waren voor geschreven.
significat emundationem etiam a minimis peccatis secundum illud Joan. 1 3.
[v. 10] : « Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet ». Et talis em.undatio requiritur ab eo qui accedit ad hoe sacramentum. Quod etiam significatur per confessionem quae fit ante Introitum missae. Et hoe idem significabat ablutio sacerdotum in veteri lege, ut ibidem Dionysius dicit.
Nee tarnen Ecclesia hoe servat tanquam caeremoniale veteris legis praeceptum, sed quasi ab Ecclesia institutum, sicut quiddam secundum se
conveniens. Et ideo non eodem modo observatur, sicut tune. Praetermittitur
enim, pedum ablutio, et servatur ablutio manuum, quae potest fieri magis
in promptu, et quae sufficit ad significandam perfectam mundationem. Cum
enim manus sit « organum organorum.», ut dicitur 3. de Anima [cap. 8.
n. 2.] omnia opera attribuuntur manibus. Unde et in Psalmo [23. 6] dicitur:
« Lavabo inter innocentes manus meas ».
Ad SECUNDUM dicendum quod etiam thurificatione non utimur quasi caeremoniali praecepto legis, sed sicut Ecclesiae statuto. Unde non eodem. modo
utimur sicut in lege veteri erat statutum.
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Ze geschieden echter om twee redenen. Vooreerst uit eer ie
voor dit Sacrament, opdat nl. door goeden geur verdreven zou
worden, wat er aan lichamelijk slechten reuk in de kerk moe t
zijn, waardoor afkeer opgewekt zou worden. Verder ter uit
beelding van de uitwerking der genade, waarvan Chnstus ver
vuld was, als van een goeden geur, naar het woord uit het oe/f
der Schepping (27. 27) : « Zie, de geur van mijn zoon is a s e
geur van een vollen akker », en die van Christus door de e
diening van Zijn dienaars, op de geloovigen °ver§aat’
S
gezegd wordt in den Txvceden Brief aan de Corinthiérs \2. ) •
(( Allerrvege verspreidt Hij door ons den geur van diens ken
nis». Daarom worden, nadat het altaar, waardoor
nstus
aangeduid wordt, bewierookt is, alle anderen volgens ïangor e
bewierookt.
3. Bij de Mis maakt de priester kruisteekens om het lijden
van Christus uit te drukken, dat op het Kruis werd voleindigd.
Maar het lijden van Christus heeft trapsgewijze plaats gehad.
Vooreerst werd Christus overgeleverd door God, dooi Ju as en
door de Joden. Dit wordt weergegeven door het driemaal be
kruisen bij de woorden: « Deze gave, deze gesc enken, eze
heilige en onbevlekte Offers ».
Vervolgens werd Christus verkocht, en wel door de pries ers.
Pertinet autem ad duo. Primo quidem, ad reverentiam hujus sacramenti,
ut scilicet per bonum odorem depellatur, si quid corporaliter pravi odoris in
loco fuerit, quod posset provocare horrorem.
Secundo pertinet ad repraesentandum effectum gratiae, qua, sicut bono
odore, Christus plenus fuit, secundum ïllud Gen. 27. [v. 27] : « Ecce
odor filii mei, sicut odor agri pleni ». Et a Christo derivatur ad fideles officio
ministrorum, secundum ïllud 2. Cor. 2. [v. 14] : ((Odorem. notitiae suae
spargit per nos in omni loco ». Et ideo, undique thurificato altari, per quod
Christus designatur, thurificantur omnes per ordinem.
Ad TERTIUM dicendum quod sacerdos in celebratione missae utitur crucesignatione ad exprimendam passionem Chnsti, quae ad crucem est terminata.
Est autem passio Christi quibusdam quasi gradibus peracta. Nam primo
fuit Christi traditio: quae facta est a Deo, Juda, et Judaeis. Quod significat
trina crucesignatio super lila verba: « Haec dona, haec munera, haec sancta
sacrificia illibata ».
M
Secundo, fuit Christi venditio. Est autem venditus sacerdotibus, scnbis.
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schriftgeleerden en farizeën. Om dat aan te duiden worden er
een andere maal drie kruisteekens gemaakt bij de woorden <( ge
zegend, opgeschreven, wettig ». — Dit kan ook aanduiden den
prijs van de verkoop, nl. dertig zilverlingen. — Er worden nog
twee kruisteekens aan toegevoegd bij de woorden: « Opdat het
voor ons het Lichaam en Bloed » enz., om aan te geven den
persoon van Judas, die verkocht en van Christus, die verkocht
werd.
Ten derde was er een voorafbeelding van het lijden van Chris
tus in het Laatste Avondmaal. Om dit aan te geven worden er
voor de derde maal twee kruisteekens gemaakt, een bij de con
secratie van het Lichaam en een ander bij de consecratie van het
Bloed, wanneer bij elk gezegd wordt: « Hij zegende het ».
Op de vierde plaats was er het lijden van Christus zelf.
Daarom heeft er voor de vierde maal een bekruising en wel een
vijfvoudige plaats, om de vijf wonden aan te duiden, bij de
woorden: « Een zuiver Offer, een heilig Offer, een vlekkeloos.
Offer, het heilig Brood van het eeuwig leven en de k^k van het
altijddurend heil ».
Ten vijfde wordt uitgebeeld, dat het Lichaam werd uitgerekt
en het Bloed vloeide, en het lijden vruchtbaar was, door drie
kruisteekens bij de woorden: a Wij die het Lichaam en Bloed
nuttigen van allen zegen » enz.
|

el pharisaeis. Ad quod significandum fit iterum trina crucesignatio supra
illa verba: « Benedictam, adscriptam, ratam ». Vel ad ostendendum pretium
venditionis, scilicet triginta denarios. Additur autem et duplex crux super
illa verba: « Ut nobis. corpus et sanguis », etc., ad designandam personam
Judae venditoris et Christi venditi.
Tertio, autem fuit praesignatio passionis Christi facta in coena. Ad quod
designandum fiunt tertio duae cruces, una in consecratione corporis, alia in
consecratione sanguinis, ubi utrobique dicitur: « Benedixit ».
Quarto, autem fuit ipsa passio Christi. Unde, ad repraesentandum quinque
plagas Christi fit quarto quintuplex crucesignatio super illa verba: « Hostiam
puram, hostiam, sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae
aeternae, et calicem salutis perpetuae ».
Quinto, repraesentatur extensio corporis, et effusio sanguinis, et fructus
passionis per trinam crucesignalionem, quae fit super illis verbis : « Corpus
et sanguinem. sumpserimus, omni benedictione », etc.
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Ten zesde wordt in herinnering gebracht het drievoudige ge
bed, dat Christus op het Kruis bad, nl. een gebed vooi de
vervolgers, toen Hij sprak: «Vader, vergeef het hun»; een
ander voor bevrijding van den dood, toen Hij uitriep:
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? »; het
6
behoort bij het verwerven van de glorie, toen Hij zeide: <( Va er,
in Uwe handen beveel Ik Mijn geest ». Daarvoor de diie kiuisteekens bij de woorden: (( Gij heiligt, maakt levend en zegent )>.
Ten zevende worden de drie uren uitgebeeld, gedurende welke
Hij op het Kruis hing, nl. van het zesde tot het negende uui.
Daarvoor weer drie kruisteekens bij de woorden: (( Door
em,
en met Hem en in Hem )).
.
, .
Ten achtste wordt de scheiding van Ziel en Lichaam uitge
beeld door de twee kruisteekens die onmiddelhjk daaina uiten
den kelk gemaakt worden.
Ten negende wordt de verrijzenis op den derden dag uitge
beeld door de drie kruisteekens, die gemaakt worden bij e
woorden: «De vrede des Heeren zij altijd met u )).
Men kan het ook korter zeggen. De consecratie van dit Sacra
ment en het aannemen van dit Offer en zijn vruchten angen a
van de kracht van Chnstus’ Kruis. Daarom maakt e pnes ei

Sexto, repraesentatur triplex oratio quam fecit in cruce: unam. pro persecutoribus, cum dixil: <( Pater, jgnosce ïllis » ; secundam pro liberatione a
morte, cum dixit: « Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? » tertia
pertinet ad adeptionem gloriae, cum. dixit: « Pater, m manus tuas commendo
spiritum meum ». Et ad hoe significandum fit trina crucesignatio super
illa verba: « Sanctificas, vivificas, benedicis », etc.
Septimo, repraesentantur tres horae, quibus pependil in cruce, scilicet a
sexta usque ad horam nonam. Et ad hoe significandum fit iterum. prima
crucesignatio ad illa verba: « Per ipsum et cum ipso et in ipso ».
Octavo autem, repraesentatur separatio ammae a corpore per duas cruces
sequentes extra calicem factas.
Nono autem, repraesentatur resurrectio tertia die facta per tres cruces,
quae fiunt ad illa verba: « Pax Domini sit semper vobiscum ».
Potest autem brevius dici quod consecratio hujus sacramenti et acceptatio
hujus sacrificii et fructus ipsius procedit ex virtute crucis Christi, et ideo
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overal, waar melding gemaakt wordt van een van deze drie
zaken, een kruisteeken.
4. Na de consecratie gebruikt de priester het kruisteeken niet
om te zegenen en te consecreeren, maar alleen om te herdenken
de kracht van het Kruis en de wijze van het lijden, zooals boven
(vorig Antw.) gezegd is.
5. Wat de priester tijdens de Mis doet, zijn geen lachwek
kende gebaren, want alles gebeurt er om iets uit te beelden. Dat
nl. de priester zijn armen uitstrekt na de consecratie, beteekent het
uitstrekken van Christus’ armen op het Kruis. Ook heft hij bij
het bidden zijn handen op, om aan te geven dat zijn gebed
voor het volk tot God opgestuurd wordt, volgens het woord uit
de Klaagliederen (3. 41) : (( Heffen ivij ons hart en cle handen
omhoog tot Cod in den hemel », en uit het Boek van den Uit
tocht (17. 11): « Zoolang Moses zijn handen omhoog hield,
had Israël de overhand ».
Dat hij soms zijn handen vouwt, en zich buigt, als iemand,
die smeekend en nederig bidt, wijst terug op de nederigheid en
gehoorzaamheid, waarmee Christus geleden heeft.
Na de consecratie houdt hij zijn vingers tegen elkaar, nl. den
duim en den wijsvinger, waarmee hij het geconsecreerde Lichaam
ubicumque fit mentio de aliquo horum, sacerdos crucesignatione utitur.
Ad QUARTUM dicendum quod sacerdos post consecrationem non utitur
crucesignatione ad benedicendum et consecrandum, sed solum ad commemorandum virtutem crucis et modum passionis Christi, ut ex dictis patet [in
solut. praec.].
Ad QUINTUM dicendum quod ea quae sacerdos in missa facit, non sunt
ridiculosae gesticulationes: fiunt enim ad ahquid repraesentandum. Quod
enim sacerdos brachia extendit post consecrationem, significat extensionem
brachiorum Christi in cruce.
Levat etiam manus orando, ad designandum quod oratio ejus dirigitur
pro populo ad Deum, secundum illud Thren. 3. [v. 41 ] : « Levemus corda
nostra cum manibus ad Dominum in coelos ». Et Exod. 17. [v. 11] dicitur,
quod «cum levaret Moyses manus, vincebat Israël ».
Quod autem manus interdum jungit, et se inclinat, est suppliciter et humiliter orantis, et designat humilitatem, et obedientiam Christi, ex qua passus
est.
Digitos autem jungit post consecrationem, scilicet pollicem cum indice,
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van Christus aangeraakt heeft, opdat, als er soms een deeltje aan
de vingers is blijven zitten, dit niet eraf valt. Dit behoort tot den
eerbied voor het Sacrament.
6. Vijfmaal keert de priester zich tot het volk om aan te
geven, dat de Heer op den dag van Zijn verrijzenis vijfmaa
verschenen is, zooals boven in het tractaat over de Verrijzenis
van Christus (55‘ Kw. 3C Art. 3° Bed.) gezegd is. Maar hij
groet zevenmaal het volk nl. vijfmaal wanneer hij zich keert
tot het volk en tweemaal zonder zich te keeren, nl. wanneer ij
vóór de praefatie zegt .
De Heer zij met u » en wanneer 13
zegt: « De vrede des Heeren zij altijd met u »; dit om aan te
duiden de zevenvoudige genade van den H. Geest. De bissc op
zegt, wanneer hij op feestdagen de Mis opdraagt, den eersten
keer: « Vrede zij u >>, wat ook de Heer na Zijn verrijzenis
gezegd heeft, omdat de bisschop op bijzondere wijze den per
soon van Christus vertegenwoordigt.
7. Het breken van de hostie beteekent drie dingen. V001 eerst
de verdeeling van het Lichaam van Christus tijdens het ij en,
vervolgens de verdeeling van het mystiek Lichaam in zijn ver
schillende toestanden; ten derde, de uitdeeling van e §fna ^n’
die uit het lijden van Christus voortvloeien, zooals Dionysms
quibus corpus Christi consecralum tetigerat, ut, si qua particula digitis
adhaeserit, non dispergatur. Quod pertinet ad reverentiam. sacramenti.
Ad SEXTUM dicendum quod quinquies se sacerdos ..vertit ad populum, a
significandum quod Dominus die resurrectionis quinquies se mam es avi^,
ut supra dictum est in tractatu de resurrectione Christi [q. 33. art. . arg.
3.]. Salutat autem septies populum, scilicet quinque vic.bus quibus se convertit ad populum, el bis quando se non convertit, scilicet cum an e rae
tionem dicit: « Dominus vobiscum », et cum dicit: « Pax oml1}1 ^ .S^ ,
vobiscum » ; ad designandam septiform.em gratiam Spiritus anc 1. plsc
,
autem celebrans in festis in prima salutatione dicit: « ax vo is > ’
post resurrectionem discipulis dixit Dominus, cujus personam r
praecipue episcopus.
.
•
Ad SEPTIMUM dicendum quod fractio hostiae tria signi *cat.U1^j0t
dem, ipsam divisionem corporis Christi, quae factadjstJibutionem
distinctionem corporis mystici secundum diveisos sta .
.. .
3
gratiarum. procedentium ex passione Christi, ut Dionysms dict cap.
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zegt. Daarom brengt het breken geen verdeeling van Christus
mee.
8. Terecht zegt Paus Sergius en ook een Decretcial: « Het
Lichaam van Christus heeft drie vormen. Het deel, dat na het
opdragen in den ke^k gedaan wordt, wijst op het Lichaam van
Christus, dat reeds verrezen is », nl. Christus, de H. Maagd en
ook andere heiligen, die met hun lichaam in den hemel mochten
zijn. « Het deel dat genuttigd wordt, wijst op het Lichaam van
Christus, dat nog op aarde rondgaat », omdat nl. degenen, die
nog op aarde leven, door dit Sacrament vereenigd worden en
door lijden vermorzeld worden, evenals het brood bij het eten
door de tanden stukgemalen wordt. « Het deel, dat op hei
altaar blijft tot aan het einde der Mis, stelt voor het Lichaam
van Christus, dat in het graf bleef, omdat tot het einde der tijden
de lichamen der heiligen in het graf blijven », wier zielen echter
of in het vagevuur of in den hemel zijn. Deze ritus is echter nu
niet meer in gebruik, nl. dat een deel bewaard wordt tot het
einde der Mis, maar de beteekenis van de deelen is gebleven.
Men heeft dit in versvorm zoo uitgedrukt:

Ecclesiasticae Hierarchiae [§ 13.]. Unde talis fractio non inducit divisionem
Christi.
Ad OCTAVUM dicendum quod, sicut Sergius papa dicit, et habetur De
Consecr. [Dist. 2. Can. Triforme est], « Triforme est corpus Domini. Pars
oblata in calicem missa corpus Christi quod jam resurrexit, monstrat »:
scilicet ipsum Christum, et B. Virginem, vel si qui alii sancti cum corporibus
jam sunt in gloria. « Pars comesta ambulantes adhuc super terram » : quia
scilicet viventes in terra sacramento utuntur (2), et passionibus conteruntur,
sicut et panis comestus conteritur dentibus. « Pars in altari usque ad finem
missae remanens est corpus jacens in sepulchro: quia usque in finem saeculi corpora sanctorum in sepulchris erunt »: quorum tarnen animae sunt
vel in purgatorio vel in coelo. Hic tarnen ritus non servatur modo, ut scilicet
una pars servetur usque in finem missae, propter periculum (3). Manet ta
rnen eadem significatio partium. Quam quidam metrice expresserunt dicentes:

(2) L. : uniuntur.
(3) L. om. : propter periculum.
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« Verdeeld wordt de hostie in stukken;
Het gemengde de zaligen aanduidt.
Het drooge de levenden,
De begravenen het bewaarde ».
Sommigen zeggen echter dat het deel, dat men in den kelk
laat vallen, diegenen beteekent, die nog in deze wereld leven,
het deel, dat buiten den kelk bewaard blijft op de naar ziel en
lichaam gelukzaligen heenwijst, en het deel, dat genuttigd wordt
al de overigen aanduidt.
9. Door den kelk kunnen twee zaken beteekend worden. Voor
eerst het lijden, dal in dit Sacrament uitgebeeld wordt. En dan
beteekent het deel, dat men in den kelk laat vallen, hen, die nog
deel hebben aan het lijden van Christus. Vervolgens kan de ke
beteekenen het zalig geluk, dat eveneens uitgebeeld wordt door
dit Sacrament. En dan worden zij, wier lichamen reeds genieten
van de gelukzaligheid, aangeduid met het deel, dat men in en
kelk laat vallen. Opgemerkt moet worden, dat het deel, dat m
den kelk gelaten wordt, niet aan het volk gegeven moet wor en,
als toevoeging bij de Communie, omdat Christus ook geen mge
doopt brood uitgereikt heeft behalve aan Judas, den verra er.
10. Omdat wijn vochtig is, kan men ermee spoelen. Daarom
wordt na de nuttiging van dit Sacrament wijn gedronken om

Hostia dividitur in partes, tincta beatos
Plene, sicca rjotat vivos, servata sepultos.
Quidam tarnen dicunt quod pars in calicem. missa significat eos qui vivunt
in hoe mundo; pars autem extra calicem servata significat plene beatos scilicet quantum ad animam et corpus; pars autem comesta significat caeteros.
Ad NONUM dicendum quod per calicem duo possunt significari. Uno modo,
ipsa passio Christi, quae repraesentatur in hoe sacramento. Et secundum
hoe per partem. in calicem missam significantur illi qui adhuc sunt participes
passionum Christi.
Alio modo, potest significari fruitio beata, quae etiam in hoe sacramenta
praefiguratur. Et ideo illi, quorum corpora jam sunt in plena beatitudine,
significantur per partem in calicem missam.. Et est notandum quod pars in
calicem missa non debet populo dari in supplementum communionis: quia
panem intinctum non porrexit Christus nisi Judae proditori.
Ad DECIMUM dicendum quod vinum, ratione suae humiditatis, est ablutivum. Et ideo sumitur post susceptionem hujus sacramenti ad abluendum os*
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den mond te reinigen, opdat er niets van het Sacrament achter
blijft. Dit geschiedt dus uit eerbied voor het Sacrament. Van
daar staat er in een Decretaal: « De priester moet steeds met
wijn den mond spoelen, nadat hij het heele Sacrament genuttigd heeft, behalve wanneer hij op denzelfden dag nog een
andere Mis moet lezen, opdat hij niet door inslikken van dien
voor spoelen bestemden wijn verhinderd wordt de andere Mis te
lezen )). — Om dezelfde reden wascht hij ook met wijn de
vingers, waarmee hij het Lichaam van Christus aangeraakt heeft.
1 1. De waarheid moet onder een bepaald opzicht aan de
voorafbeelding beantwoorden, inzoover men nl. geen enkel deel
van de geconsecreerde hostie, waarvan de priester en de dienaars
of ook het volk genuttigd hebben, tot den volgenden dag moet
bewaren. Daarom heeft Paus Clemens vastgesteld, zooals men
in een Decretaal vindt: « Zooveel hosties moeten op het altaar
geofferd worden, als voor het volk voldoende is. Blijven er over,
dan mag men die niet tot den volgenden dag bewaren, maar
moeten de geestelijken ze met schrik en beven eerbiedig nut
tigen ». Daar dit Sacrament evenwel dagelijks genuttigd moet
worden, terwijl het paaschlam niet dagelijks genuttigd werd. moet
men andere geconsecreerde hosties bewaren voor de zieken. Daar
om leest men op die plaats: « De priester moet de Eucharistie
ne aliquae reliquiae remaneant: quod pertinet ad reverentiam sacram.enti.
Unde extra, De Celeb. Mis. [cap. Ex parte] dicitur: « Semper sacerdos
vino os perfundere debet postquam totum percepit Eucharistiae sacramentum,
nisi cum eodem die aliam missam debuerit celebrare, ne, si forte vinum perfusionis acciperet, celebrationem aliarri impediret ». Et eadem ratione perfundit vino digitos quibus corpus Christi tetigerat.
Ad UNDECIMUM dicendum quod veritas quantum ad aliquid debet respondere figurae: quia scilicet non debet pars hostiae consecratae, de qua
sacerdos et ministri, vel etiam populus communicat, in crastinum reservari.
Unde, ut habetur De Consecr. [Dist. 2. can. Tribus gradibus], Clemens I.
papa statuit, quod « tanta holocausta in altari offerantur, quanta populo
sufficere debeant. Quod si remanserint, in crastinum non reserventur, sed
cum timore et tremore clericorum diligentia consumantur ».
Quia tarnen hoe sacramentum quotidie sumendum est, non autem agnus
paschalis quotidie sumebatur, ideo oportet alias hostias consecralas pro infirmis conservare. Unde in eadem Dist. [Can. Presbyter.] legitur: « Pres-
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altijd gereed hebben, opdat, wanneer iemand ziek is. hij aan
stonds kan communiceeren en niet zonder Communie sterft ».
12. Bij de plechtige Mis moeten altijd meerdere personen
aanwezig zijn. Daarom zegt Paus Soter, zooals in een Decretaal
staat: <( Het is ook vastgesteld, dat geen priester een plechtige
Mis mag opdragen, als er niet minstens twee aanwezigen zijn
om hem te antwoorden, buiten hemzelf. Want daar hij in het
meervoud zegt: <( De Heer zij met u » en bij de Secreta:
*
voor mij », is het zeer passend, dat zij zijn groet beantwoorden »•
Daarom ook is aldaar tot grooteren luister voorgeschreven, at
de bisschop met meerdere personen de Misplechtigheden moet
verrichten.
In de stille Missen echter is het voldoende een misdienaar te
hebben, die het heele katholieke volk vertegenwoordigt en
daarom ook den priester in het meervoud antwoordt.

byter Eucharistiam semper habeat paratam ut, quando quis infirmatus fuerit,
statim eum communicet ne sine communione moriatur ».
Ad DUODECIMUM dicendum quod in solemni celebratione missae plures
debent adesse. Unde Soter papa dicit, ut habetur De Consec. [Dist. 1.
Can. Hoe quoque.j : « Hoe quoque statutum est, ut nullus presbyterorum
missarum solemnia celebrare praesumat, nisi, duobus praesentibüs sibique
respondentibus, ipse tertius habeatur: quia, eum pluraliter ab eo dicitur:
Dominus vobiscum,, et illud in secretis: Orate pro me, apertissime convenit
ut ipsius respondeatur salutationi ». Unde et ad majorem solemnitatem ibidem
statutum legitur [Can. Episcopus Dei.], quod episcopus eum pluribus missa
rum solemnia peragat.
In missis tarnen privatis sufficit unum habere ministrum, qui gerit personam
totius populi catholici, ex cujus persona sacerdoti pluraliter respondet.
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VIe ARTIKEL.
Kan men in de tekortkomingen, welke bij de viering van dit
Sacrament voorkomen, voldoende voorzien door de voorschriften
van de Kerk in acht te nemen?
BEDENKINGEN. — Men beweert, dat men in de tekortkomin
gen, welke bij de viering van dit Sacrament voorkomen, niet
voldoende kan voorzien door de voorschriften van de Kerk in
acht te nemen. — 1. Want het gebeurt soms, dat de priester
vóór of na de consecratie, sterft of in zwijm valt, of door een
of andere ongesteldheid overvallen wordt, zoodat hij het Sa
crament niet kan nuttigen noch de Mis beëindigen. Zoo schijnt
het dus, dat het voorschrift van de Kerk niet nagekomen kan
worden, waarin geboden wordt, dat de priester, die consecreert,
aan zijn Offer ook deel moet nemen.
2. Het gebeurt soms, dat de priester vóór of na de consecratie
zich herinnert, dat hij iets gegeten heeft of gedronken, of in
staat van doodzonde is, of geëxcommuniceerd is, waaraan hij te
voren niet gedacht heeft. Het is dan noodzakelijk, dat hij, die
zich in zulk een geval bevindt, een doodzonde doet door te han-

ARTICULUS VI.
Utrum possit sufficienier occurri defeciibus circa

celebrationem hujus

sacramenti occurentibus, slatuta ecclesiae observando.

[4. Dist. 1 1. Expos. litt.; Dist. 13. Expos. litt.].
Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod non possit sufficienier occurri
defectibus, qui circa celebrationem hujus sacramenti occurrunt, statuta Eccle
siae observando. Contingit enim quandoque quod sacerdos, ante consecrationem vel post, moritur vel alienatur, vel aliqua alia infirmitate impeditur
ne sacramentum sumere possit, et missam perficere. Ergo videtur quod non
possit impleri statutum Ecclesiae, quo praecipitur quod sacerdos consecrans
suo sacrificio communicet.
2. PmLTEREA, contingit quandoque quod sacerdos, ante consecrationem
vel post, recolit se aliquid comedisse vel bibisse, vel etiam alicui peccato
mortali subjacere, vel etiam excommunicationi, cujus prius memoriam non
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delen tegen een voorschrift van de Kerk, of hij dan communiceert
of niet.
3. Soms gebeurt het, dat er na de consecratie een vlieg of
spin of een vergiftig beestje in den kelk valt; of dat de priester
bemerkt, dat er vergif in den kelk gedaan is door een kwaad
willige, die hem wil dooden. In zulk een geval schijnt het, dat
hij zwaar zondigt, als hij nuttigt, nl. door zelfmoord of door
God op de proef te stellen. Nuttigt hij niet, dan zondigt hij door
legen het voorschrift van de Kerk te handelen. Hij schijnt dan
geen uitweg te hebben en onderworpen te zijn aan de nood
zakelijkheid van te zondigen. Dat is echter onaannemelijk.
4. Het kan voorkomen, dat er door nalatigheid van den die
naar ofwel geen water in den kelk is of zelfs geen wijn en dat
de priester dat merkt. Ook in dat geval heeft hij, naar het schijnt,
geen uitweg: hetzij hij het Lichaam nuttigt zonder het Bk*; ,
waardoor hij een onvolkomen Offer brengt, hetzij hij noch het
Lichaam noch het Bloed nuttigt.
3. Het kan gebeuren, dat de priester zich niet herinnert de
woorden van de consecratie gezegd te hebben, of andeie wooi
den, welke bij de consecratie van dit Sacrament gezegd wor en.
Habebat. Necesse est ergo quod ille qui est in tali articulo constitutus, peccet mortaliter contra statutum Ecclesiae faciens, sive sumat sive non sumat.
3. Pr/ETEREA, contingit quandoque quod in calicem musea vel aranea,
vel aliquod animal venenosum cadit post consecrationem; vel etiam cognoscit sacerdos calici venenum esse immissum ab aliquo malevolo causa occidendi ipsum. In quo casu si sumat, videtur mortaliter peccare se occidendo,
vel Deum tentando. Similiter, si non sumat, peccat contra statutum Eccle
siae faciens. Ergo videtur esse perplexus et subjectus necessitati peccandi.
Quod est inconveniens.
4. Pr/eterea, contingit quandoque, quod per negligentiam ministn, aut
aqua non ponitur in calice, aut etiam nee vinum, et hoe sacerdos advertit.
Ergo in hoe etiam casu videtur esse perplexus sive sumat corpus sme san
guine, quasi imperfectum faciens sacramentum (1) ; sive non sumat nee
corpus nee sanguinem.
5. Pr/ETEREA, contingit quandoque quod sacerdos non recolit se dixisse
verba consecrationis, vel etiam alia quae in celebratione hujus sacramenti
(1) L.: sacrificium.
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In dat geval schijnt hij te zondigen zoowel als hij de woorden
herhaalt over de stof, die hij misschien al gezegd heeft, als
wanneer hij het brood en den wijn nuttigt als geconsecreerd, ter
wijl ze niet geconsecreerd zijn.
6. Door de koude kan het soms gebeuren dat de priester de
hostie in den kelk laat vallen vóór het breken of ook erna. In
zulk een geval kan de priester niet den ritus van de Kerk in
acht nemen in zake het breken of hierin, dat alleen maar een
derde gedeelte in den kelk mag gelaten worden.
7. Het gebeurt soms, dat door de nalatigheid van den pries
ter het Bloed van Christus wordt uitgestort; of ook, dat de
priester na het Sacrament genuttigd te hebben, braakt; of ook,
dat de geconsecreerde hosties zoolang bewaard worden, dat ze
bederven; of dat de muizen eraan knagen, of dat de hosties hoe
dan ook verloren gaan. In al die gevallen schijnt het onmogelijk
te zijn, aan dit Sacrament den verschuldigden eerbied volgens de
voorschriften der Kerk te bewijzen. Derhalve schijnt het, dat
men aan deze tekortkomingen en gevaren niet te gemoet kan
komen, door de voorschriften van de Kerk op te volgen.
Daartegenover staat echter, dat de Kerk, evenmin als God,
het onmogelijke voorschrijft.
dicuntur. Videtur ergo peccare in hoe casu, sive reiteret verba super eamdem
materiam, quae forte jam dixerat; sive utatur pane et vino non consecratis
quasi consecratis.
6. Pr/ETEREA, contingit quandoque propter frigus quod sacerdoti dilabitur hostia in calicem, sive ante fractionem sive post. In hoe ergo casu non
poterit sacerdos ritum Ecclesiae implere vel de ipsa fractione, vel etiam de
hoe quod sola tertia pars mittatur in calicem.
7. Pr/ETEREA, contingit quandoque quod per negligentiam sacerdotis
sanguis Christi effunditur, vel etiam quod sacerdos sacramentum sumptum
vomit, aut etiam quod hostiae consecratae tamdiu conservantur ut putrefiant; vel etiam a muribus corrodantur, vel etiam qualitercumque perdantur.
In quibus casibus non videtur posse huic sacramento debita reverentia exbiberi secundum Ecclesiae statuta. Non videtur ergo quod his defectibus seu
periculis occurri possit, salvis Ecclesiae statutis.
Sed CONTRA est quod sicut Deus, ita Ecclesia non praecipit aliquid impossibile.
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Leerstelling. — Men kan op tweevoudige wijze voorzien
in de tekortkomingen, welke bij dit Sacrament kunnen voor
vallen. Vooreerst door te voorkomen, dat er een ongeluk ge
beurt. Vervolgens door te herstellen, zoodat nl. wat gebeurt,
weggewerkt wordt, hetzij door een of ander middel aan te wen
den, hetzij althans door het berouw van hem, die nalatig gehan
deld heeft ten opzichte van dit Sacrament.
Antwoord

op de

Bedenkingen. — h Wanneer een pries

ter vóór de consecratie van het Lichaam en Bloed des Heeren
sterft of door een ernstige ongesteldheid overvallen wordt, is het
niet noodig, dat hij door een ander wordt vervangen. Gebeurde
het echter na het begin van de consecratie, b.v. na de conseciatie
van het Lichaam en vóórdat het Bloed geconsecreerd werd, of
misschien na de consecratie van beide, dan moet een ander de
Mis voortzetten. Daarom staat er in de Kerkvergadering van
Toledo, zooals het in een Dccretaal is opgenomen: « Wij heb
ben het passend geoordeeld, dat wanneer de heilige Geheimen
gedurende de Mis door de priesters geconsecreerd worden en
er een ziektegeval voorkomt, waardoor het begonnen Geheim
niet voltrokken zou kuimen worden, het aan den bisschop of een
anderen priester vrijstaat de consecratie van den begonnen dienst
RESPONDEO dicendum quod periculis seu defectibus circa hoe sacramentum contingentibus dupliciter potest occurri. Uno modo praeveniendo: ne
scilicet periculum accidal. Alio modo, subsequendo, ut scilicet id quod
accidit emendetur, vel adhibendo remedium, vel saltem per poenitentiam
ejus qui negligenter egit circa hoe sacramentum.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod si sacerdos m.orte aut infirmitati gravi
occupetur ante consecrationem corporis et sanguinis Domini, non oportet

ut per alium suppleatur.

Si vero, incepta consecratione, hoe acciderit, puta consecrato corpore ante
consecrationem sanguinis, vel etiam consecrato utroque, debet missae celebritas per alium expleri. Unde, ut habetur in Decret. [7. q. 1. cap. Nihil],
in Toletano Concilio [scilicet 7. can. 2.] legitur: « Censuimus convenire
ut, cum a sacerdotibus missarum tempore mysteria sacra consecrantur, si
aegritudinis accidat cujuslibet eventus quo coeptum nequeant explere mystehum, sit liberum. episcopo vel presbytero alteri consecrationem exequi
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voort le zetten. Want het is voor het voltooien van begonnen
Geheimen volstrekt noodig, dat ze door de zegening van den
priester, die begonnen is of invalt, afgemaakt worden, omdat zij
niet volmaakt zouden geacht worden, tenzij ze op de goede
wijze voltooid worden.
Daar wij immers allen één zijn in Christus, brengt hei ver
schil van personen niets tegenstrijdigs mee, nu de eenheid van
het geloof de krachtdadigheid van hei welslagen aangeeft. Wat
echter om reden van de slapheid der natuur wordt aangeraden,
mag niemand brengen tot een verderfelijken overmoed. Geen
priester of dienaar mag, wanneer hij eenmaal begonnen is, zijn
werk onvoltooid laten, tenzij in het duidelijke geval van nood.
Als iemand dit lichtvaardig durft te doen, zal hij de straf van
excommunicatie moeten dragen ».
2. Waar een moeilijkheid is, moet men altijd dat doen. wat
het minste gevaar oplevert Voor dit Sacrament nu is het meest
gevaarlijk, wat tegen de voltooiing van dit Sacrament is, omdat
dat een grove heiligschennis is.
Minder is wat behoort tot de hoedanigheid van den ontvanger.
Daarom moet een priester, wanneer hij na het begin van de
consecratie zich herinnert iets gegeten of gedronken te hebben,
toch het Offer voltooien en het Sacrament nuttigen. Eveneens
incepti officii. Non enim aliud competit ad supplementum initiatis m.ysteriis,
quam aut incipientis aut subsequentis benedictione sint completa sacerdotis:
quia nee perfecta videri possunt nisi perfecto ordine compleantur. Cum enim
simus omnes unum in Christo, nihil contrarium diversitas personarum format,
ubi efficaciam prosperitatis unitas fidei repraesentat. Ne tarnen quod naturae
languoris causa consulitur, in praesumptionis perniciem convertatur, nullus,
absque proventu patentis molestiae, minister vel sacerdos, cum coeperit,
imperfecta officia praesumat omnino relinquere. Si quis hoe temerarie praesumpserit, excommunationis sententiam sustinebit ».
Ad SECUNDUM dicendum quod ubi difficultas occurrit, semper est accipiendum illud quod habet minus de periculo. Maxime autem periculosum
circa hoe sacramentum est quod est contra perfectionem hujus sacramenti;
quia hoe est immane sacrilegium. Minus autem est illud quod pertinet ad
qualitatem. sumentis. Et ideo, si sacerdos, post consecrationem ineoeptam,
recordetur se aliquid comedisse vel bibisse, nihilominus debet perficere sacrificium et sumere sacramentum. Similiter, si recordetur se peccatum aliquod
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moet hij, wanneer hij zich herinnert gezondigd te hebben, be
rouw verwekken, met het voornemen te biechten en zijn zonde
uit te boeten; en zoo ontvangt hij niet onwaardig maar met
vrucht dit Sacrament. En hetzelfde gaat op, als hij zich herinnert
een excommunicatie op zich te hebben. Want hij moet het voor
nemen maken nederig om ontheffing te vragen en dan verkrijgt
hij van de onzichtbare Overheid, Jezus Christus, de kwijtschel
ding, in zoover dat hij de goddelijke Geheimen kan volbrengen.
Maar is hij zich vóór de consecratie zulke zaken indachtig, dan
acht ik het veiliger, vooral in geval van ontnuchtering en ex
communicatie, dat hij met de Mis ophoudt, indien er geen vrees
is voor groote ergernis.
3. Als er een vlieg of spin vóór de consecratie in den kelk valt,
of men bemerkt dat er vergif ingedaan is, dan moet men den
kelk leeg maken en na hem omgespoeld te hebben opnieuw wijn
erin doen om te consecreeren. — Gebeurt echter zoo iets na de
consecratie, dan moet men voorzichtig het beestje eruit halen en
zorgvuldig afwasschen en verbranden. Het waschwater met de
asch moet men in het heilige putje doen. Bemerkt men dat er
vergif in is, dan moet men het niet nuttigen en ook niet aan
anderen geven, opdat niet de kelk des levens tot den dood strekke,
maar men moet het met de resten in een daarvoor geschikt
commisisse, debet poenilere cum proposito confitendi et satisfaciendi, et sic
non indigne sed fructuose sumere sacramentum. Et eadem ratio est, si memmerit se excommunicationi cuicumque subjacere. Debet enim assumere
propositum humiliter absolutionem petendi: et sic per invisibilem Pontificem,
Jesum Christum., absolutionem consequetur quantum ad hunc actum, quod
peragat divina mysteria.
Si vero ante consecrationem alicujus praedictorum sit memor, tutius
reputarem, maxime in casu manducationis et excommunicationis, quod missam
mcoeptam desereret, nisi grave scandalum timeretur.
Ad TERTIUM dicendum quod si musea vel aranea in calicem ante conse
crationem, ceciderit, aut etiam venenum deprehenderit esse immissum.^debet
effundi, et abluto calice, denuo alium vinum poni consecrandum. Si yero
aliquid horum post consecrationem acciderit, debet animal caute capi .t
diligenter lavari, et comburi, et ablutio, cum cineribus, in sacrarium mitti.
Si vero venenum ibi esse deprehenderit immissum, nullo modo debet
sumere nee alii dare, ne calix vitae vertatur in mortem: sed debet diligenter
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vaatwerk zorgvuldig bewaren. Opdat dan het Sacrament niet
onvoltooid blijve, moet men wijn in den kelk doen en opnieuw
beginnen bij de consecratie van het Bloed en zoo het Offer vol
tooien.
4. Wanneer de priester na de consecratie van het Lichaam
en vóór de consecratie van het Bloed merkt, dat er geen wijn
of water in den kelk is, moet hij het aanstonds erbij doen en
dan consecreeren.
Als hij het eerst na de woorden van de consecratie bemerkt,
dat er geen water in is, moet hij niettemin verder gaan, omdat
de toevoeging van water niet behoort tot de noodzakelijkheid van
dit Sacrament, zooals boven (74e Kw. 7e Art.) gezegd is. Maar
gestraft moet worden degene, door wiens nalatigheid dit geschiedt.
In geen geval mag men water bij den geconsecreerden wijn
doen, omdat daaruit een gedeeltelijk bederf van het Sacrament
zou volgen, zooals boven (77e Kw. 8e Art.) gezegd is.
Maar als de priester na de consecratie bemerkt, dat er geen
wijn was in den kelk, en hij ziet dat vóór de nuttiging van het
Lichaam, moet hij het water, dat erin mocht zijn, eruit doen en
wijn met water nemen en beginnen bij de woorden van de con
secratie van het Bloed. Bemerkt hij het eerst na de nuttiging van
het Lichaam, dan moet hij ook nog een andere hostie nemen en
ze tegelijk met het Bloed consecreeren.
in aliquo vasculo ad hoe apto cum reliquiis conservari. Et ne sacramentum
remaneat imperfectum, debet aliud vinum apponere in calicem, et denuo
resumere a consecratione sanguinis, et sacrificium perficere.
Ad QUARTUM dicendum quod si sacerdos ante consecrationem sanguinis
et post consecrationem corporis, percipiat aut vinum aut aquam non esse
in calice, debet statim apponere et consecrare. Si vero post consecrationis
verba perceperit, quod aqua desit, debet nihilominus procedere: quia impositio
aquae, ut supra dictum est [q. 74. art. 7.], non est de necessitate sacramenti.
Debet tarnen puniri ille ex cujus negligentia hoe contingit. Nullo autem modo
debet aqua vino jam consecrato misceri: quia sequeretur corruptio sacra
menti pro aliqua parte, ut supra dictum est [q. 77. art. 8.].
Si vero percipiat post verba consecrationis quod vinum non fuerit positum
in calice, si quidem hoe percipiat ante sumptionem corporis, debet, deposita
aqua, si ibi fuerit, imponere vinum cum aqua, et resumere a verbis conse
crationis sanguinis. Si vero hoe perceperit post sumptionem. corporis, aliam
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En dat zeg ik daarom, omdat indien hij alleen de woorden van
de consecratie van het Bloed zou zeggen de vereischte volg
orde van consecreeren niet in acht genomen zou worden en
omdat zooals in de Kerkvergadering van Toledo gezegd wordt:
(( het Offer niet als voltooid kan beschourvd worden, tenzij het
in juiste orde wordt vollrokken »• Indien hij nu zou beginnen
met de consecratie van het Bloed en al het volgende zou her
halen, zou dit niet uitkomen, tenzij de geconsecreerde hostie erbij
is, daar bij die gebeden sommige gezegden en handelingen vooikomen niet alleen voor het Bloed maar ook voor het Lichaam.
Hij moet dan op het einde de nieuw geconsecreerde hostie nemen,
en het Bloed, niettegenstaande dat hij reeds het in den kelk
aanwezige water heeft genuttigd, want het voorschrift omtrent de
voltooiing van hei Sacrament is van grooter gewicht, dan het
gebod dat dit Sacrament nuchter ontvangen moet worden, zooals
boven (2e Antw.) gezegd is.
5. Ofschoon de priester zich met herinnert alles gezegd te
hebben, wat hij moest zeggen, behoeft hij daarom toch niet in de
war te zijn. Immers hij die veel zegt herinnert zich niet alles,
wat hij gezegd heeft, tenzij hij bij het spreken iets bemerkt als
reeds gezegd, want zoo alleen wordt iets onthouden. Daaiom
zal iemand, die met heel zijn aandacht denkt aan hetgeen hij
hostiam apponere debet iterum consecrandam simul cum sanguine. Quod ideo
dico quia, si diceret sola verba consecrationis sanguinis, non servaretur
debitus ordo consecrandi: et, sicut dicitur in praedicto cap. Toletani Con*cilii [cit. in resp. ad 1.], « perfecta videri non possunt.sacrificia nisi perfecto
ordine compleantur ». Si vero inciperet a consecratione sanguinis et repeteret
omnia verba consequentia, non competeret, nisi adesset hostia consecrata:
cum in verbis illis occurrunt quaedam dicenda et fienda non solum circa
sanguinem, sed etiam circa corpus. Et deberet in fine iterum sumere hostiam
consecratam et sanguinem, non obstante etiam si prius sumpserit aquam
quae erat in calice: quia praeceptum de perfectione sacramenti majons est
ponderis quam praeceptum quod sacramentum a jejunis sumatur, ut supra
dictum est [resp. ad 2.].

Ad QUINTUM dicendum quod, licet sacerdos non recolat se dixisse aliqua
eorum, quae dicere debuit, non tarnen debet ex hoe mente perturbari. Non
enim qui multa dicit, recolit omnia quae dixit: nisi forte aliquid in dicendo
apprehenderit sub ratione jam dicti, sic enim aliquid efficitur memorabile.
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zegt, zich later niet goed herinneren het gezegd te hebben. Dan
toch wordt iets voorwerp van het geheugen, wanneer men het
ziet als verleden, zooals de Wijsgeer zegt. Als het echter voor
den priester met waarschijnlijkheid vaststaat dat hij iets over
geslagen heeft wat niet noodzakelijk tot het Sacrament behoort,
acht ik het niet noodig, dat hij daarmee weer begint en zoo de
volgorde van het Offer verandert, maar hij moet gewoon door
gaan. Is hij echter zeker, dat hij iets vergeten heeft, wat noodzake
lijk tot het Sacrament behoort, nl. den vorm van de consecratie,
daar de vorm even noodzakelijk is voor het Sacrament als de
stof, lijkt het dat hij hetzelfde moet doen als er gezegd is bij
een tekortschieten van de stof, zoodat hij dan bij den vorm van
de consecratie moet beginnen en al het overige opnieuw moet
doen, opdat de volgorde van het Offer niet veranderd wordt.
6. Het breken van de geconsecreerde hostie, alsook dat een
derde gedeelte ervan in den kelk gedaan wordt, heeft betrekking
op het mystiek Lichaam, evenals de vermenging met water het
volk aanduidt. Daarom veroorzaakt het nalaten ervan geen onvoltooid-zijn van het Offer, zoodat het noodig zou zijn iets over
te doen bij de viering van dit Sacrament.
7. In een Decreiaal vindt men uit het decreet van Paus Pius:
Unde si aliquis attente cogitet illud quod dicit, non tarnen cogitet se dicere
illud, non multum postea recolit se dixisse. Sic enim. fit aliquid objectum
memoriae, inquantum accipitur sub ratione praeteriti, sicut dicitur in lib. de
Memoria [cap. 1.].
Si tarnen sacerdoti probabiliter constet se aliqua omisisse, si quidem non
sunt de necessitate sacramenti, non existimo quod propter hoe debeat resumere, immutando ordinem sacrificii, sed debet ulterius procedere. Si vero
certificetur se omisisse aliquid eorum quae sunt de necessitate sacramenti,
scilicet formam consecrationis, cum forma consecrationis sit de necessitate
sacramenti sicut et materia, idem videtur faciendum quod dictum est [in
solut. praec.] in defectu materiae: ut scilicet resumatur a forma consecra
tionis, et caetera per ordinem reiterentur, ne mutetur ordo sacrificii.
Ad SEXTUM dicendum quod fractio hostiae consecratae, et quod una sola
pars mittatur in calicem, respicit corpus mysticum: sicut admixtio quae significat populum. Et ideo horum praetermissio non facit imperfectionem
sacrificii, ut propter hoe sit necesse aliquid reiterare circa celebrationem hujus
sacramenti.
Ad SEPTIMUM dicendum, quod, sicut legitur De Consecr. [Dist. 2. Can.
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<( Indien er door onachtzaamheid iets van het Bloed gemorst
wordt op de vloerbedekking, welke den grond raakt, moet deze
met de tong schoongelikt worden en moet ze verder afgeschrapt
Worden. Was er geen vloerbedekking» dan moet de grond afgekrabd worden en in het vuur verbrand worden en de asch
onder het altaar ingegraven worden. De priester moet dan veertig
dagen boete doen. — Is er uit den kelk °P het altaar gemorst,
dan zal de priester den druppel opzuigen en drie dagen boete
doen. — Is het op het altaarlinnen en wel zóó, dat het tot het
tweede stuk doordringt, dan zal hij vier dagen boete doen; komt
het tot het derde, dan negen dagen boete. Indien het zelfs door
dringt tot het vierde, dan twintig dagen. Het altaarlinnen, dat
door den druppel geraakt is, moet door den dienaar driemaal
boven den kelk gewasschen worden; het water, waarmee gewasschen is, moet dan weggenomen en bij het altaar begraven
worden ». Het zou ook door den priester opgedronken kunnen
worden, als men er niet voor walgde zoo iets te doen. Sommigen
snijden verder nog het bewuste gedeelte uit het altaarlinnen en
verbranden het en leggen de asch bij het altaar of in het heilig
putje.
Er staat nog aan toegevoegd uit het Poenitentiaal van Priester
Beda: « Wanneer iemand tengevolge van dronkenschap of gulSi per negligentiam] ex decreto Pii I. papae: «Si per negligentiam aliquid
de sanguine stillaverit in tabulam quae terrae adhaeret, lingua lambetur et tabula radetur. Si vero non fuerit tabula, terra radetur, et igni consumetur, et
emis intra altare condetur. Et sacerdos quadraginta diebus poeniteat. Si autem super altare stillaverit calix, sorbeat minister' stillam.. Et tribus diebus
poeniteat. Si super linteum altaris, et ad aliud stilla pervenerit, quatuor
diebus poeniteat. Si usque ad tertium, novem diebus poeniteat. Si usque ad
quartum, viginti diebus poeniteat. Et linteamina quae stilla tetigerit, tribus
vicibus lavet minister, calice subtus posito, et aqua ablutionis sumatur et
juxta altare recondatur ». Posset etiam sumi in potum a ministro, nisi
propter abominationem dimitteretur. Quidam autem ulterius partem illam
Iinteaminum incidunt et comburunt, et cinerem in altari vel sacrario
veponunt.
Subditur autem ibidem [Can. Si quis.] ex Poenitentiali Bedae presbyteri
[libr. de Remediis peccator. cap. De Ebrietate] : « Si quis per ebrietatem
vel voracitatem Eucharistiam evomuerit, quadraginta diebus poeniteat, si
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zigheid de Eucharistie uitbraakt, moet hij veertig dagen boete
dóen, als hij leek is; geestelijken of monniken of diakens en pries
ters zestig dagen; een bisschop negentig dagen. Gebeurt het echter
uit zrvakheid, dan moet men zeven dagen boete doen )).
Aldaar wordt ook aangehaald uit de Kerkvergadering van
Orleans: « Wie niet zorgvuldig de hostie helvaart, zoodat een
muis of ander dier het in de kerk opeet, zal veertig dagen moeten
boeten. Wie het verliest in de kcrk °f een dee/ laat vallen zonder
het terug te vinden, moet dertig dagen boete doen ». Een zelfde
straf is, naar het schijnt, ook die priester waard door wiens
nalatigheid de geconsecreerde hosties bederven.
Al deze dagen zal de boeteling moeten vasten en zich van de
Communie onthouden. Maar naargelang den toestand van de
zaak of den persoon, kan deze boete verminderd of vermeerderd
worden.
Echter moet men hierop letten, dat, waar er ongeschonden
hosties gevonden worden, ze eerbiedig behandeld moeten wor
den en zelfs genuttigd: omdat zoolang de gedaanten blijven,
ook het Lichaam van Christus blijft, zooals boven (76c Kw.
6e Art. 3C Antw.; 77e Kw. 4° en 5e Art.) gezegd is.
De zaken, waarin ze gevonden worden, moeten verbrand wor-

laicus est (2) ; clerici vel monachi, seu diaconi et presbyteri sexaginta diebus
poeniteant; episcopus nonaginta. Si autem infirmitatis causa evomuerint,
septem diebus poeniteant ».
Et in eadem Dist. [Can. Qui bene.] legitur ex Concilio Arelalensi: « Qui
non bene custodierit sacrificium, et mus vel aliquod animal illud comederit.
quadraginta diebus poeniteat. Qui autem perdiderit illud in ecclesia, aut pars
ejus ceciderit et non inventa fuerit, triginta diebus poeniteat ». Et eadem
poenitentia videtur dignus sacerdos per cujus negligentiam hostiae consecratae putrefiunt.
Praedictis autem diebus debet poenitens jejunare et a communione cessare.
Pensatis tarnen conditionibus negotii et personae, potest minui vel addi ad
poenitentiam praedictam.
Hoe tarnen observandam est quod ubicumque species integrae inveniuntur, sunt reverenter conservandae, vel etiam sumendae: quia, manentibus
speciebus, manet ibi corpus Christi, ut supra dictum est [q. 76. art. 6. ad 3;

(2) L. om.: si laicus est.
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den, als het gevoegelijk kan gebeuren, en de asch moet in het
heilig putje gelegd worden, zooals ook van het afkrabsel van
den vloer gezegd is.

q. 77. art. 4, 5.]. Ea vero, in quibus inveniuntur, si commode fieri potest
sunt comburenda, cinere in sacrario recondito sicut de rasura tabulae
dictum est.
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