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Kw. 46.

ZES EN VEERTIGSTE KWESTIE.

OVER HET LIJDEN VAN CHRISTUS.

(Twaalf Artikelen.)

I

Vervolgens moet behandeld worden, wat behoort tot het heen
gaan van Christus uit de wereld, en wel, ten eerste over zijn 
lijden; ten tweede over zijn dood (50° Kw.) ; ten derde over zijn 
begrafenis (51e Kw.) ; ten vierde over zijn afdalen naar de onder
wereld (52c Kw.).

Met betrekking tot het lijden moet een drievoudige behandeling 
volgen. De eerste handelt over het lijden zelf; de tweede over de 
uitwerkende oorzaak van het lijden (47e Kw.) ; de derde over 
de vrucht van het lijden (48° Kw.).

Aangaande het eerste punt stellen wij twaalf vragen :
1. Was het voor de bevrijding der menschen noodzakelijk, dat 

Christus leed?
2. Was er een andere wijze mogelijk om de menschen te ver

lossen ?
3. Was deze wijze ook de meest geschikte?

QUAESTIO XLVI,

DE PASSIONE OHRISTI,
IN DUODECIM ARTICULOS DÏVISA.

Consequenter considerandum est de his, quae pertinent ad exitum Christi 
de mundo. Er primo, de passione ejus;, secundo, de morte,; tertio, de 
sepultura; quarto, de descensu ad infemös.

Circa passiónem occurrit triplex consideratio; prima, de ipsa passione; 
secunda, de causa efficiënte passionis; tertia, de fructu passionis.

Circa primum quaeruntur duodecim: 1. Utrum necesse fuerit-.Chris turn 
pati pro liberatione hominum. — 2. Utrum fuerit alius modus poss ï is 
liberationis humanae. -— 3. Utrum ille modus fuerit convenieötior. • v

1
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4. Was het passend, dat Hij leed op een kruis?
5. Over de algemeenheid van zijn lijden.
6. Was de smart, die Hij bij zijn lijden verduurde, de aller

grootste ?
7. Heeft geheel zijn ziel geleden?
8. Was zijn lijden een beletsel voor de vreugde der genieting?
9. Over den tijd van het lijden.
10. Over de plaats.
11. Was het passend, dat Hij met moordenaars gekruisigd 

werd ?
12. Moet het lijden van den Christus toegeschreven worden 

aan zijn Godheid?

Ie ARTIKEL.

Was het voor de bevrijding van het menschelijk geslacht 
noodzakelijk, dat Christus leed?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet noodzakelijk 
was voor de bevrijding van het menschelijk geslacht, dat Christus 
leed. — 1. Het menschelijk geslacht immers kon slechts bevrijd 
worden door God, zooals gezegd wordt bij Isaïas (45. 21) : <( Ben * 12

4. Utrum fuerit conveniens quod in cruce pateretur. — 5. De generalitate 
passionis ejus. — 6. Utrum dolor quem in passione sustinuit, fuerit ma- 
ximus. — 7. Utrum tota anima ejus pateretur. — 8. Utrum passio ejus 
impediverit gaudium fruitionis. — 9. De tempore passionis. — 10. De 
loco. — 11. Utrum conveniens fuerit ipsum cum latronibus crucifigi. —
12. Utrum passio ipsius Christi sit divinitati attribuenda.

ARTICULUS I.

Utrum fuerit necessarium Christum pati pro liberatione humani generis.

[3. Dist. 16. q. 1. art. 2; Dist. 20. art. 1. qla. 3.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit necessarium 
Christum pati pro humani generis liberatione. Humanum enim genus 
liberari non poterat, nisi a Deo: secuhdum illud Isa. 45. [v. 21J:
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Ik soms niet de Heer, en er is toch verder geen Cod buiten Mij? 
Een rechtvaardig en zaligmakend Cod is er niet buiten Mij. » God 
echter is aan geen noodzaak onderworpen, daar dit in strijd zou 
komen met zijn almacht. Derhalve was het niet noodzakelijk, dat 
Christus leed.

2. Noodzakelijk is het tegenovergestelde van vrijwillig. Christus 
echter heeft uit eigen wil geleden; want er staat bij Isa'ias (53. 7) : 
(( Hij is geofferd, omdat Hij het zelf gewild heeft. » Het was 
derhalve niet noodzakelijk, dat Hij leed.

3. Er wordt gezegd in het Boek der Psalmen (24. 10) : « Al 
de wegen van God zijn barmhartigheid en waarheid. » Dat 
Christus leed lijkt echter niet noodzakelijk uit het oogpunt der 
goddelijke barmhartigheid, want evenals deze gratis gaven uitdeelt, 
zoo schijnt zij ook gratis, zonder voldoening, schulden te vergeven. 
Maar ook lijkt het niet noodzakelijk uit het oogpunt der godde
lijke rechtvaardigheid, want volgens haar had de mensch de 
eeuwige verwerping verdiend. Derhalve schijnt het niet nood
zakelijk geweest te zijn, dat Christus leed voor de verlossing der 
menschen.

4. De natuur van een engel is verhevener dan die van een 
mensch, zooals uit Dionysius blijkt. Maar Christus is niet gestorven

« Numquid non ego Dominus, et non est ultra Deus absque me? Deus 
justus, et salvans non est praeter me )>. In Deum autem non cadit aliqua 
necessitas: quia hoe repugnaret omnipotentiae ipsius. Ergo non fuit neces- 
sarium Christum pati.

2. PraterEA, necessarium voluntario opponitur. Sed Christus propria 
voluntate est passus : dicitur enim Isa. 53. [v. 7] : « Oblatus est, quia 
ipse voluit ». Non ergo necessarium fuit eum pati.

3. Pr^eterea, sicut in Ps. 24. [v. 10] dicitur: « Universae viae 
Domini misericordia, et veritas ». Sed non videtur necessarium quod pate- 
retur ex parte misericordiae divinae: quae sicut gratis dona tribuit, ita 
videtur quod gratis debita relaxet, absque satisfactione. Neque etiam ex 
parte divinae justitiae, secundum quam homo aeternam damnationem me- 
ruerat. Ergo videtur non fuisse necessarium quod Christus pro liberatione 
hominum pateretur.

4. RryETerea, angelica natura est excellentior quam humana: ut patet 
per Dionysium 4. cap. de Div. Nom. [St. Thom. lect. 1.]. Sed pro



voor het herstel van de engelen-natuur, die gezondigd had. Der
halve schijnt het ook niet noodzakelijk geweest te zijn, dat Hij leed 
voor het heil van het menschelijk geslacht.

Daartegenover staat echter, dat er gezegd wordt bij Joannes 
(3. 14, 15) : <( Zooals Moses de slang ophief in de woestijn, zoo 
moet ook de Menschenzoon verheven worden, opdat alwie in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven zou bezitten ». 
Dit nu wordt verstaan van de opheffing aan het kruis. Het heeft 
er dus wel den schijn van, dat Christus heeft moeten lijden.

LEERSTELLING. — Zooals de Wijsgeer zegt, wordt « nood
zakelijk » meervoudig gebruikt. Vooreerst, wat volgens zijn natuur 
onmogelijk anders kan zijn; en zoo opgevat, is het duidelijk, dat 
het niet noodzakelijk was, dat Christus leed, noch van Gods kant, 
noch van den kant van den mensch. — Men noemt iets ook anders 
nog noodzakelijk, en wel om een reden, die van buiten dat ding 
komt. Is dit een werkende, of bewegende oorzaak, dan veroorzaakt 
dat dwang-noodzaak; b. v. wanneer iemand niet loopen kan, 
omdat iemand hem met geweld vasthoudt. Is echter datgene, wat

reparatione angelicae naturae, quae peccaverat, Christus non est passus. 
Ergo videtur quod nee etiam fuerit necessarium eum pati pro salute humani 
generis.

Sed CONTRA est quod dicitur Joan. 3. [v. 14, 15] : « Sicut Moyses 
exaltavit serpentem in deserto, sic oportet exaltari Filium hominis, ut omnis 
qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternam ». Quod quidem 
de exaltatione in cruce intelligitur. Ergo videtur quod Christum oportuerit 
pati.

RESPONDEO dicendum, quod, sicut Philosophus docet in 5. Metaph. 
[S. Th. lect. 6], « necessarium » multipliciter dicitur. Uno quidem 

modo, quod secundum sui naturam impossibile est aliter se habere. Et sic 
manifestum est, quod non fuit necessarium Christum pati: neque ex parte 
Dei, neque ex parte hominis. Alio modo dicitur aliquid necessarium ex 
aliquo exteriori. Quod quidem si sit causa efficiens vel movens, facit 
necessitatem coactionis: utpote, cum aliquis nón pótest ire propter violentiani
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van buitenaf noodzaak meebrengt, het doel, dan zal zoo iets 
noodzakelijk heeten, uit vooropgesteld doel; en dat is dan het 
geval wanneer zoo ’n doel ofwel op geen enkele wijze kan bereikt 
worden of althans niet op een behoorlijke wijze, tenzij met voorop
stelling van een dergelijk doel (1).

Het was derhalve niet noodzakelijk uit dwangnoodzakelijkheid 
dat Christus leed, noch van den kant van God, die bepaalde, dat 
Christus zou lijden, noch van den kant van Christus zelf, die vrij
willig geleden heeft. — Het was echter wel noodzakelijk volgens 
de doel-noodzakelijkheid. Deze kan men van drie zijden bezien. 
Vooreerst, van onzen kant uit, die verlost zijn door zijn lijden, 
zooals geschreven staat bij Joannes (3. 14, 15) : « De Menschen- 
zoon moet verheven worden, opdat alwie in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar het eeuwige leven zou hebben ». Ten tweede, 
van den kant van Christus zelf, die door de vernedering van het 
lijden, de glorie der verheffing verdiend heeft. Hierop slaat, 
hetgeen gezegd wordt bij Lucas (24. 26) : « Moest de Christus 
dan niet lijden, en zoo binnengaan in zijn heerlijkheid? » Ten 
derde, van den kant van God, wiens besluit aangaande het lijden 
van Christus, zooals dit voorzegd was in de H. Schrift en vooraf-

detinentis ipsum. Si vero illud exterius quod necessitatem inducit, sit finis, 
dicetur aliquid necessarium ex suppositione finis: quando scilicet finis 
aliquis aut nullo modo potest esse, aut non potest esse convenienter, nisi 
tali fine praesupposito.

Non ergo fuit necessarium Christum pati necessitate coactionis: neque 
ex parte Dei, qui Christum definivit pati, neque etiam ex parte ipsius 
Christi, qui voluntarie passus est.

Fuit autem necessarium necessitate finis: qui quidem potest tripliciter 
intelligi. Primo quidem, ex parte nostra, qui per ejus passionem liberati 
siimus: secundum illud Joannis 3. [v. 14, 15]: « Oportet exaltari filium 
hominis, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeter- 
nam ». Secundo, ex parte ipsius Christi, qui per humilitatem passionis 
meruit gloriam exaltationis. Et ad hoe pertinet quod dicitur Luc. uit. 
[v. 26] : « Nonne oportuit Christum pati, et sic ihtrare in gloriam suam? » 

Tertio, ex parte Dei, cujus definitionem circa passionem Christi praenun-

(1) Middel ware hier allicht beter geweest dan doel. Een vergissing van 
van St Thomas ? Vert.
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geheeld in het O. Testament, vervuld moest worden. Zoo moet 
ook verstaan worden, hetgeen gezegd wordt bij Lucas (24. 44, 
46) : « Dit zijn de rvoorden, die Ik tot u gesproken heb, toen Ik 
nog bij u Ivas: alles 1vat over Mij geschreven staat in de Wet 
van Moses, in Profeten en Psalmen moet vervuld xvorden: ... Zoo 
staat het geschreven en zoo moest de Christus lijden en opstaan 
uit de dooden ».

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze redeneering 
gaat uit van dwang-noodzakelijkheid van Gods kant.

2. Deze redeneering gaat uit van dwang-noodzakelijkheid van 
den kant van den mensch Christus.

3. Dat de mensch door het lijden van Christus verlost werd, 
paste zoowel aan zijn barmhartigheid, als aan zijn rechtvaardig
heid. — Aan zijn rechtvaardigheid, omdat Christus door zijn 
lijden voldoening bracht voor de zonde van het menschelijk 
geslacht, en zoo is de mensch door de rechtvaardigheid van 
Christus bevrijd. — Aan zijn barmhartigheid, omdat, nu de 
mensch door zich zelf niet voldoen kon voor de zonden van 
geheel de menschelijke natuur, zooals vroeger gezegd is (1° Kw.

tiatam in Scripturis, et praefiguratam in observantia veteris Testamenti, 
oportebat impleri (1). Et hoe est quod dicitur Luc. 22. [v. 22] : « Filius 
hominis secundum quod definitum est vadit », et Luc. uit. [v. 44 et 46] : 
« Haec sunt verba quae locutus sum ad vos cum adhuc essem vobiscum: 
quoniam necesse est impleri omnia, quae scripta sunt in lege Moysi et 
Prophetis et Psalmis de me; quoniam sic scriptum est et sic oportebat 
Christum pati et resurgere a mortuis ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod ratio illa procedit de necessitate co- 
actionis ex parte Dei.

Ad SECUNDUM dicendum quod ratio illa procedit de necessitate coactio- 
nis ex parte hominis Christi.

Ad TERTIUM dicendum quod hominem liberari per passionem Christi 
conveniens fuit et misericordiae, et justitiae ejus. Justitiae quidem, quia 
per passionem suam Christus satisfecit pro peccato humani generis: et ita 
homo per justitiam Christi liberatus est. Misericordiae vero, quia, cum 
homo per se satisfacere non posset, pro peccato totius humanae naturae,

(1) L.: om. oportebat impleri.
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2C Art.), God hem zijn Zoon als verlosser gaf, zooals geschreven 
staat in den Brief aan de Romeinen (3. 24) : « Om niet worden 
zij gerechtvaardigd door zijn genade uit gracht der verlossing door 
Christus Jesus, dien God gesteld heeft tot verzoener door het 
geloof in zijn bloed. » En dit getuigde van grootere barmhartig
heid, dan wanneer Hij de zonden had vergeven zonder voldoe
ning. Vandaar staat er in den Brief aan de Ephesïèrs (2. 4, 5) : 
<( God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft om de groote liefde, 
die Hij ons toedroeg, ons in Christus mede levend gemaakt, toen 
ivij dood xvaren door de zonden. »

4. De zonde van een engel kon niet vergeven worden, zooals 
de zonde van een mensch, gelijk gezegd is in het Eerste Deel 
(I. 64° Kw. 2° Art.).

IP ARTIKEL.

Was er een andere wijze mogelijk, om den mensch te verlossen, 
dan door het lijden van Christus?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er geen andere wijze

ut supra habitum est [q. 1. art. 2 ad 2.], Deus ei satisfactorem dedit 
Filium suum: secundum illud Rom. 3. [v. 24 et 23] : « Justificati gratis 
per gratiam ipsius, per redemptionem quae est in Christo Jesu, quem 
proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius ». Et hoe fuit 
abundantioris misericordiae quam si peccata absque satisfactione dimisisset. 
Unde dicitur Ephes. 2. [v. 4, 5] : « Deus. qui dives est in misericordia, 
propter nimiam charitatem, qua dilexit nos, cum essemus mortui peccatis, 
convivificavit nos in Christo ».

Ad QUARTUM dicendum quod peccatum angeli non fuit remediabile, sicut 
peccatum hominis: ut ex supradictis in 1. patet [q. 64. art. 2.].

ARTICULUS II.

Utrum fuerit possibilis alius modus liberationis humarta (1) 
quam per passionem Christi.
[3. Dist. 20. art. 4. qla 1.].

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non fuerit possibilis alius

(1) L. : humanae naturae.
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mogelijk was om de menschelijke natuur te verlossen, dan door 
het lijden van Christus. — 1. De Heer zegt immers bij Joannes 
(12. 24, 25) : « Tenzij de graankorrel, die in de aarde valt, sterft, 
blijft hij alleen; zoo hij echter sterft, brengt hij veel vrucht voort, » 
waarbij Augustinus opmerkt dat « Hij zichzelf de graankorrel 
noemde. » Tenzij Hij dus den dood onderging, had Hij op geen 
enkele andere wijze de vrucht onzer verlossing voortgebracht.

2. De Heer zegt tot den Vader bij Mattheus (26. 42) : « Va
der, zoo deze kelk niet kan voorbijgaan, tenzij ik hem ledige, Utv 
wil geschiede. » Hij spreekt daar nu over den kelk van het lijden. 
Dus kon het lijden aan Christus niet voorbijgaan. Vandaar dat ook 
Hilarius zegt: <( Daarom kan de kelk niet voorbijgaan, tenzij Hij 
hem ledige, omdat voor ons geen herstel mogelijk is, tenzij door 
zijn lijden. »

3. De rechtvaardigheid van God eischte, dat de mensch van de 
zonde zou verlost worden door de voldoening van Christus’ lijden. 
Christus nu kan zijn rechtvaardigheid niet verloochenen: er staat 
immers in den Tweeden Brief aan Timotheus (2. 13) : « Ook Ql 
gelooven wij niet. Hij blijft getrouw, zichzelf verloochenen kan 
Hij niet ». Hij zou echter zichzelf verloochenen, als Hij zijn recht-

modus liberationis humanae (1) quam per passionem Christi. Dicit enim 
Dominus Joan. 12. [v. 24, 25] : « Nisi granum frumenti cadens in 
terram mortuum fuerit, ipsum solum manet: si autem mortuum fuerit, 
multum fructum affert », ubi dicit Augustinus [tract. 5 1. in Joan.] quod 
« seipsum granum dicebat ». Nisi ergo mortem passus esset, aliter fructum 
nostrae liberationis non fecisset.

2. Pr/ETEREA, Matth. 26. [v. 42] Dominus dicit ad Patrem: « Pater
mi, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua ». 
Loquitur autem ibi de calice passionis. Ergo passio Christi praeteriri non 
poterat. Unde et Hilarius dicit [cap. 31. in Matth.] : « Ideo calix transire 
non potest nisi illum bibat, quia reparari nisi ex ejus passione non possu- 
mus ». ’

3. Pr/ETEREA, justitia Dei exigebat ut homo a peccato liberaretur, 
Christo per passionem satisfaciente. Sed Christus suam justitiam non potest 
praeterire. Dicitur enim 2. ad Timoth. 2. [v. 13]: «Si non credimus» 
ille fidelis permanet: negare seipsum non potest » ; seipsum autem negaret

(1) L.: humanae naturae
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vaardigheid zou verloochenen, want Hij is: Gerechtigheid (vgl. 
1 Cor. 1. 30). Derhalve schijnt er geen redding te zijn voor den 
mensch, tenzij door het lijden van Christus.

4. Het geloof kan geen valschheid bevatten. De oude Vaders 
nu geloofden, dat Christus zou lijden. Dus was het onmogelijk, 
dat Christus niet leed.

Daartegenover staat echter, wat Augustinus zegt : « Wij 
noemen deze wijze, waarop God zich gewaardigd heeft ons te 
verlossen door den mensch Christus Jesus, den middelaar iusschen 
God en de menschen, goed en passend aan Gods waardigheid;■ 
echter zullen wij ook aantoonen, dat er een andere wijze mogelijk 
Was bij God, aan wiens macht alles gelijkelijk onderworpen is. »

Leerstelling. — Iets kan op dubbele wijze mogelijk en 
onmogelijk zijn. Vooreerst, zonder meer en absoluut genomen; op 
de tweede plaats, krachtens een vooropstelling. Zonder meer nu 
en absoluut gesproken, kon God den mensch ook anders verlossen, 
dan door het lijden van Christus, daar « bij God niets onmoge
lijk is », zooals Lucas (1. 37) zegt. Maar in een bepaalde ver-

si justitiam suam negaret: cum ipse sit justitia. Ergo videtur quod non fuerit 
possibile alio modo hominem liberari, quam per passionem Christi.

4. Pr/ETEREA, fidei non potest subesse falsum. Sed antiqui Patrp 
crediderunt Christum passurum. Ergo videtur quod non potuerit esse quin 
Christus pateretur.

Sed CONTRA est quod Augustinus dicit 13. de Trin. [cap. 10.]: 
« Istum modum, quo nos per mediatorem Dei, et hominum hominem 
Christum Jesum Deus liberare dignatur, asserimus bonum, et divinae con- 
gruum dignitati: verum etiam ostendamus, non alium modum possibilem 
Deo defuisse, cujus potestati cuncta aequaliter subjacent ».

RESPONDEO dicendum quod aliquid potest dici possibile vel impossibile 
dupliciter: uno modo, simphciter et absolute; alio modo, ex suppositione. 
Simpliciter igitur et absolute loquendo, possibile fuit Deo alio modo. homi
nem liberare, quam per passionem Christi: « quia non est impossibile 
apud Deum omne verbum » ut dicitur Luc. 1. [v. 37]. Sed ex aliqua
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onderstelling was het ónmogelijk. Daar Gods voorkennis immers 
zich niet kan bedriegen en zijn wil of beschikking niet verijdeld 
kan worden, was het, Gods voorkennis en voorbeschikking omtrent 
het lijden van Christus eenmaal verondersteld, niet tegelijk moge
lijk, dat Christus niet zou lijden of de mensch anders dan door 
zijn lijden zou verlost worden. Diezelfde redeneering geldt voor 
alles, wat God vooruit wist en beschikte, zooals uiteengezet werd 
in het Eerste Deel (I. 14° Kw. 13° Art.).

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De Heer spreekt 
daar met vooropstelling van Gods voorkennis en voorbeschikking, 
volgens welke de vrucht van het menschelijk heil slechts zou 
volgen uit Christus’ lijden.

Zoo moet ook de tekst : « Indien deze kelk niet /fan voorbij
gaan, tenzij Ik hem drinke », welke in de 2° Bed. opgeworpen 
wordt, verstaan worden, nl. : « omdat Gij het zoo beschikt hebt ». 
Vandaar voegt Hij er ook aan toe : « Utv rvil geschiede ».

3. Deze rechtvaardigheid is ook afhankelijk van Gods wil, die 
van het menschelijk geslacht voldoening eischte voor de zonde. 
Want als Hij den mensch zonder eenige voldoening had willen ver
lossen van de zonde, zou Hij niet tegen zijn rechtvaardigheid ge-

suppositione facta, fuit impossibile. Quia enim impossibile est Dei prae- 
scientiam falli et ejus voluntatem seu dispositionem cassari, supposita 
praescientia et praeordinatione Dei de passione Christi, non erat simul 
possibile Christum non pati, vel hominem alio modo quam per ejus passio- 
nem liberari. Et est eadem ratio de omnibus his quae sunt praescita et 
praeordinata a Deo: ut in prima parte habitum est [q. 14. art. 13.].

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Dominus ibi loquitur supposita prae
scientia et praeordinatione Dei, secundum quam erat ordinatum ut fructus 
humanae salutis non sequeretur nisi Christo patiënte.

Et similiter intelligendum est quod SECUNDO objicitur: « Si non potest 
hic calix transire, nisi bibam illum », scilicet, « proptèr hoe quod tu ita 
disposuisti » ; unde subdit: « Fiat voluntas tua ».

Ad TERTIUM dicendum quod haec etiam justitia dependet ex voluntate 
divina ab humano genere satisfactionem exigente pro peccato. Nam S1 
voluisset absque omni satisfactione hominem a peccato Iiberare, contra
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handeld hebben. Immers de rechter, die een vergrijp moet straf
fen, dat tegen een ander werd bedreven, b. v. tegen een ander 
mensch, tegen de geheele staat, of tegen een hoogeren machtheb
ber, kan die schuld niet straffeloos vergeven, zonder de recht
vaardigheid geweld aan te doen. Boven God echter staat er geen 
hooger, want zelf is Hij het hoogste en algemeene goed van het 
heelal. Als Hij derhalve een zonde vergeeft, die straf vraagt, om
dat zij tegen Hem bedreven werd, dan doet Hij niemand onrecht: 
zoo ook handelt een mensch barmhartig en niet onrechtvaardig, 
als hij zonder voldoening een beleediging vergeeft, die hemzelf 
is aangedaan. Daarom zeide David in het Boelp der Psalmen (50. 
6) : « Tegen U alle en heb ili misdaan », alsof hij zeggen wilde : 
(( Gij kunt mij vergeven zonder onrechtvaardig te zijn ».

4. Het geloof van den mensch, en ook de goddelijke Schriftuur, 
waaruit het geloof wordt opgebouwd, steunen op Gods voorken
nis en voorbeschikking. Derhalve gaat dezelfde redeneering op 
voor de noodzaak, welke volgt uit de vooropstelling van die beide, 
als voor de noodzaak, die een gevolg is van Gods voorkennis en 
van Gods wilsbeschikking.

justitiam non fecisset. Civilis (2) enim judex non potest, salva justitia, 
culpam sine poena dimittere, qui habet punire culpam in alium commissam, 
puta vel in alium hominem, vel in totam rempublicam, sive in superiorem 
principem. Sed Deus non habet aliquem superiorem, sed ipse est supremum 
et commune bonum totius universi Et ideo, si dimittat peccatum, quod 
habet rationem culpae ex eo quod contra ipsum committitur, nulli facit 
injuriam: sicut quicumque homo remittit offensam in se commissam absque 
satisfactione, misericorditer et non injuste agit. Et ideo David misericordiam 
petens dicebat [Psal. 50, v. 6] : « Tibi soli peccavi » quasi dicat, 
« Potes sine injustitia mihi dimittere ».

Ad QUARTUM dicendum quod fides humana, et etiam Scripturae divinae, 
quibus fides instruitur, innituntur praescientiae et praeordinationi divinae: 
et ideo eadem ratio est de necessitate, quae provenit ex suppositione eorum, 
et de necessitate, quae provenit ex praescientia, et voluntate divina.

(2) L. : ille
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IIP ARTIKEL.

Bestond er een meer passende manier om het menschelijk geslacht 
te verlossen, dan door het lijden van Christus?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er een andere, meer 
passende, wijze was om den mensch te verlossen, dan door het 
lijden van Christus. — 1. De natuur toch bootst bij haar werken 
de werking van God na, daar zij immers door God wordt aan
gezet en geregeld. De natuur echter doet niet door middel van 
twee, wat zij door een doen kan. Wijl God nu enkel door zijn wil 
den mensch kon verlossen, lijkt het niet passend, er het lijden 
van Christus nog aan toe te voegen, om het menschelijk geslacht 
te verlossen.

2. Wat naar eigen aard gebeurt, geschiedt passender, dan wat 
gewelddadig gebeurt : aangezien geweld « een zeker te niet gaan, » 
een afwijking is, « van rvat volgens de natuur is, » zooals gezegd 
wordt in de Coelo. Het lijden van Christus nu veroorzaakte een 
gewelddadigen dood. Daarom was het passender, dat Christus den

ARTICULUS III.

Ulrum fuerii aliquis modus convenieniior ad liberationem humani generis, 
quam per passionem Christi.

[3. Dist. 20. art. 4. qla 2. et Hebr. cap. 2. lect. 4.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod alius modus convenientior 
fuisset liberationis humanae quam per passionem Christi. Natura enim in 
sua operatione imitatur opus divinum: utpote a Deo mota et regulata. Sed 
natura non facit per duo quod per unum potest facere. Cum ergo Deus 
potuerit hominem liberare sola propria voluntate, non videtur conveniens 
fuisse quod ad liberationem humani generis Christi passio adderetur.

2. pR/ETÉREA, ea quae fiunt per naturam, convenientius fiunt quam ea 
quae fiunt per violentiam: quia violentia est « quaedam excisio », seu 
casus, « ab eo, quod est secundum naturam », ut dicitur in lib. 2. de 
Coelo [cap. 3, nr 1, S. Thom. lect. 4]. Sed passio Christi mortem 
violentam induxit. Ergo convenientius fuisset ut Christus naturali morte
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mensch verloste door een natuurlijken dood te sterven, dan door 
zijn lijden.

3. Het lijkt zeer passend, dat hij die iets op gewelddadige en 
onrechtmatige wijze in bezit houdt, door de macht van de overheid 
daarvan beroofd wordt. Daarom wordt gezegd in Isaïas (32. 3) : 
(( Om niet zijt gij verkocht en zonder geld wordt gij terug
gekocht. » De duivel nu had geen enkel recht op den mensch, 
dien hij met list had bedrogen, en in zekeren zin gewelddadig 
m slavernij gebonden hield. Derhalve was het zeer passend, dat 
Christus den duivel beroofde zonder te lijden, enkel door zijn 
macht.

Daartegenover staat echter, dat Augustinus zegt : « Er rvas 
geen passender rvijze, om onze ellende te herstellen, » dan door 
het lijden van Christus.

Leerstelling. — Een bepaalde manier om een doel te 
bereiken is des te passender, naar mate daardoor meerdere dingen 
samentreffen, die het doel van voordeel zijn. Doordat nu de 
mensch door Christus’ lijden verlost is, zijn er, behalve dan de

moriendo hominem liberaret, quam quod pateretur.
3. Pr/ETEREA, convenientissimum videtur quod ille qui violenter, et 

injuste detinet aliquid, per superioris potentiam spolietur. Unde Isa. 52. 
[v. 3] dicitur: « Gratis venumdati estis, et sine argento redimemini ». 
Sed diabolus nullum jus in homine habebat, quem per fraudem deceperat, 
et per quamdam violentiam servituti subjectum detinebat. Ergo videtur 
•convenientissimum fuisse quod Christus diabolura per solam potentiam 
spoliaret absque sua passione.

Sed CONTRA est quod Augustinus dicit 13. de Trin. [cap. 10.]: 
<( Sanandae nostrae miseriae convenientior modus alius non fuit », quam 
per Christi passionem.

ReSPONDEO dicendum quod tanto aliquis modus convenientior est ad 
assequendum finem, quanto per ipsum plura concurrunt quae sunt expedien- 
tia fini. Per hoe autem quod homo per Christi passionem est liberatus,
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verlossing van de zonde, vele (resultaten) samen tot stand gekomen, 
welke allen betrekking hebben op ’s menschen heil. Ten eerste 
immers, doet dit den mensch inzien, hoezeer God hem liefheeft, 
en wordt hij hierdoor aangezet tot liefde voor Hem, in wien het 
volmaakte heil gelegen is. Daarom zegt de Apostel in den Brief 
aan de Romeinen (5. 8) : « God bewijst zijn liefde voor ons, 
doordat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog vijanden 
waren. » — Ten tweede, gaf hij ons hierdoor een voorbeeld van 
gehoorzaamheid, van nederigheid en van standvastigheid, van 
rechtvaardigheid en van al die andere deugden, welke in Christus’ 
lijden tot uiting kwamen, welke allen ook noodzakelijk zijn voor 
de zaliging van den mensch. Daarom wordt er gezegd in den 
Eersten Brief van Petrus (2. 21) : « Christus heeft voor ons 
geleden, ons een voorbeeld nalatende,. opdat gij zijn voetstappen1 
zoudt drukken. )> — Ten derde, heeft Christus door zijn lijden 
niet alleen den mensch verlost van de zonde, maar ook voor hem 
de heiligmakende genade en de zaligende heerlijkheid verdiend, 
zooals later zal worden uiteengezet (48c Kw. 1° Art.). — Ten 
vierde, voelt de mensch zich nu des te meer verplicht, zich rein 
te bewaren van de zonde, als hij bedenkt, dat hij van zijn zonde 
verlost is door het bloed van Christus, zooals gezegd wordt in den

m'ulta concurrerunt ad salutem hominis pertinentia, praeter liberationem a 
peccato.

Primo enim, per hoe homo cognoscit quantum Deus hominem diligat, 
et per hoe provocatur ad eum diligendum: in quo perfectio humanae salutis 
consistit. Unde Apostolus dicit R'om. 5. [v. 8, 9]: « Commendat suam. 
charitatem Deus in nobis, quoniam, eum inimici essemus, Christus pro> 
nobis mortuus est ».

Secundo, quia per hoe dedit nobis exemplum obedientiae, humilitatis,. 
constantiae, justitiae, et caeterarum virtutum in passione Christi ostensarum: 
quae sunt necessariae ad humanam salutem. Unde dicitur 1. Petri 2. 
[v. 21]: « Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut 
sequamini vestigia ejus ».

Tertio, quia Christus per passionem suam non solum hominem a peccato 
liberavit, sed etiam gratiam justificantem, et gloriam beatitudinis ei pro- 
meruit, ut infra dicitur [q. 48. art. 1. et q. 49. art. 1. ét 5.].

Quarto, quia per hoe est homini inducta major necessitas se immunem 
a peccato conservandi, qui se sanguine Christi redemptum cogitat a pee-
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Eersten Brief aan de Corinthiërs (6. 20) : « Gij toch zijt vrijge
kocht door het bloed van Christus : verheerlijkt en draagt God 
m uw lichaam. » — Ten vijfde gaf het den mensch een hoogere 
waardigheid, want gelijk de duivel den mensch over won en mis
leidde, zoo werd ook de duivel door een mensch overwonnen; en 
zooals de mensch den dood verdiende, zoo heeft ook ’n mensch 
door te sterven den dood overwonnen. Daarom wordt gezegd 
in den Eersten Brief aan de Corinthiërs (15. 57) : « Aan God 
zij dank, die ons de overwinning geschonken heeft door onzen 
Heer Jesus Christus. » Zoo was het dus meer passend, dat wij 
verlost werden door het lijden van Christus, dan enkel door Gods 
wil.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ook de natuur ge
bruikt meerdere middelen tot iets, om het daardoor op ’n meer 
behoorlijke wijze te verrichten, zooals twee oogen om te zien; en 
ditzelfde blijkt in andere dingen.

2. Chrysostomus zegt: « Christus was gekomen om den dood 
der menschen te niet te doen, en niet zijn eigen dood, daar Hij

15

cato (1), secundum illud 1. Cor. 6. [v. 20]: « Empti enim estis pretio 
magno: glorificate, et portate Deum in corpore vestro ».

Quinto, quia hoe ad majorem dignitatem hominis cessit: ut, sicut homo 
victus fuerat et deceptus a diabolo, ita etiam homo esset, qui diabolum 
vinceret; et sicut homo mortem meruit, ita homo moriendo mortem supera- 
ret; unde dicitur 1. ad Cor. 15. [v. 57] : « Deo gratia, qui dedit nobis 
victoriam per Dominum nostrum Jesum Christum )).

Et ideo convenientius fuit, quod per passionem Christi liberaremur, 
quam per solam Dei voluntatem.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod natura etiam, ut aliquid convenientius 
faciat, plura ad unum assumit: sicut duos oculos ad videndum. Et idem 
patet in aliis.

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut Chrysostomus dicit, [hab. expres, 
ex Athanasio in lib. de Incarnat. Verbi (nr 22, 23)], « Christus non sui 
mortem, quam non habebat, cum sit vita, sed hominum mortem venerat

(1) L.: om. qui se sanguine... etc. usque ad: a peccato.
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hieraan niet onderworpen was, omdat Hij het Leven is. Daarom 
legde Hij zijn lichaam niet af, door uit zichzelf te sterven, maar 
onderging Hij een dood, die Hem door menschen 1verd aangedaan. 
Maar ook: indien zijn lichaam ziel£ was geworden en ontbonden, 
ten getuige van allen, Jan n>as het niet passend, dat Hij die de 
ziekten van anderen genas, ze// een lichaam had, dat aan ziekten 
leed. En zelfs, al had Hij zonder ziekte zijn lichaam ergens afzon
derlijk afgelegd en zich vervolgens vertoond, dan zou men Hem 
niet gelooven, als Hij van zijn verrijzenis sprak. Hoe kon immers 
in Christus’ dood de overwinning uitschitteren, tenzij Hij openlijk 
den dood onderging en dan met zijn onbedorven lichaam bewees, 
dat de dood vernietigd was. »

3. Hoewel de duivel den mensch onrechtmatig had aangerand, 
was het toch rechtvaardig, dat God den mensch om zijn zonde liet 
zuchten onder de slavernij van den duivel. En daarom was het 
passend, dat de mensch met rechtvaardigheid verlost werd van 
de slavernij van den duivel nl. doordat Christus voor hem vol
doening bracht door zijn lijden. Ook was het passend om de 
hoogmoed van den duivel, die « zich om rechtvaardigheid niet 
bekommert en zoo van macht houdt », te vernederen, dat

consumpturus. Unde non propria morte corpus deposuit, sed ab hominibus 
illatam sustinuit. Sed et, si aegrotavisset corpus ejus et in conspectu omnium 
solveretur, inconveniens erat eum qui sanaret aliorum languores, habere 
proprium corpus affectum languoribus. Sed et, si absque morte (2) corpus 
alicubi seorsum deposuisset ac deinde se offerret, non crederetur ei de 
resurrectione disserenti. Quomodo enim pateret Christi in morte victoria, 
nisi, coram omnibus eam patiens, per incqrruptionem corporis probasset 
extinctam? »

Ad TERTIUM dicendum quod, licet diabolus injuste invaserit hominem, 
tarnen homo propter peccatum juste erat sub servitute diaboli derelictus a 
Deo. Et ideo conveniens fuit ut per justitiam homo a servitute diaboli 
liberaretur, Christo satisfaciente pro ipso per suam passionem.

Fuit etiam hoe conveniens ad vmcendam superbiam diaboli, qui - est 
<< desertor justitiae.et amator potentiae ut Christus « diabolum vinceret,

(2) L.: aliquo morbo
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Christus a den duivel overrvon en den mensch bevrijdde, niet 
slechts door zijn goddelijke macht, maar ook door de rechtvaar- 
digheid en de vernedering van zijn lijden, » zooals Augustinus* 
zegt.

IVe ARTIKEL.

Moest Christus aan een kruis lijden?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet moest 
lijden aan een kruis. — 1. De werkelijkheid moet immers beant
woorden aan de voorafbeelding. Al de offers nu van het O. 
Testament waren een voorafbeelding van Christus : en daarbij 
werden de dieren met het mes geslacht en daarna verbrand. 
Derhalve moest Christus niet lijden aan een kruis, maar veeleer 
met een zwaard of met vuur gedood worden.

2. Damascenus zegt, dat Christus geen « vernederend lijden » 
mocht ondergaan. De dood aan het kruis echter was allermeest 
vernederend en onteerend. Daarom wordt gezegd in het Boek der

et hominem liberaret, non per solam potentiam deitatis, sed etiam per 
justitiam et humilitatem passionis »: ut Augustinus dicit 13. de 1 rinit. 
[cap. 13, 14.].

ARTICULUS IV.

Utrum Christus pati debuerit in cruce.

[3. Dist. 20. art. 4. qla 2. ad 1. et lib. 4. Contr. g. cap. 55. ad 17. 
et Comp. Theol. cap. 228.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod Christus non debuerit pati 
in cruce. Veritas enim debet respondere figurae. Sed in figura Christi 
praecesserunt omnia sacrificia veteris Testamenti, in quibus animalia gladio 
necabantur, et postmodum igni cremabantur. Ergo videtur quod Christus 
non debuerit pati in cruce sed magis gladio vel igne.

2. PrvETEREA, Damascenus dicit [lib. 3. Orth. Fid. cap. 20.], quod 
Christus non debuerit assumere « detestabiles (1) passiones ». Sed mors 
crucis videtur fuisse maxime detestabilis (1), et ignominiosa. Unde dicitur * 2

(1) L. ; detractibiles
2
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Wijsheid (2. 20) : <( Laten wij Hem tot den allerschandelijkste 
dood veroordeelen ». Dus moest Christus niet den kruisdood 
sterven.

3. Van Christus wordt gezegd: « Gezegend, die komt in den 
naam des Heeren )), zooals blijkt bij Mattheus (21. 9). De kruis
dood echter was een dood van vervloeking, zooals staat in het 
Boek Deuteronomium (21. 23) : « Gevloekt van God is hij, die 
hang aan het hout. » Dus was het niet passend, om Christus te 
kruisigen.

Daartegenover staat echter het gezegde in den Brief aan de 
Philippensen (2. 8) : « Hij is gehoorzaam geworden tol den dood, 
ja tot den dood aan het kruis. »

LEERSTELLING. — Het was zeer passend, dat Christus den 
kruisdood onderging. — Ten eerste, om zijn voorbeeld van deugd. 
Augustinus toch zegt : « De goddelijke Wijsheid werd mensch, 
om een voorbeeld te geven, hoe wij behoorlijk moeten leven. 
*n Behoorlijk leven nu sluit in, dat men niet vreest, wat niet gevreesd 
moet worden. Er zijn echter menschen, die wel niet den dood 
vreezen, maar toch een afschuw hebben van een bepaalden dood.

Sap. 2. [v. 20] : « Morte turpissima condemnemus eum ». Ergo videtur, 
quod Christus non debuerit pati mortem crucis.

3. PRv'ETEREA, de Christo dicitur: « Benedictus, qui venit in nomine 
Domini », ut patet Matth. 21. [v. 9]. Sed mors crucis erat mors maledic- 
tionis: secundum illud Deuter. 21. [v. 23] : « Maledictus est a Deo, qui
pendet in ligno ». Ergo videtur quod non fuerit conveniens Christum
crucifigi.

Sed CONTRA est quod dicitur Philipp. 2. [v. 8] : « Factus est obediens 
usque ad mortem, mortem autem crucis ».

RESPONDEO dicendum quod convenientissimum fuit Christum pati mor
tem crucis. Primo quidem, propter exemplum virtutis. Dicit enim Augustinus 
in lib. 3. QQ. [q. 25.] : « Sapientia Dei hominem, ad exemplum quo
recte viveremus, suscepit. Pertinet autem ad vitam rectam, ea quae non.
sunt metuenda, non metuere. Sunt autem homines, qui quamvis mortemi
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Door den kruisdood nu van dien mensch moest getoond worden, 
dat iemand, die behoorlijk leeft geen enkelen dood moet vreezen. 
Er rvas immers geen andere dood zoo afschuwelijk en vrees
wekkend als deze. » — Ten tweede was deze wijze van sterven 
de meest passende om te voldoen voor de zonden van den stam
vader, welke hierin bestond, dat hij, tegen het gebod van God in, 
den appel at van het verboden hout. Derhalve was het passend, dat 
Christus, tot voldoening voor die zonde, zichzelf aan het hout liet 
slaan, a. h. w. teruggevend, wat Adam had weggenomen, volgens 
het woord uit het Boek der Psalmen (68. 5) : « Wat ik niet ge
roofd heb, heb ik toen hersteld. » Vandaar dat Augustinus zegt : 
(( Adam verachtte het gebod, door den appel van den boom te 
nemen; maar wat Adam verloor, heeft Christus op het kruis weder- 
gevonden. » — Ten derde heeft Hij, zooals Chrysostomus zegt, 
(( geleden op een opgericht hout, en niet onder een dak> °m zelfs 
de natuur der lucht ie reinigen. En ook de aarde onderging dezelfde 
Weldaad, die door het neerdruppelen van het bloed, dat uit zijn 
zijde stroomde, werd gereinigd. » En aangaande de woorden van 
joannes (3. 14) : <( De Menschenzoon moet verheven worden, » 
zegt hij: a Als gij hoort van verheven worden, moet gij denken

ipsam non timeant, genus tarnen mortis horrescunt. Ut ergo nullum genus 
mortis recte viventi homini meluendum esset, illius hominis cruce ostenden- 
dum fuit: nihil enim erat, inter omnia genera mortis, illo genere execrabilius 
et formidabilius ».

Secundo, quia hoe genus mortis maxime conveniens erat satisfactioni 
pro peccato primi parentis, quod fuit ex eo, quod contra mandatum Dei, 
pomum ligni vetiti sumpsit. Et ideo conveniens fuit, quod Christus, ad 
satisfaciendum pro illo peccato seipsum pateretur ligno affigi, quasi restituens 
quod Adam sustulerat: secundum illud Psal. 68. [v. 5] : « Quae non 
rapui, tune exolvebam ». Unde Augustinus dicit in quodam sermone de 
Passione [Serm. 32. de Temp. ante med.] : « Contempsit Adam prae- 
ceptum, accipiens ex arbore pomum: sed quidquid Adam perdidit, Christus 
in cruce invenit ».

Tertia ratio est quia, ut Chrysostomus dicit in sermone de Passione 
[seu homil. de Cruce, et Latrone (nr 1 et 2) ], « in excelso ligno, et non 

sub tecto passus est, ut etiam ipsius aëris natura mundetur. Sed et ipsa 
terra simile beneficium sentiebat, decurrentis de latere sanguinis stillatione 
mundata ». Et super illud Joan. 3. [v. 14] ; « Oportet exaltari filium
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aan het ophangen in de hoogte, waardoor Hij de lucht reinigde, 
die de aarde had geheiligd door er op te wandelen. » — Ten 
vierde, « omdat Hij ons een toegang verschafte naar den hemel 
door in de hoogte te sterven, » zooals Chrysostomus zegt. Daarom 
zegt Hij zelf bij Joannes (12. 32, 33) : <( Als Ik van de aarde 
verheven zal zijn, zal Ik alles tot mij trekken• » — Ten vijfde, 
omdat dit overeenkwam met de algemeene verlossing van heel de 
wereld. Daarom zegt Gregorius van Nyssa, dat «de figuur van het 
kruis, welke vanuit het middelpunt in vier uiteinden vervalt, aan- 
toont, dat de kracht en de voorzienigheid van Hem, die daaraan 
hing, uitgaat naar alle kanten. » — Ten zesde, omdat door deze 
manier van sterven verschillende deugden aan het licht traden. Zoo 
zegt Augustinus: « Niet voor niets koos Hij deze wijze van sterven, 
om als leermeester te kannen optreden van die breedte en hoogte, 
lengte en diepte, )) waarover de Apostel spreekt. <( Want de 
breedte wordt uitgemaakt door dat hout, hetwelk boven dwars1 
wordt vastgemaakt; en deze beduidt de goede werken, wijl daar

hominis » dicit: « Exaltari audiens, suspensionem intelligas in altum: ut 
sanctificaret aërem qui sanctificaverat terram, ambulando in ea )).

Quarta ratio est, « quia per hoe quod in alto moritur, ascensum nobis 
parat in coelum », ut Chrysostomus dicit [id hab. expres. Athanas. loc. cit. 
art. praec. ad 2.]. Et inde est quod ipse dicit, Joan. 12. [v. 32, 33]: 
« Eg o, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum )).

Quinta ratio est, quia hoe competit universali salvationi totius mundi. 
Unde Gregorius Nyssenus dicit [serm. 1. de Resurrect.], quod « figura 
crucis, a medio contactu in quatuor extrema partita, significat virtutem et 
providentiam ejus qui in ea pependit, ubique diffusam ». Chrysostomus 
etiam dicit [hoe etiam hab. Athan. loc. cit. art. praec. ad 2.], quod in 
cruce « expansis manibus, moritur, ut altera manu veterem populum, altera 
eos qui ex gentibus sunt, trahat ».

Sexta ratio est quia per hoe genus mortis diversae virtutes designantur. 
Unde Augustinus dicit in lib. de Gratia veteris, et novi Testamenti [scilicet 
epist. 140.]: « Non frustra tale genus mortis elegit: ut latitudinis et 
altitudinis et longiludinis et profunditatis », de quibus Apostolus loquitur, 
« magister existeret. Nam latitudo, quae (2) est in eo ligno, quod trans* 
versum desuper figitur; hoe ad bona opera pertinet: quia ibi extenduntur

(2) L. : om. quae.
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de handen worden uitgestrekt. De lengte wordt uitgemaakt door 
dat stuit, hetwelk zich uitstrekt vanaf dat eerste hout tot aan den 
grond: daarmede nu staat het in zekeren zin, d. i. heeft het stevige 
heid en vastheid, hetgeen aan de lankmoedigheid wordt toege
schreven. De hoogte vormt dat deel, hetwelk zich vanaf den 
dwarsbalk riaar boven toe uitstrekt, d. i. bij het hoofd van den 
gekruisigde, omdat de verwachting van hen, die op de juiste wijze 
hopen, naar boven is gericht. Ten slotte, dat deel van het hout,, 
hetwelk m den grond vastzit en daardoor verborgen is, en waaruit 
het geheel oprijst, beteekent de diepte van de onverplichte ge 
nade. » Evenzoo zegt Augustinus : « Het hout, waaraan de lede
maten van Hem die lijdt gehecht waren, was ook de zetel van den 
meester, die leer aart. » — Ten zevende, omdat deze wijze van 
sterven aan meerdere voorafbeeldingen beantwoordt. Zoo zegt 
immers Augustinus: « De ark van hout heeft het menschdom 
gered uit den zondvloed; toen het volk Gods uit Egypte trok» 
verdeelde Moses de zee met een staf, bracht Pharao ten onder, 
en verloste het volk Gods; dezelfde Moses wierp een stuk hout in 
het Water en maakte het bittere water zoet; met den houten staf 
werd uit de geestelijke rots een heilzame stroom te voorschijn ge
bracht; en opdat Amalech zou overwonnen worden, strekte Moses 
om den staf de handen uit; en de Wet Gods werd aan de houten

manus. Longitucio in eo, quod ab ipso ligno usque ad terram conspicuum 
est: ibi enim quodammodo statur, idest persistitur, et perseveratur; quod 
Ionganimitati tribuitur. Altitudo est in ea ligni parte quae ab illa, quae 
transversum figitur, sursum versus relinquitur, hoe est, ad caput crucifixi: 
quia bene sperantium superna expectatio est. Jam vero illud ex ligno quod 
fixum occultatur, unde totum illud exurgit, profunditatem significat gratuitae 
gratiae ». Et, sicut Augustinus super Joan. [tract. 119.] dicit: « Lignum, 
in quo fixa erant membra patientis, etiam cathedra fuit magistri docentis ».

Septima ratio est quia hoe genus mortis plurimis figuris respondet. Ut 
enim Augustinus dicit in sermone de Passione [hab. aliquid serm. 32. de 
Temp. ante med.], « de diluvio aquarum humanum genus arca lignea 
liberavit; de Aegypto Dei populo recedente, Moyses mare virga divisit, 
et Pharaonem prostravit, et populum Dei redemit; idem Moyses lignum 
in aquam misit et amaram aquam in dulcedinem commutavit; ex lignea 
virga de spirituali petra salutaris unda profertur; et, ut Amalech vinceretur, 
circa virgam Moyses expansis manibus extenditur; et lex Dei arcae 1 esta-
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ark des Verbonds toevertrouwd, opdat men met dat al a. h. w. 
trapsgewijs zou komen tot het kruishout. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het altaar der 
slachtoffers, waarop de dier-offers werden opgedragen, was uit 
hout vervaardigd gelijk we weten uit het Boek van den Uittocht 
(27. 1) ; en wat dat betreft, beantwoordde de werkelijkheid aan 
de voorafbeelding. « Het is » echter « niet noodig, dat zij ook 
in ieder opzicht beantwoordde, want dan zou het geen gelijkenis 
meer zijn, maar werkelijkheid, » zooals Damascenus zegt. En 
wat dit speciale geval nog betreft zegt Chrysostomus : « Hem 
werd het hoofd niet af geslagen, zooals bij Joannes; ook Tverd. 
Hij niet doorgezaagd, zooals Isaïas; opdat Hij zijn lichaam geheel 
en onverdeeld zou bewaren in den dood en er geen /fans zou ge
boden worden aan hen, die de Kerk Tvillen verdeden. » In de 
plaats van het stoffelijk vuur echter trad bij het offer van Christus 
het vuur der liefde.

2. Christus wilde niet zulk vernederend lijden ondergaan, dat 
een gemis inhield aan kennis, genade of zelfs deugd. Wel echter 
zoo ’n lijden, dat ongerechtigheid insloot, die van buiten af werd

menti creditur ligneae; ut his omnibus ad lignum crucis, quasi per quosdam 
gradus, veniatur ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod altare holocaustorum, in quo sacrificia 
animalium offerebantur, erat factum de lignis, ut habetur Exodi 27. [v. 1 ] : 
et quantum ad hoe veritas respondet figurae. « Non » au tem « oportet 
quod quantum ad omnia: quia jam non esset similitudo, sed veritas » ut 
Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 26.]. Specialiter tarnen, ut 
Chryosostomus dicit [id etiam hab. Athan. loc. cit. art. praec. ad 2.]» 
« non caput ei amputatur, ut Joanni; neque sectus est, ut Isaias: ut corpus 
integrum et indivisibile morti servet, et non fiat occasio volentibus Ecclesiam 
dividere ». Loco autem materialis ignis fuit in holocausto Christi ignis 
charitatis ».

Ad SECUNDUM dicendum quod Christus detestabiles (3) passiones assu- 
mere renuit, quae pertinebant ad defectum scientiae vel gratiae, aut etiam 
virtutis. Non autem illas, quae pertinent ad injuriam ab exteriori iliatam:

(3) L.: detractibiles
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veroorzaakt. Integendeel, zooals staat in den Brief aan de He
breen (12. 2) : « Hij heeft het kruis op zich genomen en de schande 
niet geacht. »

3. Zooals Augustinus zegt, is de zonde een vloek en bijgevolg 
ook de dood en de sterfelijkheid, die uit de zonde voortkomen. 
(( Het lichaam van Christus nu was sterfelijk, omdat het geleek op 
het zondige vleesch »: en daarom noemt Moses het een « vloek », 
zooals ook de Apostel het vleesch « zonde » noemt, waar hij in den 
Tweeden Brief aan de Corinthiërs (5. 21) zegt: « Die geen zonde 
gekend heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt, )) nl. van wege de 
zondestraf. « En het was ook geen grootere ongenade, dat hij 
zeide: Hij is vervloekt van God. Want indien God de zonde en 
onzen dood niet gehaat had, zou Hij ook Tiiet zijn Zoon gezonden 
hebben, om dien op zich te nemen en te niet te doen. Belijdt der
halve, dat Hij de vloek voor oris °P zich genomen heeft, van 
wien gij ook belijdt, dat Hij voor ons gestorven is. » Daarom wordt 
gezegd in den Brief aan de Galaten (3. 13) : « Christus heeft ons 
verlost van de vervloeking der Wei, door voor ons tot vervloeking 
te Worden. »

quinimmo ut dicitur Hebr. 12. [v. 2] : « Sustinuit crucem, confusione 
contempta ».

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit 14. contra Faustum 
[cap. 4.], peccatum maledictum est: et per consequens mors et mortalitas 
ex peccato proveniens: « Caro autem Christi mortalis fuit, (similitudinem 
habens carnis peccati) ». Et propter hoe Moyses eam nominat « maledic
tum »; sicut et Apostolus nominat eam « peccatum », dicens 2. ad Cor. 5. 
[v. 21 ] : « Eum, qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit )>; 

scilicet propter poenam peccati. « Nee ideo major invidia est, quia dixit: 
« Maledictus est a Deo ». Nisi enim Deus peccatum odisset, et mortem 
nostram, non ad eam suscipiendam atque tollendam Filium suum mitteret. 
Confitere ergo maledictum suscepisse pro nobis, quem confiteris mortuum 
esse pro nobis ». Unde ad Gal. 3. [v. 13] dicitur: « Christus nos redemit 
de maledicto legis, factus pro nobis maledictum ».
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Ve ARTIKEL.

Heeft Christus alle lijden verduurd?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus alle lijden heeft 
ondergaan. — 1. Hilarius toch zegt: « De eeniggeboren Zoon 
van Cod heeft bij het voltrokken worden van het geheim van zijn 
dood getuigd, dat Hij alle soorten van menschelijk lijden heeft\ 
doorstaan, toen Hij met gebogen hoofd den geest gaf ». Hij schijnt 
dus alle menschelijk lijden ondergaan te hebben.

2. Bij Isaïas (52. 13, 14) wordt gezegd: « Zie, mijn Dienst
knecht zal verstandig zijn. Hij zal verhoogd en verheven en zeer 
verheerlijkt zijn. Zooals velen over Hem verbaasd stonden, zoo 
zal ook Zijn voorkomen ontluisterd zijn onder de menschen, en zijn 
gedaante onder de menschenkinderen ». Christus echter is verheven, 
omdat Hij alle genade en kennis had, waarom velen over Hem 
verbaasd stonden in bewondering. Derhalve schijnt het, dat Hij 
ontluisterd werd door alle menschelijk lijden te verduren.

3. Het lijden van Christus was er op gericht, den mensch van 
de zonden te verlossen, gelijk boven gezegd is (in deze Kw.

ARTICULUS V.

Uirum Christus omnes passiones sustinuerit.

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod Christus omnes passiones 
sustinuerit. Dicjt enim Hilarius 10. de Trinit. [num. 2]: « Unigenitus 
Dei, ad peragendum mortis suae sacramentum, consummasse se omne 
humanarum genus passionum testatur, cum, inclinato capite, emisit spi- 
ritum ». Videtur ergo quod omnes passiones humanas sustinuerit.

2. Pr/ETEREA, Isa. 52. [v. 13 et 14] dicitur: « Ecce, intelliget servus 
meus, et exaltabitur, et elevabitur, et sublimis erit valde. Sicut obstupuerunt 
super eum multi, sic inglorius erit inter viros aspectus ejus, et forma ejus 
inter filios hominum ». Sed Christus est exaltatus secundum hoe quod 
habuit omnem gratiam et omnem scientiam: pro quo super eum multi 
admirantes obstupuerunt. Ergo videtur quod inglorius fuerit sustinendo 
omnem passionem humanam.

3. PrjETEREA, passio Christi ordinata est ad liberationem hominis a 
peccato, ut supra dictum est [art. 1, 2 et 3. huj. q.]. Sed Christus venit



Kw. 46, A. 5. 25

4e Art.). Welnu Christus kwam den mensch verlossen van elke 
soort van zonden. Dus moest Hij ook alle soorten van lijden 
verduren.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt bij Joannes (19.
32) dat « de soldaten wel de beenderen braden van den eersten 
en van den ander, die met Hem gekruisigd werden, maar toen zij 
bij Jesus kwamen, braken zij zijn beenderen niet. » Dus heeft Hij 
niet alle menschelijke lijden ondergaan.

Leerstelling. — Het menschelijk lijden kunnen we twee
voudig beschouwen. — Vooreerst naar de soort: en zoo opgevat 
behoefde Christus niet alle lijden te ondergaan, daar vele soorten 
van lijden elkaar tegengesteld zijn, zooals de vuurdood en de 
dood door verdrinking. Wij spreken nu immers over lijden, dat 
van buiten af wordt aangedaan, daar Hij niet het lijden behoorde 
te ondergaan, dat van binnenuit veroorzaakt wordt, als lichame
lijke ziekten, zooals vroeger gezegd is (14° Kw. 4C Art.). — Maar 
generiek genomen heeft Hij alle menschelijk lijden ondergaan. Dit 
kan men echter van drie zijden bezien. Vooreerst van den kant

liberale homines ab omni genere peccatorum. Ergo debuit pati omne genus 
passionum.

Sed CONTRA est quod dicitur Joan. 19. [v. 32, 33] quod « milites 
primi quidem fregerunt crura et alterius qui crucifixus est cum eo: ad 
Jesum autem cum venissent, non fregerunt ejus crura ». Non ergo passus 
est omnem humanam passionem.

Respondeo dicendum quod passiones humanae possunt considerari 
dupliciter. Uno modo, quantum ad speciem. Et sic non oportuit Christum 
pati omnem passionem, quia multae passionum species sibi invicem contra- 
riantur, sicut combustio in igne et submersio in aqua. Loquitur enim nunc 
de passionibus ab extrinseco illatis: quia passiones ab intrinseco causatas, 
sicut sunt aegritudines corporales, non decuit eum pati, ut supra dictum est 
[q. 14. art. 4.].

Sed secundum genus passus est omnem passionem humanam. Quod 
quidem potest considerari tripliciter. U!no modo ex parte hominum, a
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der menschen, door wier toedoen Hij leed. Hij heeft immers iets 
te lijden gehad zoowel van de heidenen als van de Joden, van 
mannen als van vrouwen, zooals blijkt met de dienstmaagden die 
Petrus aanklaagden. Hij heeft ook te lijden gehad van de over
heden en van hunne dienaren en van het volk, gelijk staat geschre
ven in het Boek der Psalmen (2. 1,2): « Waarom razen de 
volleen, en zinnen de natiën op ijdelheid? Opgekomen zijn de 
vorsten der aarde en de overheden zijn samengekomen tegen den 
Heer en tegen zijn Gezalfde. )) Hij heeft ook geleden van 
vrienden en bekenden, zooals blijkt uit Judas, die Hem verraadde; 
en Petrus, die Hem verloochende. Vervolgens blijkt hetzelfde bij 
datgene, waarin de mensch kan lijden. Christus immers heeft 
geleden in zijn vrienden, doordat zij Hem verlieten; in zijn 
goeden naam, door de godslasteringen, die tegen Hem werden 
geuit, in zijn eer en glorie door de bespotting en schande, die 
Hem werden aangedaan; in zijn zaken, doordat Hij zelfs van 
zijn kleederen werd beroofd; in zijn ziel door droefheid, walging 
èn vrees; in zijn lichaam door wonden en geeselstriemen. Ten 
derde kan men dit beschouwen met betrekking tot zijn lichaams- 
deelen. Christus verduurde immers in zijn hoofd de scherpe 
doornenkroon; in zijn handen en voeten de doorboring met nagelen;

quibus passus est (1). Passus est enim aliquid et a Gentilibus, et a Judaeis; 
et a masculis, et a foeminis, ut patet de ancillis accusantibus Petrum. 
Passus est etiam et a principibus, et a ministris eorum, et popularibus: 
secundum illud Psal. 2. [v. 1 et 2] : « Quare fremuerunt gentes, et 
populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terrae, et principes con- 
venerunt in unum, adversus Dominum, et adversus Christum ejus ». Passus 
est etiam a familiaribus et notis: sicut patet de Juda eum prodente, et 
Petro ipsum negante.

Alio modo patet idem ex parte eorum in quibus homo potest pati. 
Passus est enim Christus in suis amicis eum deserentibus; in fama per 
blasphemias contra eum prolatas; in honore et gloria per irrisiones et con- 
tumelias ei illatas; in rebus per hoe quod etiam vestibus spoliatus est; in 
anima per tristitiam, taedium et timorem; in corpore per vulnera, et 
flagella. Tertio potest considerari quantum ad corporis membra. Passus est 
enim Christus in capite pungentium spinarum coronam; in manibus et

(1) L.: om. a quibus passus est.
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in zijn gezicht de kaakslagen en de bespuwing; in zijn geheele 
lichaam de geeselstriemen. Hij heeft ook geleden in elk lichamelijk 
zintuig; wat zijn gevoel betreft is Hij gegeeseld en met nagelen 
doorboord; wat zijn smaak betreft, is Hij met gal en azijn gelaafd; 
wat zijn reuk aangaat, is Hij aan het kruis gehecht op de onwel
riekende begraafplaats der gestorvenen, die Calvarië genoemd 
wordt; wat zijn gehoor betreft, is Hij getergd door het geroep der 
godslasteraars en spotters; wat betreft zijn gezicht, doordat Hij 
zijn moeder en den leerling <( dien Hij liefhad » zag weenen.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het woord van 
Hilanus moet men verstaan van alle lijden generiek genomen, 
niet van alle soorten van lijden.

2. Het punt van vergelijking is hier niet het aantal der verdu- 
ringen en genaden, maar de grootte van beiden; nl. zooals Hij in 
genadegaven boven de anderen verheven was, zoo werd Hij ook 
meer dan de anderen vernederd door de schande van het lijden.

3. Wat betreft zijn uitwerking was het minste lijden van 
Christus voldoende, om het menschdom van alle zonden te ver-

pedibus fixionem clavorum; in facie alapas et sputa; et in toto corpore 
flagella. Fuit etiam passus secundum omnem sensum corporeum: secundum 
tactum quidem, flagellatus et clavis confixus; secundum gustum,felle et 
aceto potatus; secundum olfactum, in loco foetido cadaverum mortuorum, 
qui dicitur calvariae, appensus patibulo; secundum autidum, lacessitus 
vocibus blasphemantium et irridentium; secundum visum, videns matrem, 
et discipulum, « quem diligebat », flentes.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod verbum illud Hilarii est intelligendum 
quantum ad omnia genera passionum: non autem quantum ad omnes 
species.

Ad SECUNDUM dicendum quod similitudo ibi attenditur, non quantum 
ad numerum passionum et gratiarum, sed quantum ad magnitudinem utrius- 
que: quia sicut sublimatus est in donis gratiarum super alios, ita dejectus 
est infra alios per ignominiam passionum.

Ad TERTIUM dicendum quod, secundum sufficientiam, una minima passio 
Christi suffecisset ad redimendum genus humanum ab omnibus peccatis.
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lossen; maar naar passendheid was het eerst voldoende als Hij 
allerlei lijden onderging, zooals in de leerstelling gezegd is.

Vr ARTIKEL.

Was het lijden van Christus grooter dan alle lijden?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het lijden van Christus 
niet grooter was dan alle lijden. — 1. De smart van den lijder 
neemt toe met de hevigheid en den duur van het lijden. Sommige 
martelaren nu ondergingen zwaarder en langduriger lijden dan 
Christus; zooals blijkt bij Laurentius, die op een rooster gebraden 
werd; en bij Vincentius, wiens vleesch met ijzere tangen werd 
verscheurd. Dus was het lijden van Christus niet het grootste.

2. Geestesdeugd stilt de smart, zoo zelfs, dat de Stoïcijnen be
weerden, dat de ziel van den wijze nooit door droefheid over
vallen kan worden; en Aristoteles beweerde, dat de zedelijke 
deugd het (juiste) midden houdt bij passie. Christus echter bezat 
de volmaaktste geestesdeugd. Dus onderging Hij niet het grootste 
lijden. * 2

Sed secundum convenientiam, sufficiens fuit quod pateretur omnia genera 
passionum, sicut jam dictum est [in corp. art.].

ARTICULUS VI.

Uirum dolor passionis Christi fuerit major omnibus doloribus.

Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod dolor passionis Christi non 
fuerit major omnibus aliis doloribus. Dolor enim patientis augetur secundum 
gravitatem et diuturnitatem passionis. Sed quidam martyres graviores passio- 
nes, et diuturniores sustinuerunt, quam Christus: sicut patet de Laurentio, 
qui est assatus in craticula; et de Vincentio, cujus carnes sunt ungulis 
ferreis laceratae. Ergo videtur quod dolor Christi patientis non fuerit 
maximus.

2. Pr/ETEREA, virtus mentis est mitigativa doloris: intantum quod Stoici 
posuerunt, tristitiam in animum sapientis non cadere et Aristoteles posuit 
[lib. 2. Ethic. cap. 6. num. 9. St. Thom. lect. 6. et 7.], quod virtus 

moralis medium tenet in passionibus. Sed in Christo fuit perfectissima virtus 
mentis. Ergo videtur quod in Christo non fuerit maximus dolor.
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3. Naar gelang een lijder gevoeliger is, ondergaat hij grootere 
lijdenssmart. De ziel nu is gevoeliger dan het lichaam, daar het 
lichaam gevoelt in afhankelijkheid van de ziel. En Adam schijnt 
ook in de staat van onschuld een fijner voelend lichaam gehad 
te hebben, dan Christus, die een menschelijk lichaam aannam met 
natuurlijke gebreken. Dus moet de smart van een ziel in het vage
vuur of in de hel, of ook al de smart van Adam, zoo hij geleden 
heeft, grooter geweest zijn, dan de lijdenssmart van Christus.

4. Het verlies van een grooter goed, veroorzaakt ook een groo
tere smart. De zondaar nu verliest door te zondigen een grooter 
goed, dan Christus door te lijden, daar het genade-leven hooger 
staat, dan het natuurlijke leven. Ook heeft Christus, die zijn leven 
verloor, maar na drie dagen zou verrijzen, minder verloren, dan 
zij die het leven verliezen, om voor altijd dood te blijven. Dus 
was de smart van Christus niet de grootste.

5. De onschuld van den lijder vermindert de lijdenssmart. 
Christus nu heeft onschuldig geleden, zooals staat bij Jeremias 
(11- 19) : « //f echter ben als een zachtmoedig lam, dat ter slacht- 
banlwordt geleid. » Dus was de lijdenssmart van Christus niet 
het grootst.

3. Pr/ETEREA, quanto aliquod patiens est magis sensibile, tanto major 
sequitur dolor passionis. Sed anima est sensibilior quam corpus: cum cor
pus sentiat ex anima. Adam etiam in slatu innocentiae videtur coipus 
sensibilius habuisse quam Christus, qui assumpsit corpus humanum cum 
naturalibus defectibus. Ergo videtur quod dolor animae patientis in purga- 
torio vel in inferno, vel etiam dolor Adae si passus fuisset, major fuisset 
quam dolor passionis Christi.

4. Pr/ETEREA, majoris boni amissio causat majorem dolorem. Sed pec- 
cator peccando amittit majus bonum quam Christus patiendo: quia vita 
gratiae est melior quam vita naturae. Christus etiam, qui amisit vitam 
post triduum resurrecturus, minus aliqiiid amisisse videtur, quam illi qui 
amittunt vitam permansuri in morte. Ergo videtur, quod dolor Christi non 
fuerit maximus dolorum.

5. Pr^TEREA,. innocentia patientis diminuit dolorem passionis. Sed 
Christus innocenter est passus; secundum illud Jerem. 11. [v. 19] : « Ego 
autem quasi agnus mansuetus qui portatur ad victimam ». Ergo videtur 
■quod dolor passionis Christi non fuerit maximus.
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6. Bij al wat aan Christus behoort was niets overtolligs. Het 
minste lijden echter van Christus was voldoende voor zijn doel: 
de verlossing van den mensch. Het bezat immers een oneindige 
waarde krachtens zijn goddelijke persoon. Derhalve zou het 
ondergaan van het grootste lijden iets overtolligs geweest zijn.

Daartegenover staat echter, dat we lezen in de Klaagliederen 
(1.2): « Aanschouwt en ziet toe, of er een smart is gelijk aan de 
mijne. »

LEERSTELLING. — Zooals boven gezegd is bij de behandeling 
der gebrekkigheden, welke Christus op zich nam (15° Kw. 5° en 
6e Art.), onderging Christus bij zijn lijden een werkelijke smart: 
zoowel een zintuigelijk waarneembare, die veroorzaakt wordt 
door lichamelijk letsel, als ook de inwendige smart, die ontstaat 
bij het ontwaren van iets, dat schadelijk is, en welke smart wij 
droefheid noemen.

Beide smarten nu waren bij Christus de grootste onder de 
smarten van dit leven. En wel om vier redenen. — Ten eerste van 
wege de oorzaken dezer smart. De zintuigelijk waarneembare 
smart had immers tot oorzaak ’n lichamelijke kwetsing. En deze 
was hevig, zoowel van wege de algemeenheid van het lijden,

6. Pr/ETEREA, in his quae Christi sunt, nihil fuit superfluum. Sed mi
nimus dolor Christi suffecessit ad finem salutis humanae: habuisset enim 
infinitam virtutem ex persona divina. Ergo superfluum fuisset assumere 
maximum dolorum.

Sed CONTRA est quod Thren. 1. [v. 12] dicitur ex persona Christi: 
« Attendite, et videte si est dolor, sicut dolor meus ».

RESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est cum de defectibus 
assumptis a Christo ageretur [q. 15. art. 5. et 6.], in Christo patiënte 
fuit verus dolor: et sensibilis, qui causatur ex corporali nocivo; et dolor 
interior, qui causatur ex apprehensione alicujus nocumenti, qui tristitia 
dicitur. Uterque autem dolor in Christo fuit maximus inter dolores prae- 
sentis vitae. Quod quidem contigit propter quatuor.

Primo quidem, propter causas doloris. Nam doloris sensibilis causa fuit 
Iaesio corporalis. Qüae acerbitatem habuit, turn propter generalitatem pas-



K.w. 46, A. 6. 31

waarover wij spraken (in het vorige Art. en in de 15° Kw.) , alsook 
van wege den aard van dit lijden. Want de dood van hen, die aan 
het kruis genageld worden is de bitterste. Zij worden immers vast- 
genageld op zenuwrijke en allergevoeligste plaatsen, nl. in de 
handen en voeten; en de zwaarte van het afhangende lichaam, 
vermeerdert nog voortdurend de smart; daarbij komt nog de lange 
duur van het lijden, daar zij niet terstond sterven, zooals dat wel 
het geval is met hen, die door ’t zwaard omkomen. Oorzaak van 
de inwendige smart echter waren vooreerst al de zonden van ’t 
menschelijk geslacht, waarvoor Hij door zijn lijden voldoening 
bracht, en die Hij a. h. w. aan zich zelf toeschreef, als Hij zegt 
in het Boek der Psalmen (21.2): « De woorden mijner zonden » ; 
ten tweede, bijzonder de val der Joden en van de anderen, die 
zich bij zijn dood schuldig maakten, en vooral van zijn leerlingen, 
die geërgerd werden door Christus’ lijden; ten slotte, ’t verlies van 
het lichamelijk leven, dat uiteraard iets verschrikkelijks is voor den 
mensch. —

Ten tweede kan de grootheid zijner smart worden afgeleid uit 
de fijngevoeligheid van den lijder, zoowel naar ziel als naar 
lichaam. Want lichamelijk had Hij een uitmuntend gestel, daar 
zijn lichaam op wonderbare wijze gevormd werd door de werking 
van den H. Geest: zooals dan ook al wat miraculeus geschiedt,

sionis, de qua dictum est [art. praec.] : tum etiam ex genere passionis. 
Quia mors confixorum in cruce est acerbissima: quia configuntur in locis 
nervosis et maxime sensibilibus, scilicet in manibus et pedibus; et ipsum 
pondus corporis pendentis continue auget dolorem; et cum hoe etiam est 
doloris diuturnitas, quia non statim moriuntur, sicuj hi qui gladio inter- 
ficiuntur. Doloris autem interioris causa fuit, primo, quidem omnia peccata 
humani generis, pro quibus satisfaciebat patiendo: unde ea quasi sibi 
adscribit, dicens in Ps. 21. [v. 2] : « Verba delictorum meorum )>. Secundo 
specialiter casus Judaeorum et aliorum in ejus morte delinquentium: et 
praecipue discipulorum, qui scandalum passi sunt in Christi passione. I ertio 
etiam amissio vitae corporalis, quae naturaliter est horribilis humanae na- 
turae.

Secundo potest magnitudo doloris ejus considerari ex perceptibilitate 
patientis et secundum animam, et secundum corpus. Nam et secundum 
corpus erat optime complexionatus, cum corpus ejus fuerit formatum mira- 
culosa operatione Spiritus Sancti: sicut et alia quae per miracula facta
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beter is dan het andere, zooals Chrysostomus zegt van den wijn, 
waarin Christus bij de bruiloft het water veranderd had. Dus 
bij Hem was de gevoelszin, uit wiens gewaarwording de smart 
volgt, zeer sterk ontwikkeld. Ook nam de ziel met haar inwendige 
vermogens al de oorzaken van droefheid allerfijnst waar. — Ten 
derde kan de grootte der smart van den lijdenden Christus be
schouwd worden naar de zuiverheid dier smart en droefheid. Want 
bij andere lijders wordt de inwendige droefheid en ook de uit
wendige smart tengevolge van een verstandelijke beschouwing ge
temperd, door een zekere beïnvloeding, een terugslag van de hoo- 
gere vermogens op de lagere. Dit was echter bij den lijdenden 
Christus niet het geval, daar Hij aan alle vermogens « toeliet, 
te doen 1vat hun eigen 1vas », gelijk Damascenus zegt. — Ten 
vierde kan men de grootte der smart van den lijdenden Christus 
hiernaar afmeten, dat dit lijden en die smart door Christus vrij
willig waren aanvaard, met het doel den mensch te bevrijden 
van de zonde. En daarom was het lijden, dat Hij aanvaardde, 
zoo groot, dat het geproportioneerd was, aan de grootte der 
viucht, die er uit voortkwam. Uit deze redenen, allen te samen 
genomen, blijkt derhalve duidelijk, dat het lijden van Christus 
het grootst was.

sunt, fuerunt aliis potiora, ut Chrysostomus dicit [homil. 22. in Joan.] 
de vino, in quod Christus aquam convertit in nuptiis. Et ideo in eo maxime 
viguit sensus tactus, ex cujus perceptione sequitur dolor. Anima etiam, 
secundum vires interiores efficacissime apprehendit omnes causas tristitiae.

Tertio magnitudo doloris Christi patientis potest considerari ex doloris, 
et tristitiae puritate. Nam in aliis patientibus mitigatur tristitia interior, et 
etiam dolor exterior, ex aliqua consideratione rationis, per quamdam deriva- 
tionem seu redundantiam a superioribus viribus ad inferiores. Quod in 
Christo patiënte non fuit: quia unicuique virium « permisit agere quod est 
sibi proprium », sicut Damascenus dicit [lib. 3. Orth. Fid. cap. 19. a 
med.].

Quarto potest considerari magnitudo doloris Christi patientis ex hoe 
quod passio illa et dolor a Christo fuerunt assumpta voluntarie, propter 
finem liberationis hominum a peccato. Et ideo tantam quantitatem doloris 
assumpsit quae esset proportionata magnitudini fructus qui inde sequebatur.

Ex his igitur omnibus causis simul consideratis manifeste apparet, quod 
dolor Christi fuerit maximus.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze redeneering 
gaat alleen maar uit van een der voornaamste punten nl. het 
lichamelijk letsel, dat de voelbare smart veroorzaakt. Maar de 
andere oorzaken maakten het lijden van Christus nog veel grooter, 
zooals gezegd is in de leerstelling.

2. De zedelijke deugd tempert de innerlijke droefheid anders 
dan de uiterlijk voelbare smart. De innerlijke droefheid vermin
dert zij direct, door daarin als in de haar geëigende materie, het 
juiste midden te houden. De zedelijke deugd houdt echter het 
juiste midden in de passie, zooals gezegd werd in het Tweede 
Deel (MI. 44° Kw. 1e en 2e Art.), niet precies afgemeten aan 
de grootte van iets, maar aan de verhoudingsgrootte, nl. zoo, dat 
de passie de maat, door het verstand aangegeven, niet te buiten 
gaat. En daar de Stoïcijnen meenden, dat droefheid nergens goed 
voor is, daarom hielden zij, dat deze absoluutr niet in overeen
stemming is met de rede, en dat zij bijgevolg dus totaal door den 
wijze moet worden vermeden. In waarheid echter is een bepaalde 
droefheid prijzenswaardig, zooals Augustinus bewijst: wanneer zij 
nl. voortkomt uit een heilige liefde, b. v. wanneer iemand beproefd 
is over eigen zonden of die van anderen. Zij kan ook nuttig zijn 
om de zonde uit te boeten, naar het woord van den Apostel uit

Ad PRIMUM ergo dicendum quod ratio illa procedit ex uno tantum prae- 
dictorum, scilicet ex laesione corporali, quae est causa sensibilis doloris. 
Sed ex aliis causis multo magis dolor Christi patientis augetur, ut dictum 
est [in corp. art.].

Ad SECUNDUM dicendum quod virtus moralis aliter mitigat tristitiam 
interiorem, et aliter exteriorem dolorem sensibilem. Tristitiam enim interio- 
rem diminuit directe, in ea medium constituendo sicut in propria materia. 
Medium autem in passionibus virtus moralis constituit, ut in 2. habitum 
est [ 1 -2.q. 64. art. 2.], non secundum quantitatem rei, sed secundum 
quantitatem proportionis: ut-» scilicet passio non excedat regulam rationis. 
Et quia Stoici reputabant, quod nulla tristitia esset ad aliquid utilis, ideo 
credebant quod totaliter a ratione discordaret: et per consequens quod 
totaliter esset sapienti vitanda. Sed secundum rei veritatem, tristitia aliqua 
laudabilis est, ut Augustinus probat in 14. de Civit. Dei [cap. 8. et 9.] : 
quando scilicet procedit ex sancto amore, utpote cum aliquis tristatur de 
peccatis propriis vel alienis. Assumitur etiam ut utilis ad finem satisfactionis 

3
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den Tweeden Brief aan de Corinthïérs (7. 10) : (( De droefheid, 
zooals Cod ze verlangt, brengt befyeering tot blijvende zaligheid 
voort. » En daarom onderging Christus, tot voldoening voor de 
zonden van alle menschen, droefheid, en wel absoluut genomen de 
grootste droefheid, echter niet zoo, dat zij de maat van het ver
stand te buiten ging. De uiterlijke smart der zinnen tempert de 
zedelijke deugd echter niet onmiddellijk; wijl deze smart niet 
onderworpen is aan de rede, maar ’t eigene is van de natuur van 
het lichaam. Zij vermindert deze echter indirect door den terugslag 
van de hoogere vermogens op de lagere; wat bij Christus echter 
niet het geval was, zooals in de leerstelling gezegd is en in de 14e 
kwestie (2e Art.).

3. De smart die de gescheiden ziel ondergaat behoort bij den 
toekomstigen staat der verdoemenis, die alle kwaad van deze 
wereld overtreft, zooals de glorie der Zaligen elk goed van dit 
leven te boven gaat. Als wij dus zeggen, dat de smart van Christus 
het grootst was, dan vergelijken we haar niet met de smart der 
gescheiden ziel. — Het lichaam van Adam echter kon niet lijden, 
tenzij hij zondigde, en het zoo sterfelijk werd en vatbaar voor 
lijden. Het zou dan echter toch minder moeten verduren, dan 
het lichaam van Christus, om boven vermelde redenen. Hieruit

pro peccato: secundum illud 2. ad Cor. 7. [v. 10] : « Quae secundum 
Deum est tristitia, poenitentiam in salutem stabilem operatur )>. Et ideo 
Christus, ut satisfaceret pro peccatis omnium hominum, assumpsit tristitiam 
maximam quidem quantitate absoluta, non tarnen excedentem regulam 
rationis.

Dolorem autem exteriorem sensus virtus moralis directe non minuit: quia 
talis dolor non obedit rationi, sed sequitur corporis naturam. Diminuit tarnen 
ipsum indirecte per redundantiam a superioribus viribus in inferiores. Quod 
in Christo non fuit, ut dictum est [in corp. et q. 14. art. 1. ad 2 ; q. 45. 
art. 2.].

Ad TERTIUM dicendum quod .dolor animae- separatae patientis pertinet 
ad statum futurae damnationis, quae excedit omne malum hujus vitae, sicut 
Sanctorum gloria excedit omne bonum praesentis vitae. Unde, cum dicimus 
Christi dolorem esse; maximum, non comparamus ipsum dolori animae 
separatae.
. . Corpus autem Adae pati non poterat, nisi peccaret et sic fieret mortale 
et. p'assibile.. Et minus doleret patiens qiiam corpus Christi propter rationes
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blijkt ook, dat zelfs indien Adam, om het onmogelijke te ver
onderstellen, in de staat van onschuld geleden had, zijn smart toch 
minder zou geweest zijn dan die van Christus.

4. Christus was niet slechts bedroefd over het verlies van zijn 
eigen lichamelijk leven, maar ook over de zonden van al de 
anderen. En deze droefheid van Christus overtrof de smart van 
ieder ander, die leed heeft : zoowel omdat zij voortkwam uit 
hoogere wijsheid en liefde, die de spijt smartelijker maken, alsook 
omdat Hij bedroefd was over alle zonden tegelijk, volgens het 
woord van Isaïas (53. 4) : « Waarlijk, onze smarten heeft Hij 
zelf gedragen. » Daarenboven was het lichamelijk leven van 
Christus van zulk een waarde, vooral ook om zijn vereeniging met 
de godheid, dat het verlies hiervan, al was het slechts voor een 
uur, meer te betreuren viel, dan het verlies van het leven bij een 
ander mensch, voor hoeveel tijd dan ook. Vandaar dat de Wijs
geer zegt, dat de deugdzame zijn leven méér liefheeft, naarmate 
hij. weet, dat het beter is: en toch waagt hij zijn leven om het 
deugd-goed. Zoo gaf ook Christus zijn eigen leven, dat Hij het 
meest liefhad, prijs om de goedheid zijner liefde, volgens het ge
zegde in Jeremias (12. 7) : « Ik gaf mijn geliefde ziel in de han
den harer vijanden. ))

praedictas. Ex quibus etiam apparet quod etiamsi, per impossibile, ponatur 
quod Adam in statu innocentiae passus fuisset, minor fuisset dolor ejus 
quam Christi.

Ad QUARTUM dicendum quod Christus non solum doluit pro amissione 
vitae corporalis propriae: sed etiam pro peccatis omnium aliorum. Qui 
dolor in Christo excessit omnem dolorem cujuscumque contriti. Tum quia 
ex majori sapientia et charitate processit, ex quibus dolor contritionis augetur; 
Tum etiam quia pro omnibus peccatis simul doluit: secundum illud Isa. 53. 
[v. 4] : « Vere dolores nostros ipse tulit )).

Vita autem corporalis Christi fuit tantae dignitatis, et praecipue propter 
divinitatem unitam, quod de ejus amissione etiam ad horam, magis esset 
dolendum quam de amissione vitae allerius hominis per quantumcumque 
tempus. Unde et Philosophus dicit 3. Ethic. [cap. 9. nr 4. S. Th. lect. 
18.], quod virtuosus plus diligit vitam suam quanto scit eam esse meliorem: 
et tarnen eam exponit propter bonum virtiitis. Et similiter Christus vitam 
suam maxime dilectam exposuit propter bonum charitatis: secundum illud 
Jerem. 12. [v. 7] : « Dedi dilectam apimam meara in manibus inimicorum 
èjus ».



36 Kw. 46, A. 7.

5. De onschuld van den lijder vermindert numeriek de lijdens- 
smart, daar de schuldige, als hij lijdt, niet alleen bedroefd is over 
de smart, maar ook over zijn schuld; de onschuldige echter alleen 
over de straf. Maar bij den laatste wordt die smart door zijn 
onschuld vermeerderd, in zoover hij het aangedane leed als minder 
verdiend beschouwt. Vandaar zijn anderen ook des te meer 
berispelijk, naarmate zij minder met hem te doen hebben, naar het 
woord van Isa'ias (57. 1) : « De rechtvaardige komt om, en nie
mand gaat het ter harte. »

6. Christus wilde het menschelijk geslacht niet alleen met 
macht bevrijden, maar ook met rechtvaardigheid. En daarom was 
Hij er niet alleen op bedacht, welke kracht zijn smart had krach
tens de vereeniging met de Godheid: maar ook in hoeverre zijn 
smart naar zijn menschelijke natuur voldoende was tot zulk een 
voldoening.

VIP ARTIKEL.

Heeft Christus geleden met heel zijn ziel?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet leed met

Ad QUINTUM dicendum quod innocentia patientis minuit dolorem pas- 
sionis quantum ad numerum: quia, cum nocens patitur, dolet non solum de 
poena, sed etiam de culpa; innocens autem solum de poena. Qui tarnen 
dolor in eo augetur ex innocentia: inquantum apprehendit nocumentum 
illatum ut magis indebitum. Unde etiam et alii magis sunt reprehensibiles 
si ei non compatiuntur: secundum illud Isa. 57. [v. 1] : « Justus autem 
perit, et non est qui recogitet in corde suo ».

Ad SEXTUM dicendum quod Christus voluit genus humanum a peccatis 
liberare, non sola potestate, sed etiam justitia. Et ideo non solum attendit 
quantam virtutem dolor ejus haberet ex divinitate unita: sed etiam quantum 
dolor ejus sufficeret secundum humanam naturam ad tantam satisfactionem.

ARTICULUS VIL

Uirum Christus passus fuerit secundum iotam animam.

[3. Dist. 15. q. 2. art. 1. qla. 3. et art. 3. qla. 2. 
et Verit. q. 26. art. 3. ad. 1. et art. 9. 

et Quodl. 7. q. 2. et Comp. Theol. cap. 232.].

Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur quod Christus non fuerit passus
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heel zijn ziel. — 1. De ziel lijdt toevallig, als het lichaam lijdt, in 
zooverre zij « de akt van het lichaam » is. Maar de ziel is niet met 
ieder deel de akt van het lichaam: want het verstand is van geen 
enkel lichaam de akt, zooals staat in de Anima. Dus heeft 
Christus niet met heel zijn ziel geleden.

2. Elk vermogen der ziel lijdt (1) door zijn voorwerp. Maar 
het voorwerp van het hoogere deel der rede, zijn de <( eeuwige 
normen, » die het « beschouwt en raadpleegt, » zooals Augusti- 
nus zegt. Vanwege de eeuwige normen echter kon Christus geen 
nadeel lijden, daar zij in geen enkel opzicht tegen Hem waren. 
Dus heeft Hij niet geleden met heel zijn ziel.

3. De zintuigelijke hartstocht (2) wordt dan pas een voltooide 
hartstocht genoemd, als ze doordringt tot de rede. Hartstochten 
had Christus echter niet, maar alleen een a begin-hartstocht, » zoo
als Hieronymus zegt, naar aanleiding van het woord van Mattheus 
(26. 37) : « Hij begon bedroefd te worden. » Vandaar dat Dio-

secundum totam animam. Anima enim patitur patiënte corpore per accidens, 
inquantum est « corporis actus ». Sed anima non est actus corporis secun- 
dum quamlibet partem ejus: nam intellectus nullius corporis actus est, ut 
dicitur in 3. de Anima [cap. 4. n. 4 et 3. S. Thom. lect. 7.]. Ergo 
videtur, quod Christus non fuerit passus secundum totam animam.

2. Pr/ETEREA, quaelibet potentia animae patitur a suo objecto. Sed 
superioris partis rationis objectum sunt « rationes aeternae », quibus « in- 
spiciendis, et consulendis intendit », ut Augustinus, dicit 12. de Trin. 
[cap. 7.]. Ex rationibus autem aeternis nullum potuit Christus pati nocu- 
mentum: cum in nullo ei contrarientur. Ergo videtur quod non fuerit passus 
secundum totam animam.

3. Pr/ETEREA, quando passio sensibilis usque ad rationem pertingit, 
tune dicitur completa passio. Quae in Christo non fuit, sed solum « pro- 
passio » ut Hieronymus dicit [super illud Matth. 26. [v. 37] : Coepit 1 2

(1) Voor « lijden », en het « ondergaan », dat men van ieder zielsvermogen 
kan zeggen, om de inwerking erop van zijn eigen voorwerp, heeft het Latijn 
één woord: pati (vgl. I-II. 22e Kw., le Art.). Om de bedenking echter geheel 
tot haar recht te laten komen, moesten wij hier ook één vertaling bezigen: 
lijden. Vert.

(2) Ons begrip « hartstocht » heet in het Latijn « passio », dat samenhangt 
met « pati », lijden en ondergaan, (t. a. p. in vorige noot). Voor het begrip: 
« begin-hartstocht » (propassio) zie III. 15e Kw. 4e Art. Vert.
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nysius zegt, dat « Hij het lijden dat Hem werd aangedaan, alleen 
tnaar onderging tot aan het oordeelen. » Dus leed Christus niet 
met heel zijn ziel.

4. Lijden is oorzaak van smart. Maar in het beschouwende 
verstand is er geen smart, omdat er « tegenover het genot, dat uit 
de beschouTving volgt, geen droefheid staat, » zooals de Wijsgeer 
zegt. Dus leed Christus niet met heel zijn ziel.

Daartegenover staat echter, dat in het Boel? der Psalmen (87.
4) gezegd wordt in den persoon van Christus: « Mijn ziel is met 
Rivalen vervuld; » en de Glossa zegt: « Niet met gebreken maar 
met smarten, welke de ziel met het lichaam meelijdt; of met deel
neming in het kivaad van het voorbijtrekkende volk, dat verloren 
ging. » Zijn ziel zou echter niet met deze kwalen vervuld zijn, 
als Hij niet met heel zijn ziel geleden had. Dus leed Hij met heel 
zijn ziel.

LEERSTELLING. — We spreken van geheel met betrekking tot 
deelen. De deelen nu der ziel zijn haar vermogens. Men zegt dus 
dat de geheele ziel lijdt, als zij lijdt in haar wezen, of in al haar

contristari]. Unde et Dionysius dicit in Epist. ad Joannem Evangelistam 
[quae est 10.], quod « passiones sibi illatas patiebatur secundum judicare 

solum ». Non ergo videtur quod Christus secundum totam animam pateretur.
4. Pr/ETEREA,. passio dolorem causat. Sed in intellectu speculativo non 

est dolor: quia « delectationi quae est ab eo quod est considerare, nulla 
tristitia opponitur », ut Philosophus dicit in 1. Topic. [cap. 13. nr 5.]. 
Ergo videtur, quod Christus non pateretur secundum totam animam.

Sed CONTRA est quod in Ps. 87. [v. 4] dicitur, ex persona Christi: 
« Repleta est malis anima mea » Glossa [interl. August.] : « Non vitiis, 
sed doloribus, quibus anima carni compatitur, vel malis, scilicet pereuntis 
populi, compatiendo ». Non autem fuisset anima ejus his malis repleta, si 
non secundum totam animam passus esset. Ergo Christus est secundum 
totam animam passus.

RESPONDEO dicendum quod . totum dicitur respectu partium. Partes 
autem animae dicuntur potentiae ejus. Sic ergo dicitur anima tota pati 
inquantum patitur secundum suam essentiam: vel inquantum secundum
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vermogens. Men moet echter in ’t oog houden, dat een vermogen 
der ziel op twee manieren kan lijden. Vooreerst door zelf iets te ^ 
ondergaan, hetgeen gebeurt, als het iets ondergaat ten gevolge van 
zijn eigen voorwerp, evenals wanneer het oog lijdt door iets zicht
baars, dat te sterk is. — Op de tweede plaats lijdt een vermogen, 
doordat het subject waarin het gefundeerd ligt, lijdt, zooals het 
gezichtsvermogen lijdt door het lijden van de gevoelszin in het 
oog, waarin het gezicht gefundeerd ligt; b. v. als het oog geprikt 
wordt of uit zijn gewone doen geraakt door de warmte.

Wij moeten derhalve zeggen, dat duidelijk de geheele ziel van 
Christus geleden heeft, wanneer wij spreken van de geheele ziel 
naar hare wezenheid genomen. Want de geheele wezenheid der 
ziel wordt verbonden met het lichaam, zoodat zij geheel is in het 
geheel en ook geheel in ieder deel daarvan. En dus leed geheel 
zijn ziel, toen het lichaam leed en klaar gemaakt werd voor de 
scheiding van de ziel. — Als wij echter onder de geheele ziel 
verstaan: in al haar vermogens, en wij spreken over het eigen 
ondergaan der vermogens, dan leed Hij wel met al zijn lagere 
vermogens, daar bij elk der lagere zielsvermogens, wier werking 
betrekking heeft op tijdelijke dingen, iets gevonden werd, dat 
voor Christus oorzaak was van smart, zooals uit het bovengezegde

omnes suas potentias patitur.
Sed considerandum est quod aliqua potentia animae potest pati dupliciter. 

Uno modo passione propria: quae quidem est secundum quod patitur a 
suo objecto, sicut si visus patiatur ex superabundanti visibili. Alio modo 
aliqua potentia patitur passione subjecti super quod fundatur: sicut visus 
patitur patiënte sensu tactus in oculo, super quem fundatur visus; puta 
cum oculus pungitur, aut etiam distemperatur per calorem.

Sic igitur dicendum est quod, si intelligamus totam animam ratione suae 
essentiae, sic manifestum est totam animam Christi passam esse. Nam tota 
essentia animae conjungitur corpori, ita quod tota est in toto, et tota in 
qualibet parte ejus. Et ideo, corpore patiënte et disposito ad separationem 
ab anima, tota anima patiebatur.

Si vero intelligamus totam animam secundum omnes potentias ejus, sic, 
loquendo de passionibus propriis potentiarum, patiebatur quidem secundum 
omnes vires inferiores: quia in singulis viribus inferioribus animae, quae 
circa temporalia operantur, inveniebatur aliquid quod erat causa doloris
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blijkt (5° Art.) ; maar zoo opgevat leed de hoogere rede in Christus 
niet van wege haar eigen voorwerp, hetwelk nl. God is, die voor 
Christus’ ziel geen reden tot smart, maar van genot en vreugde was. 
— Echter van lijden gesproken in dien zin, waarin wij zeggen, dat 
het een of ander vermogen iets ondergaat van wege zijn subject, 
zoo leden alle zielsvermogens van Christus. Alle vermogens der 
ziel wortelen immers in haar wezenheid, tot waar het lijden door
dringt, als het lichaam lijdt, waarvan zij de akt is.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ofschoon het ver
stand, voor zoover het een bepaald vermogen is, niet de akt van 
het lichaam is, is toch de wezenheid der ziel de akt van het 
lichaam, en daarin wortelt het verstandelijk vermogen, zooals 
gezegd is in het Eerste Deel (I. 77* Kw. 6° en 8'‘ Art.).

2. Deze redeneering gaat uit van lijden, voortkomend uit het 
eigen voorwerp, en in dien zin heeft de hoogere rede in Christus 
niet geleden.

3. De smart wordt dan pas een volledige hartstocht genoemd, 
waardoor de ziel in verwarring gebracht wordt, als de hartstocht 
van het zintuigelijke deel zoover gaat, dat zij de rede doet af-

Christi, sicut ex supradictis patet [art. 5.]. Sed secundum hoe superior 
ratio non patiebatur in Christo ex parte sui objecti, scilicet Dei, qui non 
erat animae Christi causa doloris, sed delectationis et gaudii. Secundum 
autem illum modum passionis quo potentia aliqua dicitur pati ex parte sui 
subjecti, sic omnes potentiae animae Christi patiebantur. Omnes enim 
potentiae animae radicantur in essentia ejus, ad quam pervenit passio, passo 
corpore, cujus est actus.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, licet intellectus, secundum quod est 
potentia quaedam, non sit corporis actus; essentia tarnen animae est cor- 
paris actus, in qua radicatur potentia intellectiva, ut in 1. habitum est 
[q. 77. art. 6. et 8.].

Ad SECUNDUM dicendum quod illa ratio procedit de passione, quae est 
ex parte proprii objecti: secundum quam superior ratio in Christo passa 
non fuit.

Ad TERTIUM dicendum quod dolor tune dicitur esse passio perfecta, per 
quam anima perturbatur, quando passio sensitivae partis pertingit usque ad
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wijken van haar rechte daad, d. i. dat zij de hartstochtsneiging 
volgt en er geen vrije wilsbeschikking over heeft. Op deze wijze 
echter drong de hartstocht van het zintuigelijke deel in Christus 
met door tot de rede, maar krachtens het subject zooals in de 
leerstelling gezegd is.

4- Het beschouwende verstand kan niet in smart of bedroefd 
zijn van wege zijn voorwerp, dat het ware is op zich zelf genomen: 
want dit is zijn vervolmaking. De smart of de oorzaak der smart 
kan daartoe echter doordringen op de wijze in de leerstelling
aangegeven.

VIII0 ARTIKEL.

Smaakte de geheele ziel van Christus bij zijn lijden 
de zalige genieting?

BEDENKINGEN. — Men beweert dat niet de geheele ziel van 
Christus bij zijn lijden de zalige genieting smaakte. — 1. Het is 
immers onmogelijk om tegelijk bedroefd en verheugd te zijn, daar

immutandam rationem a rectitudine sui actus, ut scilicet sequatur passionem, 
et non habeat liberum arbitrium super eam. Sic autem passio sensitivae 
partis non pervenit in Christo usque ad rationem, sed ex parte subjecti, 
sicut dictum est [in corp. art.].

Ad QUARTUM dicendum quod intellectus speculativus non potest habere 
dolorem vel tristitiam ex parte sui objecti, quod est verum absolute consi- 
deratum, quod est perfectio ejus. Potest tarnen ad ipsum pertingere dolor, 
vel causa doloris per modum jam dictum [in corp. art.].

ARTICULUS VIII.

Ulrum tola anima Christi in passione frueretur fruitione beata.

[3. Dist. 15. q. 2. art. 3. qla. 2. ad 5. 
et Verit. q. 10. art. 1 1. ad 3. et q. 26. art. 10. 

et Quodl. 7. q. 2. Comp. Theol. cap. 232.].

Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur quod anima Christi, in articulo 
illius passionis, non tota frueretur fruitione beata. Impossibile est enim
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smart en vreugde aan elkaar tegengesteld zijn. Geheel de ziel van 
Christus nu leed tijdens zijn lijden, zooals boven gezegd is (vorig 
Art.). Zij kon dus niet in haar geheel de genieting smaken.

2. De Wijsgeer zegt, dat droefheid, wanneer ze hevig is, niet 
alleen de tegenovergestelde genieting verhindert, maar ook elke 
andere; en omgekeerd. De smart van Christus’ lijden nu was aller
grootst, zooals aangetoond is (6° Art.) ; evenzoo is ook het genot 
der aanschouwing het allergrootst, zooals in het begin van het 
tweede deel is uiteengezet (I-II. 36° Kw. 3e Art.). Derhalve is 
het onmogelijk, dat geheel de ziel van Christus tegelijk smart en 
genot ondervond.

3. Het zalige genot bestaat in het kennen en beminnen van de 
goddelijke dingen, zooals blijkt bij Augustinus. Maar niet alle 
vermogens der ziel geraken tot het kennen en beminnen van God. 
Dus genoot niet de geheele ziel van Christus.

Daartegenover staat echter wat Damascenus zegt, dat de God
heid van Christus « aan het vleesch toestond te doen en te onder
gaan!, Ivat hieraan eigen was. » Dus om dezelfde reden heeft het

simul dolere et gaudere: cum dolor et gaudium sint contraria. Sed anima 
Christi tota patiebatur dolorem in tempore passionis, ut supra habitum est 
[art. praec.]. Non ergo poterat esse, ut tota frueretur.

2. Pr/ETEREA, Philosophus dicit in 7. Etbic. [cap. 14. nr 6. S. Th. 
lect. 14.], quod tristitia, si sit vehemens, non solum impedit delectationem 
contrariam, sed quamcumque: et e converso. Dolor autem passionis Christi 
fuit maximus, ut ostensum est [art. 6. huj. q.] : et similiter delectatio 
fruitionis est maxima, ut in principio secundae partis habitum est [ 1 -2. 
q. 36. art. 3.]. Non ergo potuit esse quod anima Christi tota simul patere- 
tur et frueretur.

3. Pr/ETEREA, fruitio beata est secundum cognitionem et amorem di- 
vinorum: ut patet per Augustinum in 1. de Doctr. Christ. [ex cap. 4. 
et 10.]. Sed non omnes vires animae attingunt ad cognoscendum, et aman- 
dum Deum. Non ergo tota anima Christi fruebatur.

SED CONTRA est quod Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 19.], 
quod divinitas Christi « permisit carni agere et pati quae propria ». Ergo,
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lijden zijn genieting niet verhinderd, daar het eigen was aan de 
ziel van Christus, in zoover zij zalig was, om de genieting te 
smaken.

Leerstelling. — Zooals juist gezegd is (vorig Art.), kan het 
geheel der ziel genomen worden naar haar wezenheid en naar al 
haar vermogens. — Naar haar wezenheid genomen, genoot de 
geheele ziel, in zoover zij het subject is van het hoogere deel der 
ziel, waaraan het eigen is de Godheid te genieten: zoodat, zooals 
het lijden krachtens de wezenheid wordt toegeschreven aan het 
hoogere deel der ziel, zoo wordt ook omgekeerd de genieting 
kiachtens het hoogere deel der ziel toegeschreven aan de wezen
lid. Als wij echter de geheele ziel verstaan in den zin van : 
al haar vermogens, dan genoot niet de geheele ziel: noch direct, 
daar de genieting niet een daad van ieder deel der ziel kan zijn; 
noch door uitvloeiing der glorie, aangezien, zoolang Christus nog 
(( pelgrim » was, er nog geen overvloeiing der glorie plaats had, 
noch van het hoogere deel naar het lagere, noch van de ziel naar 
het lichaam. Maar omdat ook omgekeerd het hoogere deel der 
ziel geen hindernis ondervond van het lagere in die dingen, die 
dat deel eigen waren, volgt, dat het hoogere deel der ziel volmaakt 
de genieting smaakte tijdens het lijden van Christus.

pari ratione, cum proprium esset animae Christi, inquantum erat beata, 
quod frueretur, passio ejus fruitionem non impediebat.

RESPONDEO dicendum quod, sicut dictum est prius [art. praec.], tota 
anima potest intelligi et secundum essentiam, et secundum omnes ejus 
potentias. Si autem intelligatur secundum essentiam, sic tota anima fruebatur, 
inquantum est subjectum superioris partis animae, cujus est frui divinitate: 
ut, sicut passio ratione essentiae attribuitur superiori parti animae, ita e 
converso fruitio ratione superioris partis animae attribuatur essentiae.

Si vero accipiamus totam animam ratione omnium potentiarum ejus, sic 
non tota anima fruebatur. Nee directe quidem, quia fruitio non potest esse 
actus cujuslibet partis animae; nee per redundantiam gloriae, quia, dum 
Christus erat viator, non fiebat redundantia gloriae a superiori parte in 
inferiorem, nee ab anima in corpus. Sed quia nee e converso superior pars 
animae impediebatur circa id quod est sibi proprium, per inferiorem,. con- 
sequens est quod superior pars animae perfecte fruebatur, Christo patiënte.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De vreugde over de 
genieting is niet rechtstreeks tegengesteld aan de smart over het 
lijden, daar zij niet over hetzelfde gaan. Er is echter niets op tegen, 
dat tegengestelde dingen in hetzelfde zijn, als zij er maar om het
zelfde in zijn. En aldus kan de vreugde der genieting toegekend 
worden aan het hoogere deel der rede krachtens haar eigen daad; 
de smart echter over het lijden krachtens het subject. Aan de we
zenheid der ziel echter wordt de lijdenssmart toegekend van wege 
het lichaam, waarvan het de vorm is; de vreugde der genieting ech
ter krachtens het vermogen, waarvan zij het subject is.

2. Het gezegde van den Wijsgeer is waar van wege de over- 
vloeiing, die natuurlijkerwijze plaats heeft van het eene zielsver
mogen naar het andere. Maar dit had bij Christus niet plaats, 
zooals boven gezegd is in de leerstelling.

3. Deze redeneering gaat uit van de totaliteit der ziel, genomen 
naar hare vermogens.

IXe ARTIKEL.

Is Christus op een gescheten tijd gestorven?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet op een ge-

Ad PRIMUM ergo dicendum quod gaudium fruitionis non contrariatur 
directe dolori passionis: quia non sunt de eodem. Nihil autem prohibet, 
contraria eidem inesse non secundum idem. Et sic gaudium fruitionis potest 
pertinere ad superiorem partem rationis per proprium actum: dolor autem 
passionis secundum subjectum. Ad essentiam vero animae pertinet dolor 
passionis ex parte corporis, cujus est forma: gaudium vero fruitionis ex 
parte potentiae, cui subjicitur.

Ad SECUNDUM dicendum quod verbum illud Philosophi habet veritatem 
ratione redundantiae, quae naturaliter fit ab una potentia animae in aliam. 
Sed hoe in Christo non fuit, ut supra dictum est [in corp. art. et art. 6.].

Ad TERTIUM dicendum quod ratio illa procedit de totalitate animae 
quantum ad ejus potentias.

ARTICULUS IX.

Utrum Christus fuerit convenienti tempore passus.

Ad NONUM sic proceditur. Videtur quod Christus non fuerit convenienti
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schikten tijd gestorven is. — 1. Het lijden van Christus werd im
mers voor af geheeld door de slachtoffering van het Paaschlam : 
waarom ook de Apostel zegt in den Eersten Brief aan de Corin- 
thïérs (5. 7) : « Ons Paaschlam Christus is geslacht ». Het 
Paaschlam echter werd geslacht « op den veertienden dag tegen 
den avond », zooals staat in het Boek van den Uittocht (12. 6). 
Dus had Christus toen moeten lijden. Wat niet gebeurd is, daar Hij 
toen het Paschen met zijn leerlingen vierde, volgens het woord 
van Marcus (14. 12) : « Op den eersten dag der ongedeesemde 
brooden, toen het Paaschlam geslacht 1verd ». Den volgenden 
dag pas heeft Hij geleden.

2. Het lijden van Christus wordt zijn verheffing genoemd, vol
gens het woord van Joannes (3. 14) : <( De Zoon des menschen 
moet verheven worden ». Christus zelf echter wordt genoemd 
(( Zon van gerechtigheid )>, zooals blijkt bij Malachias (4. 2). 
Dus moest Christus lijden op het zesde uur, waarop de zon haar 
grootste hoogte bereikt. Het tegengestelde hiervan lezen wij echter 
bij Marcus (15. 25) : « Het was nu het derde uur en zij kruisigden 
Hem ».

3. Zooals de zon eiken dag op het zesde uur het hoogst staat, 
zoo staat zij elk jaar het hoogst bij de Zomer-zonnestilstand. Dus

tempore passus. Passio enim Christi figurabatur per immolationem agni 
paschalis: unde et Apostolus dicit 1. ad Cor. 5. [v. 7]: « Pascha 
•nostrum immolatus est Christus ». Sed agnus paschalis immolabatur « quar- 
tadecima die ad vesperam » ut dicitur Ex. 12. [v. 6]. Ergo videtur, 
quod Christus tune debuerit pati. Quod patet esse falsum: nam tune Pascha 
cum suis discipulis celebravit, secuiidum illud Mare. 14. [v. 12] : « Primo 
die azymorum, quando Pascha immolabant »; sequenti autem die passus 
fuit.

2. Pr/eterea, passio Christi dicitur ejus exaltatio: secundum illud 
Joan. 3. [v. 14] : « Oportet exaltari filium hominis ». Ipse autem Christus 
dicitur « Sol justitiae », ut patet Malachiae uit. [v. 2]. Ergo videtur 
quod debuerit pati hora sexta quando sol est in sua maxima exaltatione. 
Cujus contrarium videtur per id quod dicitur Mare. 15. [v. 25] : « Erat 
autem hora tertia, et crucifixerunt eum ».

3. Pr/eterea, sicut sol in hora sexta maxime exaltatur quolibet die, 
ita in solstitio aestivali maxime exaltatur quolibet anno. Debuit ergo magis
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moest Hij veeleer lijden omstreeks den tijd van de Zomerzonne
stilstand, dan tegen den tijd van de Lente-nachtsevening.

4. De wereld werd verlicht door de aanwezigheid van Chris
tus op aarde, volgens het woord van Joannes (9. 5) : « Zoolang 
Ik op de wereld ben, ben Ik bet licht der wereld ». Het zou der
halve passend zijn geweest voor het heil der menschen, als hij 
langer in deze wereld had geleefd, zoodat Hij niet leed in zijn 
jongelingsleeftijd, maar veeleer als grijsaard.

Daartegenover staat echter, wat bij Joannes (13. 1) staat : 
« Jesus, wetend dat zijn uur gekomen was, om over te gaan uit 
deze wereld naar den Vader », en bij Joannes (2. 4) : (( Mijn 
uur is nog niet gekomen », waarbij Augustinus aanmerkt: « Waar 
Hij zooveel deed als Hij voldoende oordeelde, k^am zijn uur 
niet, omdat het noodzakelijk was, maar omdat Hij ’t wilde ». 
Dus leed Hij te geschikter tijd.

Leerstelling. — Zooals boven gezegd is (1° Art.), was het 
lijden van Christus onderworpen aan zijn wil. Zijn wil werd 
echter geleid door de goddelijke wijsheid, die « alles regelt » 
zooals het hoort en « met zachte hand ». zooals staat in het 
Boek der Wijsheid (8. 1). En dus moeten wij zeggen, dat het

pati circa tempus solstitii aestivalis, quam circa tempus aequinoctii vernalis.
4. Pr/ETEREA, per praesentiam Christi in mundo mundus illuminabatur: 

secundum illud Joan. 9. [v. 5] : <c Quamdiu sum in mundo, lux sum 
mundi ». Conveniens igitur fuisset humanae saluti, ut diutius in hoe mundo 
vixisset. ita quod non pateretur in juvenili aetate, sed magis in senili.

Sed CONTRA est quod dicilur Joan. 13. [v. 1 ] : « Sciens Jesus, quia 
venit hora ejus, ut transeat de hoe mundo ad Patrem ». Et Joan. 2. [v. 4] 
dicit: « Nondum venit hora mea ». Ubi dicit Augustinus [tract. 8. in 
Joan.] : « Ubi tantum fecit, quantum sufficere judicavit, venit hora ejus: 
non necessitatis, sed voluntatis ». Convenienti igitur tempore passus est.

RESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [art. 1. huj. q.]» 
passio Christi subjecta erat ejus voluntati. Voluntas autem ejus regebatür 
divina sapientia, quae « omnia » convenienter, et « suaviter disponit » 
ut dicitur Sap. 8. [v. 1.]. Et ideo dicendum est quod convenienti temporé
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lijden van Christus te geschikter tijd plaats heeft gehad. Van
daar dat Augustinus zegt: « Alles heeft de Zaligmaker op de 
juiste plaatsen en tijden volbracht. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Sommigen zeggen, 
dat Christus geleden heeft op den veertienden dag na nieuwe 
maan, waarop de Joden het Paaschlam offerden. Vandaar dat 
ook Joannes (18. 28) zegt, dat de Joden op den dag van het 
lijden zelf « niet binnengingen in het rechthuis » van Pilatus, <( op
dat zij zich niet zouden verontreinigen, maar het Paaschlam konden 
eten, » waarbij Chrysostomus opmerkt, dat « de Joden toen hun 
Paschen vierden; Plij zelf echter vierde een dag eerder Paschen, 
terwijl Hij de slachtoffering van zichzelf uitstelde tot den zesden 
dag, waarop het oude Paschen gevierd werd. » Hiermede schijnt 
in overeenstemming wat Joannes (13. 1-5) zegt, dat « Christus 
daags voor het Paaschfeest, na het avondmaal gehouden te heb
ben, de voeten der leerlingen waschte. » — Maar daartegen is 
wat gezegd wordt in Mattheus (26. 1 7), dat « op den eersten dag 
der ongedeesemde brooden de leerlingen tot Jesus karnen, zeg
gende: Waar wilt Cij, dat wij met U het Paaschlam eten? » 
Hieruit blijkt vast te staan, dat Christus op den veertienden dag

passio Christi celebrata est. Unde Augustinus in lib. QQ. veteris et novi 
Testamenti [q. 55.] dicit: « Omnia propriis locis et temporibus gessit 
Salvator ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod quidam dicunt Christum fuisse passum 
decimaquarta luna, quando Judaei Pascha immolabant. Unde et Joan. 18. 
[v. 28] dicitur quod Judaei « non introierunt in praetorium » Pilati ipso 
die passionis, « ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha ». 
Ubi Chrysostomus dicit [hom. 83. in Joan.] quod « tune Judaei faciebant 
Pascha: ipse vero ante unam diem celebravit Pascha, reservans suam 
öccisionem sexta feriae, quando vetus Pascha fiebat )). Cui videtur con- 
sonare quod dicitur Joan. 13. [v. 1-5] quod « ante diem festum Paschae, 
Christus, facta coena, pedes discipulorum lavit ». Sed contra hoe videtur 
esse, quod dicitur Matth. 26. [v. 17], quod « prima die azymorum 
accesserunt discipuli ad Jesum dicentes: Ubi vis paremus tibi comedere 
Pascha? » Ex quo patet quod « cum primus dies azymorum: dicatur
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na nieuwe maan het avondmaal gehouden en op den vijftienden 
geleden heeft, « aangezien de eerste dag der ongedeesemde 
brooden genoemd wordt de veertiende dag van de eerste maand, 
waarop het lam geslacht werd en het volle maan was, » zooals 
Hieronymus aanmerkt bij de woorden van Mattheus (26. 17); 
« Op den eersten dag der ongedeesemde brooden, kwamen » enz. 
En dit blijkt nog meer uit hetgeen gezegd wordt bij Marcus (14. 
12) : a Op den eersten dag der ongedeesemde brooden, waarop 
men het Paschlam offerde, » en bij Lucas (22. 7) : <( De dag 
der ongedeesemde brooden was aangebroken, waarop het Paasch- 
lam moest geslacht worden. » Derhalve zeggen sommigen, dat 
Christus op den passenden dag d. i. op den veertienden dag na 
nieuwe maan, het Paaschlam met zijn leerlingen heeft gegeten, 
« toonende, dat Hij tot op den laaisteü dag toe geen tegenstander 
der Wet was, » zooals Chrysostomus zegt. De Joden daarentegen 
zouden tegen de Wet in de Paaschviering tot den volgenden dag 
hebben uitgesteld, omdat zij het te druk hadden met de voorbe
reiding van Christus’ dood. En daarom wordt van hen gezegd, 
dat zij op den lijdensdag van Christus het rechthuis niet wilden 
binnentreden, « opdat zij zich niet zouden verontreinigen, maar 
het Paaschlam konden eten. »

decimusquartus dies mensis primi, quando agnus immolabatur et luna 
plenissima est », ut Hieronymus dicit [sup. illud Matth. 26.: Prima die 
azymorum accesserunt etc.], constat decimaquarta luna Christum coenam 
fecisse, et decimaquinta eum esse passum. Et hoe expressius manifestatur 
per id quod dicitur Mare. 14. [v. 12] : « Primo die azymorum, quando 
Pascha immolabant » etc.; et Luc. 22. [v. 7] : « Venit dies azymorum, 
in quo necesse erat occidi Pascha ».

Et ideo quidam dicunt quod Christus die convenienti, in (1) decima
quarta luna. Pascha cum discipulis suis manducavit, « demonstrans quod 
usque ad ultimum diem non erat contrarius legi », ut Chrysostomus dicit, 
super Matth. [hom. 81.] : sed Judaei occupati circa procurationem mortis 
Christi, contra legem, celebrationem Paschae in crastinum distulerunt. El 
propter hoe de his dicitur quod in die passionis Christi noluerunt intrarc 
praetorium, « ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha ». 1

(1) L. : idest



Kw. 46, A. 9. 49

Doch ook dit klopt niet met de woorden van Marcus, 
die zegt: « Op den eersten dag der ongedeesemde brooden, 
waarop zij het Paaschlam slachtten. » Christus heeft der
halve tegelijk met de Joden het oude Paschen gevierd. En, 
zooals Beda zegt : « Ofschoon Christus, ons Paaschlam, den 
volgenden dag, d. i. den vijftienden na nieuwe maan, werd gekrui
sigd, heeft Hij toch in den nacht, waarin het lam geofferd werd 
een heilig begin gemaakt aan de slachtoffering van zich zelf, d. i. 
aan zijn lijden, en wel door toen het mysterie van zijn lichaam en 
bloed aan de leerlingen ter viering over te geven, en doordat toen 
de Joden hun handen aan Hem sloegen en Hem bonden. » Wan
neer echter bij Joannes (13. 1) gezegd wordt: « Daags voor het 
Paaschfeest, » dan is dat te verstaan van den veertienden dag 
na de nieuwe maan, wat toen viel op den vijfden dag (der week), 
want op den vijftienden dag na de nieuwe maan viel bij de Joden de 
hoogste feestdag Paschen. En zoo komt het dat dezelfde dag, 
welke Joannes, om de natuurlijke onderscheiding der dagen « de 
dag voor het Paaschfeest )) noemt, door Mattheus genoemd wordt: 
(( de eerste dag der ongedeesemde brooden, » daar volgens de 
Joodsche feestritus de plechtigheid begon op den avond van den 
vongen dag. En als er nu staat, dat zij het Paaschmaal moesten 
«ten op den vijftienden dag na de nieuwe maan, dan is dit zoo te

Sed nee istud videtur esse consonum verbis Marei dicentis: « Primo 
die azymorum, quando Pascha immolabant )). Simul ergo Christus et 
Judaei vetus Pascha celebraverunt. Et, sicut Beda dicit, super Mare. 
[v. 87. Expos. in Lc. lib. 6 ad cap. 22.], « licet Christus, qui est Pascha 

■nostrum, sit crucifixus sequenti die, hoe est decimaquinta luna; attamen 
nocte, qua agnus immolabatur, corporis sanguinisque sui discipulis tradens 
mysteria celebranda, et a Judaeis tentus ac ligatus, ipsius immólationis, hoe 
est passionis suae, sacravit exordium ».

Cum autem dicitur Joan. 13. [v. 1 ] : « ante diem festum Paschae » 
intelligitur hoe fuisse decimaquarta luna, quod tune evenit quinta feria: 
nam, luna existente decimaquinta, erat dies solemnissimus Paschae apud 
Judaeos. Et sic eumdem diem quem Joannes nominat « ante diem festum 
Paschae », propter distinctionem naturalem dierum, Matthaeus nominat 
<( primum diem azymorum »: quia secundum ritum Judaicae festivitatis, 

solemnitas incipiebat a vespera praecedentis diei. Quod autem dicitur eos 
4
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verstaan, dat daar niet bedoeld wordt het Paaschlam, dat geslacht 
werd op den veertienden dag na de nieuwe maan, maar de Paasch- 
spijs, d. i. het ongedeesemde brood, hetwelk in reinheid moest ge
geten worden. Vandaar dat Chrysostomus een anderen uitleg 
geeft, dat « Paschen » kan verstaan worden van <( het geheele 
feest » der Joden, dat zeven dagen duurde.

2. Augustinus zegt: « Het was ongeveer het zesde uur toen de 
Heer door Pilatus werd overgeleverd ter kruisiging, zooals Joan- 
nes zegt (19. 14) ; het rvas immers niet ten volle het zesde, maar 
ongeveer het zesde d. i. het vijfde rvas verstreken en het zesde 
rvas al eenigszins begonnen, zoodat bij de voltooiing van het zesde 
uur, terwijl Christus aan het kruis hing, de duisternis ontstond. 
Men houdt echter dat het 't derde uur was, toen de Joden 
schreeuwden, dat de Heer moest gekruisigd worden, en allerjuist 
wordt er op gewezen, dat zij Hem toen kruisigden, toen zij dit 
riepen. Opdat derhalve niemand het verwijt van zulk een misdaad 
van de Joden op de soldaten zou schuiven, zegt hij: 't Was het 
derde uur en zij kruisigden Hem {Mare. 15. 25), opdat men 
begrijpen zou, dat zij Hem veeleer kruisigden, die op het derde 
uur riepen, dat Hij gekruisigd moest worden. * •

comesturos esse Pascha in decimaquinta luna, intelligendum est quod ibi 
Pascha non dicitur agnus paschalis, qui immolatus fuerat quartadecima 
luna: sed dicitur cibus paschalis, idest azymi panes, quos oportebat comedi 
a mundis. Unde Chrysostomus ibidem [Hom. 83. in Joan. sup. cap. 18. 
v. 28] aliam expositionem ponit: quod « Pascha » potest accipi pro « toto 
festo » Judaeorum quod septem diebus agebatur.
• Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in libro tertio de 
Cons. Evang. [cap. 13.], « hora erat quasi sexta, cum traditus est Do- 
» minus crucifigendus a Pilato, ut Joannes dicit [cap. 19. v. 14], non 
» enim erat plene sexta, sed « quasi sexta » idest, peracta quinta, et 
» aliquid etiam de sexta esse coeperat, donec, completa sexta, Christo 
» pendente in cruce, tenebrae fierent. Intelligitur autem fuisse hora tertia 
» cum clamaverunt Judaei ut Dominus crucifigeretur: et veracissime de- 
» monstratur tune eos crucifixisse quando clamaverunt. Ergo, ne quis- 
» quam cogitationem tanti criminis aversus a Judaeis in milites converteret, 
» « Erat » inquit, « hora tertia, et crucifixerunt eum » [Mc. 15. v. 25] 
» ut illi eum potius crucifixisse inveniantur qui hora tertia ut crucifigeretur 
^clamaverunt. .
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Hoewel, er zijn er ook, die Parasceve, waar Joannes van spreekt, 
als Hij zegt: (( Het Was nu Parasceve (daags voor Paschen), 
ongeveer het zesde uur, » willen opvatten als het derde uur van den 
dag. Paraseve immers beteel^ent: voorbereiding. Het Paschen 
nu, dat met Christus’ lijden werd gevierd, werd werkelijk voorbe
reid vanaf het negende uur ’s nachts, toen nl. alle opperpriesters 
zeiden: (( Hij is des doods schuldig. » Rekenende nu vanaf dit 
nachtelijk uur tot aan Christus* kruisiging, komen we tot « het 
zesde uur van Parasceve » volgens Joannes en tot « het derde uur 
van den dag » volgens Marcus. »

Sommigen echter zeggen, dat dit verschil een gevolg is van een 
schrijffout in den Griekschen tekst: want de teekens, waarmede 
drie en zes worden aangegeven, lijken bij hen veel op elkaar.

3. Augustinus zegt: « De Heer wilde door zijn lijden de we
reld verlossen en hervormen op dat oogenblik, waarop Hij haar 
geschapen had d. i. bij de dag- en nachtevening. En toen fcreeg de 
dag de overhand op den nacht: want door het lijden van den 
Zaligmaker worden wij van de duisternis naar het licht overge
bracht. » En aangezien de volkomen verlichting zal plaats hebben 
bij de tweede komst van Christus, daarom wordt de tijd der

. » Quamquam non desunt, qui « Parasceven » quam Joannes com- 
» memorat, dicens: « Erat Parasceve hora quasi sexta » horam dief 
)) tertiam velint intelligi. Parasceve quippe interpretatur « Praeparatio ». 
» Verum autem Pascha, quod in passione Domini celebratur, ineoepit 
» praeparari ab hora noctis nona, quando scilicet omnes principes sacer- 
)) dotum dixerunt, « Reus est mortis ». Ab illa ergo noctis hora usque 
» ad Christi crucifixionem, occurrit « hora Parasceves sexta » secundum 
» Joannem; et « hora diei tertia » secundum Marcum ».

Quidam tarnen dicunt, quod haec diversitas ex peccato scriptoris apud 
Graecos contingit: nam figurae quibus tria et sex repraesentantur, satis 
sunt propinquae apud eos.

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut dicitur in lib. de QQ. vet. et novi 
Testam. [q. 55. inter op. Aug.], « tune voluit Dominus passione sua 
mundum redimere et reformare, quando eum creaverat, idest in aequinoctio. 
Et tune dies super noctem increscit: quia per passionem Salvatoris a tenebris 
ad lucem perducimur ». Et quia perfecta illuminatio erit in secundo adventu
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tweede komst vergeleken met den zomer in Mattheus (24. 32,
33), waar gezegd wordt: « Als zijn tak reeds zacht is en er bla
deren aan zitten, dan weet gij, dat de zomer nabij is, zoo ook 
als gij dit alles ziet, weet dan dat het nabij is en voor de deur 
staat. » Dan zal ook de hoogste verheffing van Christus plaats 
hebben.

4. Om drie redenen wilde Christus lijden op den leeftijd van 
jongeman. — Vooreerst om hierdoor beter zijn liefde te toonen, 
doordat Hij zijn leven voor ons gaf, toen het juist in zijn volmaakt- 
sten staat was. — Ten tweede, omdat het niet passend was, dat 
zich bij Hem een achteruitgang van de natuur vertoonde, even
min als ziekte, zooals boven gezegd is (14" Kw. 4e Art.). — Ten 
derde, opdat Christus door te sterven en te verrijzen op jonge- 
mannen-leeftijd, in zichzelf vooruit wilde aangeven, de toekomstige 
conditie der verrijzenden. Vandaar wordt gezegd in den Brief aan 
de Ephesiërs (4. 13) : <( Totdat wij allen tot de eenheid des geloofs 
en der kennis van Gods Zoon zijn gekomen, een volwassen man 
zijn geworden, en de mannenmaat van den volmaakten Christus 
hebben bereikt. »

Christi, ideo tempus secundi adventus aestati comparatur Matth. 24. 
[v. 32, 33], ubi dicitur: « Cum ramus ejus jam tener fuerit et folia nata, 

scitis quia prope est aestas. Ita et vos, cum videritis haec omnia, scitote 
quia prope est et in januis ». Et tune etiam erit maxima Christi exaltatio.

Ad QUARTUM dicendum quod Christus in juvenili aetate pati voluit, 
propter tria. Primo quidem, ut ex hoe magis suam dilectionem commendaret, 
quod vitam suam pro nobis dedit quando erat in perfectissimo statu. 
Secundo, quia non conveniebat ut in eo appareret naturae diminutio, sicut 
nee morbus ut supra dictum est [q. 14. art. 4.]. Tertio, ut in juvenili 
aetate moriens et resurgens, futuram resurgentium qualitatem in seipso 
Christus praemonstraret. Unde dicitur Eph. 4. [v. 13] : « Donec occur- 
ramus omnes in unitatem fidéi, et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, 
in mensuram aetatis plenitudinis Christi ».
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X° ARTIKEL.

Heeft Christus op een passende plaats geleden?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet op een pas
sende plaats geleden heeft. — 1. Christus toch heeft geleden met 
zijn menschelijk lichaam, dat ontvangen werd door de Maagd te 
Nazareth, en geboren werd te Bethlehem. Dus moest Hij niet te 
Jerusalem, maar in Nazareth of in Bethlehem lijden.

2. De werkelijkheid moet beantwoorden aan de voorafbeelding. 
Het lijden van Christus nu werd voorafgebeeld door de offers 
van de Oude Wet: en deze offers werden opgedragen in den tem
pel. Dus moest Christus lijden in den tempel en niet buiten de 
stadspoorten.

3. Het geneesmiddel moet aangepast zijn aan de ziekte. Het 
lijden van Christus nu was het geneesmiddel voor de zonde van 
Adam. Adam echter werd niet begraven in Jerusalem, maar in 
Hebron. Er staat immers in het Boek Josuë (14. 15) : «De naam 
van Hebron rverd vroeger geheeten Cariath-Arbe; daar ligt Adam,

ARTICULUS X.

Utrum Christus fuerit convenienti loco passus.

[Supr. q. 35. art. 7. ad 1. et infr. q. 83. art. 3. ad 1.].

Ad DECIMUM sic proceditur. Videtur quod non convenienti loco Christus 
passus fuerit. Christus enim passus est secundum carnem humanam, quae 
quidem concepta fuit ex virgine in Nazareth, et nata in Bethlehem. Ergo 
videtur, quod non in Jerusalem sed in Nazareth vel in Bethlehem pati 
debuerit.

2. Pr/eterea, veritas debet respondere figurae. Sed passio Christi 
figurabatur per sacrificia veteris legis. Sed hujusmodi sacrificia offerebantur 
in templo. Ergo videtur quod et Christus in templo pati debuerit, et non 
extra portam civitatis.

3. Pr^eterea, medicina debet morbo respondere. Sed passio Christi 
fuit medicina contra peccatum Adae. Adam autem non fuit sepultus in 
Jerusalem, sed in Hebron: dicitur enim Josue 14. [v. 15]: « Nomen 
Hebron ante vocabatur Chariath-Arbe: Adam maximus ibi inter Enacim



de zeer groote, onder de Ena^ieten. » Dus moest Christus in 
Hebron en niet in Jerusalem lijden.

Daartegenover staat echter wat gezegd wordt in Lucas (13. 
33) : (( Het past niet dat een profeet omfyomt buiten Jerusalem. )> 
Christus nu was een profeet. Dus was het passend, dat Hij stierf 
in Jerusalem.

Leerstelling. — Zooals Augustinus zegt, « heeft de Zalig- 
mafyer alles op de geschifte plaats en lijd volbracht; » want, waar 
alles in zijn hand gegeven is, zijn het ook alle plaatsen. En even
als Christus derhalve te geschikter tijd geleden heeft, zoo ook 
op de geschikte plaats.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het was zeer passend 
dat Christus te Jerusalem leed. Vooreerst, omdat Jerusalem de 
plaats was door God uitgekozen, om Hem de offers op te dragen, 
welke voorafbeeldende offers het lijden van Christus voorstelden, 
dat een waar offer is, zooals staat in den Brief aan de Ephesiërs

situs est ». Ergo videtur quod Christus in Hebron, et non in Jerusalem pati 
debuerit.

Sed CONTRA est, quod dicitur Luc. 13. [v. 33] : « Non capit prophe- 
tam perire extra Jerusalem ». Sed Christus fuit propheta. Convenienter 
ergo passus est in Jerusalem.

RESPONDEO dicendum quod, sicut dicitur in lib. QQ. vet. et nov. Test. 
[q. 55. inter op. August.], « omnia propriis locis et temporibus gessit 
Salvator »: quia sicut omnia tempora (1) sunt in manu ejus, ita etiam 
omnia loca. Et ideo, sicut convenienti tempore Christus passus est, ita 
etiam convenienti loco.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus convenientissime in Jerusalem 
passus est. Primo quidem, quia Jerusalem erat locus a Deo electus ad 
sacrificia sibi offerenda. Quae quidem figuralia sacrificia figurabant Christi 
passionem, quod est verum sacrificium: secundum illud Ephes. 5. [v. 2] : 1

(1) L. : om. tempora
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(5- 2) : « ƒƒ/; heeft zich gegeven als gave en offer tot een lieflijken 
geur. » Daarom ook zegt Beda. dat <( bij de nadering van het 
lijdensuur de Heer naar de plaats van het lijden wilde gaan, » nl. 
Jerusalem, waar Hij zes dagen voor Paschen aankwam; evenals 
ook het Paaschlam zes dagen voor Paschen, d. i. op den tienden 
dag na nieuwe maan volgens het voorschrift der Wet naar de 
slachtplaats moest geleid worden. — Ten tweede, daar de kracht 
van zijn lijden moest verbreid worden over de geheele wereld, 
wilde Hij lijden in het midden der bewoonde wereld, d. i. 
in Jerusalem. Vandaar dat gezegd wordt in het Boek der Psal
men (73. 12) : « Cod echter, vóór eeuwen onze k°ning, heeft 
het heil gewrocht in het midden der aarde, » d. i. in Jerusalem, 
dat de navel der aarde genoemd wordt. — Ten derde, omdat 
dit het meest paste aan zijn nederigheid. Zooals Hij nl. den schan- 
delijksten dood verkoos, evenzoo paste het bij zijn nederigheid, 
dat Hij niet zou weigeren in zulk een beroemde plaats zijn schande 
te ondergaan. Daarom zegt paus Leo: « Die de gedaante van 
een slaaf heeft aangenomen, koos Bethlehem uit voor zijn geboorte, 
Jerusalem voor zijn lijden. » — Ten vierde, om aan te toonen, dat 
de misdaad van hen, die Hem doodden, uitging van de Joodsche

(( Tradidit semetipsum hostiam et oblationem in odorem suavitatis ». Unde 
Beda dicit, in quadam homilia [scilicet in Dominica Palmarum], quod, 
« appropinquante hora passionis, Dominus appropinquare voluit loco pas- 
sionis », scilicet in Jerusalem, quo pervenit ante sex dies Paschae, sicut 
agnus paschalis ante sex dies Paschae, idest decima luna, secundum prae- 
ceptum legis, ad locum immolationis ducebatur.

Secundo, quia virtus passionis ejus ad totum mundum diffundenda erat, 
in medio terrae habitabilis pati voluit, idest in Jerusalem. Unde dicitur in 
Ps. 73. [v. 12] : « Deus autem rex noster ante saecula operatus est 
salutem in medio terrae »: idest in Jerusalem, quae dicitur esse umbilicus 
terrae.

Tertio, quia hoe maxime conveniebat humilitati ejus: ut scilicet, sicut 
turpissimum genus mortis elegit, ita etiam ad ejus humilitatem pertinuit 
quod in loco tam celebri confusionem pati non recusavit. Unde Leo Papa 
dicit, in quodam sermone Epiph. [Sermo 31]: « Qui servi susceperat 
formam, Bethlehem praelegit nativitati, Jerusalem passioni ».

Quarto, ut ostenderet a principibus populi Judaeorum (2) exortam esse 2

(2) L. : om. Judaeorum
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volkshoofden; en daarom wilde Hij lijden in Jerusalem, waar de 
voornaamsten verblijf hielden. Vandaar wordt gezegd in de Han
delingen der Apostelen (4. 27) : « In deze stad hebben samen
gespannen tegen Jesus, Uw heiligen dienaar, dien Gij gezalfd 
hebt: Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de stammen 
Israëls. »

2. Christus heeft niet in den tempel of in de stad, maar buiten 
de poort geleden om drie redenen. — Vooreerst, opdat de werke
lijkheid zou beantwoorden aan de voorafbeelding. Want het 
kalf en de bok, die bij het plechtigste offer werden opgedragen 
tot verzoening voor de geheele menigte, werden buiten de legerplaats 
verbrand, zooals voorgeschreven staat in het Boek Leviticus (16. 
27). Vandaar dat gezegd wordt in den Brief aan de Hebreen 
(13. 11, 12) : (( En de lichamen der dieren, wier bloed tot ver
zoening der zonde door den hoogepriester in het heiligdom is ge
bracht, worden buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook 
Jesus buiten de poort geleden, om het volk te heiligen door zijn 
bloed. » — Ten tweede, om ons hierdoor een voorbeeld te geven, 
dat wij ons verwijderd zouden houden van wereldschen omgang. 
Daarom werd er t. a. p. aan toegevoegd: « Laat ons derhalve 
tot Hem buiten de legerplaats gaan, zijn schande dragende. » — 
Ten derde, « wilde de Heer, » zooals Chrysostomus zegt, « niet

iniquitatem occidentium ipsum. Et ideo in Jerusalem, ubi principes mora- 
bantur, voluit pati. Unde dicitur Act. 4. [v. 27] : « Convenerunt in ista 
civitate adversus sanctum puerum tuum Jesum, quem unxisti, Herodes et 
Pontius Pilatus cum gentibus, et populis Israël ».

Ad SECUNDUM dicendum quod Christus non in templo aut in civitate^ 
sed extra portam passus est, propter tria. Primo quidem, ut veritas respon- 
deret figurae. Nam vitulus et hircus, qui solemnissimo sacrificio ad expia- 
tionem totius multitudinis offerebantur, extra castra comburebantur: ut 
praecipitur Levit. 16. [v. 27]. Unde dicitur Heb. 13. [v. 11 et 12]: 
« Quorum animalium infertur sanguis pro peccato in sancta per Pontificem, 
horum corpora cremantur extra castra. Propter quod et Jesus, ut sanctifi- 
caret per suum sanguinem populum, extra portam passus est ».

Secundo, ut per hoe daret nobis exemplum exeundi a mundana conver- 
satione. Unde ibidem subditur: « Exeamus igitur ad eum extra castra,. 
improperium ejus portantes ».

Tertio, ut Chrysostomus in serm. de Pass. [seu de Cruce, et Latrone.
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lijden onder een dak> noch in den Joodschen tempel, opdat de 
Joden het heilzame offer niet voor zich alleen zouden opeischen, 
en opdat gij niet zoudt meenen, dat het voor dat volk alleen werd 
opgedragen. — En daarom buiten de stad, buiten de muren, opdat 
gi] zoudt weten, dat het een offer voor het algemeen is, dat het 
een opdracht is voor geheel de aarde, dat het een reiniging is voor 
allen. »

3. Zooals Hieronymus zegt bij de woorden van Mattheus (27. 
33) : (( En zij kramen op de plaats, » enz.: « Sommigen verkla
ren, dat de plaats Calvarië, waar Adam begraven werd, daarom 
zoo genoemd werd, wijl daar het hoofd van den voorvaderlijken 
mensch begraven werd. ’n Geliefkoosde verklaring, strelend voor 
het volksgehoor, maar niet waar. Duiten de stad immers en buiten 
de poort zijn de plaatsen, waar de hoofden der veroordeelden 
worden af geslagen, en zij ^regen de naam van Calvarië, d. i.: van 
de onthoofden. Jesus is echter daarom gekruisigd, waar eerst de 
plaats der veroordeelden was, opdat daar de martelaarsvaandels 
zouden worden ontplooid. Daarentegen lezen wij in het boek van 
Jesus, den zoon van Nave, dat Adam begraven werd bij Hebron 
en Arbe. » Christus echter moest gekruisigd worden op de alge- 
meene plaats der veroordeelden, eerder dan bij het graf van

Hom. 1.] dicit: « Noluit Dominus pati sub tecto, non in templo Judaico, 
ne Judaei subtraherent sacrificium salutare, ne putares pro illa tantum 
plebe oblatum. Et ideo foras civitatem, foras muros, ut scias sacrificium 
esse commune quod totius est terrae oblatio, quod communis est puri- 
ficatio ».

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Hieronymus dicit, sup. Matth. 
[sup. illud cap. 27. [v. 33]: Et venerunt in locum, etc.], « Quidam 
» exposuit « Calvariae locum », in quo sepultus est Adam: ideo sic 
» appellatum quia ibi antiqui hominis sit conditum caput. Favorabilis inter-
» pretatio, et mulcens aurem pepuli: nee tarnen vera. Extra urbem enim,
» et foras portam, loca sunt in quibus truncantur capita damnatorum; et
» « calvariae » idest « decollatorum », sumpsere nomen. Propterea autem
» ibi crucifixus est Jesus, ubi prius erat area damnatorum, ut ibi erigeren- 
» tur vexilla martyrii. Adam vero sepultum juxta Hebron, et Arbee, in 
» Jesu filii Nave volumine legimus ».

Magis autem Jesus crucifigendus erat in loco communi damnatorum
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Adam, om aan te toonen, dat het kruis van Christus niet alleen 
een geneesmiddel was voor de persoonlijke zonden van Adam 
zelf, maar ook voor de zonden van de geheele wereld.

XIC ARTIKEL.

Was het passend dat Christus met roovers gekruisigd werd? .

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet passend was, 
dat Christus met roovers gekruisigd werd. — 1. Er wordt immers 
gezegd in den Tweeden Brief aan de Corinthïêrs (6. 14) : <( Wat 
hebben gerechtigheid en ongerechtigheid gemeen? » Maar Chris
tus « is voor ons geworden de gerechtigheid uit Cod » (1 Cor. 1. 
30) ; bij de roovers echter behoorde de ongerechtigheid thuis. Het 
was derhalve niet passend, dat Christus tegelijk met roovers ge
kruisigd werd.

2. Naar aanleiding van het woord bij Mattheus (26. 33) : « Al 
zou ik rnet U moeten sterven, ik zal U niet verloochenen, » zegt 
Origines: « Het was niemand der menschen gegeven om met 
Christus te sterven, die voor allen stierf. » En op het woord van

quam juxta sepulcrum Adae, ut ostenderetur quod crux Christi non solum 
erat in remedium contra peccatum personale ipsius Adae, sed etiam contra 
peccatum totius mundi.

ARTICULUS XI.

Utrum conveniens fuerit Chrislum cum lalronibus crucifigi.

Ad UNDECIMUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens 
Christum cum latronibus crucifigi. Dicitur enim 2. ad Cor. 6. [v. 14]: 
« Quae participatio justitiae cum iniquitate? » Sed « Christus factus est 
nobis justitia a Deo » [1. Cor. 1. v. 30] ; iniquitas autem pertinet ad 
latrones. Non ergo fuit conveniens ut Christus simul cum latronibus cruci- 
figeretur.

2. PEETEREA, super illud Matth. 26. [v. 35], « Si oportuerit me 
mori tecum, non te negabo » dicit Origenes [tract. 35. in Matth.] : « Mori 
cum Jesu pro omnibus moriente, hominum non erat ». Et Ambrosius super
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Lucas (22. 33) : « Ik ben bereid met U in de gevangenis en in den 
dood te gaan, » zegt Ambrosius: « Het lijden van Christus had 
navolgers, geen gelijken. » Het was dus veel minder passend, dat 
Christus met roovers leed.

3. Mattheus (27. 44) zegt, dat « de roovers, die met Hem ge
kruisigd rverden, Hem bespotten. » Maar Lucas (23. 42) zegt, 
dat een van hen, die met Christus was, tot Hem zeide: « Heer 
gedenk mijner, als Gij in uïv rijk gekomen zijt. » Derhalve schijnt 
er behalve de godslasterende roovers, een ander met Hem gekrui
sigd te zijn, die niet lasterde; en aldus lijkt het niet juist door den 
Evangelist verhaald te zijn, dat Christus met roovers gekruisigd 
werd.

Daartegenover staat echter, dat Isa'ias (53. 12) voorzegd heeft: 
(( Hij is onder de boosdoeners gerekend. »

Leerstelling. — Christus is in de bedoeling der Joden om een 
andere reden met roovers gekruisigd, dan in de voorbeschikking 
van God. — Wat de bedoeling immers der Joden aangaat, kruisig-

illud Luc. 22. [v. 33], « Paralus sum tecum et in carcerem et in mortera 
ire »: « Passio » inquit, « Domini aemulos habet, pares non habet ». 
Multo igitur minus conveniens videtur quod Christus simul cum Iatronibus 
pateretur.

3. Pr/ET.EREA, Matth. 27. [v. 44] dicitur quod « latrones qui crucifixi 
erant cum eo, improperabant ei ». Sed Luc. 23. [v. 42] dicitur quod 
unus eorum qui crucifixus erat cum Christo, ei dicebat: « Memento mei, 
Domine, dum veneris in regnum tuum ». Ergo videtur quod praeter la
trones blasphemantes, fuerit cum eo crucifixus alius non blasphemans. Et 
sic videtur inconvenienter ab Evangelistis narratum quod Christus fuerit 
cum Iatronibus crucifixus.

Sed contra est quod Isa. 53. [v. 12] fuerat prophetatum: <( Et 
cum sceleratis reputatus est ».

RESPONDEO dicendum quod Christus inter latrones crucifixus est, alia 
quidem ratione quantum ad intentionem Judaeorum, alia vero quantum ad 
Dei ordinationem. Quantum enim ad intentionem Judaeorum, duos latrones
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den zij twee roovers aan beide zijden zooals Chrysostomus zegt, 
« opdat Hij zou deelen in hun verdenking. Maar zoo is het niet 
gelukt; van hen immers ivordt niets gezegd, het kruis van Hem 
echter lvordt overal geëerd. Koningen nemen hun diademen af, en 
nemen het kruis: in het purper, op de diademen, op de ivapens, op 
de sacrale tafels, overal ter wereld schittert het kruis. »

Naar Gods verordening echter, is Christus met roovers gekrui
sigd, omdat, zooals bij de woorden van Mattheus (27. 33) : « Zij 
klvamen op de plaats, die, » enz. Hieronymus opmerkt: <( Zooals 
Christus voor ons tot de vervloeking van het kruis geworden is, zoo 
is Hij voor ons aller heil als een schuldige onder de schuldigen 
gekruisigd. » — Ten tweede, zooals paus Leo zegt: « Er worden 
twee roovers, een aan de rechter-, de ander aan de linkerzijde 
gekruisigd, om in het beeld van het kruis zelf de scheiding aan te 
geven, welke bij zijn oordeel tusschen alle menschen zal gemaakt 
worden. » En Augustinus zegt: « Als gij het goed beschouwt, 
dan vormde het kruis zelf een oordeel. In het midden immer be
vond zich de rechter; de een, die geloofde, werd verlost, de ander, 
die lasterde, werd veroordeeld. Hij liet reeds zien, wat Hij doen 
zal met de levenden en de dooden: sommigen zal Hij aan de 
rechterzijde plaatsen, anderen aan de linker. » — Ten derde,

utrinque crucifixerunt, sicut dicit Chrysostomus [hom. 87. in Matth.], 
« ut eorum suspicionis fieret particeps. Sed non ita evenit. Nam de illis 
nihil dicitur: hujus autem ubique crux honoratur. Reges, diademata de- 
ponentes, assumunt crucem: in purpuris, in diadematibus, in armis, in 
mensa sacrata, ubique terrarum crux emicat ».

Quantum vero ad Dei ordinationem, Christus cum latronibus crucifixus 
est, quia, ut Hieronymus dicit, super Matth. [sup. illud cap. 27. [v. 33] : 
Venerunt in locum, qui, etc.], « sicut pro nobis maledictum crucis factus 
est Christus, sic pro omnium salute inter noxios quasi noxius crucifigitur )).

Secundo, ut dicit Leo Papa, in sermone de Passione [qui est 55.], 
« duo latrones unus ad dexteram et alius ad sinistram crucifiguntur, ut in 
ipsa patibuli specie monstraretur illa quae in judicio ipsius omnium hominum 
facienda est discretio ». Et Augustinus dicit, super Joan. [tract. 31.]* 
« Ipsa crux, si attendas, tribunal fuit. In medio enim judice constituto, 
unus, qui credidit, liberatus; alius, qui insultavit, damnatus est. Jam 
significabat quid facturus est de vivis et mortuis, alios positurus ad dextram, 
alios vero ad sinistram ».
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werden volgens Hilarius « trvee roovers links en rechts gekruisigd, 
om aan te toonen, dat het heele menschelijke geslacht wordt ge
roepen tot het geheim van het lijden des Heeren. Maar omdat 
naar het verschil van geloovigen en ongeloovigen, aller verdeeling 
geschiedt in rechts en links, wordt een der twee, die aan de rechter
zijde, gered door de rechtvaardiging uit het geloof. » — Ten 
vierde, omdat zooals Beda zegt, « de roovers die met den Heer 
gekruisigd werden, diegenen voorstellen, die in het geloof en de 
belijdenis van Christus, ofwel den marteldood ondergaan, of som
mige instellingen met strengere tucht naleven. Maar die dit doen 
voor de eeuwige glorie worden voorgesteld door den geloovigen 
roover aan den rechterkant; die het echter doen met het oog op 
menschelijken lof, volgen de gezindheid en daden na van den 
moordenaar aan den linkerkant. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals Christus niet 
behoefde te sterven, maar toch den dood vrijwillig onderging, om 
door zijn kracht den dood te overwinnen, zoo verdiende Hij ook 
niet onder roovers te worden geplaatst; maar Hij wilde onder de 
boosdoeners gerekend worden, om met zijn deugd de ongerechtig-

Tertio, secundum Hilarium [cap. 33. in Matth.] : « Duo latrones 
laevae ac dextrae affiguntur, omnem humani generis universitatem vocari 
ad sacramentum passionis Domini ostendentes. Sed quia per diversitatem 
fidelium ac infidelium fit omnium secundum dextram sinistramque divisio, 
"unus ex duobus ad dextram ejus situs, fidei justificatione salvatur ».

Quarto, quia, ut Beda dicit, super Mare. [lib. 4. ad cap. 15. v. 27], 
« latrones qui cum Domino crucifixi sunt, significant eos qui, sub fide et 

■confessione Christi, vel agonem martyrii vel quaelibet arctioris disciplinae 
mstituta subeunt. Sed qui hoe pro aeterna gloria gerunt, dextri latronis fide 
designantur: qui vero humanae laudis intuitu, sinistri latronis mentem 
ïmitantur et actus ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Christus debitum mortis non 
habuit, sed mortem voluntarie subiit ut sua virtute vinceret mortem, ita 
etiam non habuit meritum ut cum latronibus poneretur, sed voluit cum 
miquis deputari ut sua virtute iniquitatem destrueret. Unde Chrysostomus
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heid te niet te doen. Vandaar zegt Chrysostomus, dat het « niet 
geringer rvas den roover op het kruis te bekeer en en naar het para
dijs te brengen, dan om rotsen te klieven. »

2. Het paste niet dat iemand anders met Christus meeleed om 
dezelfde reden. Daarom zegt Origines: « Allen 1varen in zonden, 
en allen hadden noodig, dat een ander voor hen stierf, niet zij voor 
anderen. »

3. Zooals Augustinus zegt, kunnen wij ’t opvatten, <( als had 
Mattheus het meervoud voor het enkelvoud gezet )), waar hij zegt: 
(( De roovers hoonden Hem. » — Of men kan met Hieronymus 
zeggen, in zijn commentaar op de woorden van Mattheus (27. 
44) : « De roovers hoonden Hem, » dat « eerst beiden Hem 
lasterden; maar dat vervolgens een geloofde, op het zien der tee
llenen. »

Kw. 46, A. l]

dicit, super Joan. [hom. 85], quod « latronem in cruce convertere et in 
paradisum inducere, non minus fuit quam concutere petras ».

Ad SECUNDUM dicendum quod non conveniebat ut cum Christo aliquis 
alius pateretur ex eadem causa. Unde Origenes ibidem subdit: « Omnes 
fuerant in peccatis, et omnes opus habebant ut pro eis alius moreretur non 
ipsi pro aliis ».

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit in lib. 3. de 
Cons. Evangelistarum [cap. 16. in fin.], possumus intelligere Matthaeum 
« posuisse pluralem numerum pro singulari » cum dixit: « Latrones im- 
properabant ei ».

Vel potest dici secundum Hieronymum [sup. illud Matth. 27. [v. 44] : 
Latrones improperabant], quod « primum uterque blasphemaverit; deinde, 
visis signis, unus eorum crediderit ».
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XIIe ARTIKEL.

Moet het lijden van Christus toegeschreven worden 
aan zijn Godheid?

Bedenkingen. — Men beweert, dat het lijden van Christus 
moet toegeschreven worden aan zijn Godheid. — 1. In den 
Eersten Brief aan de Corinthiërs (2. 8) wordt immers gezegd: 
(( Als zij Hem geiend hadden, zouden zij den Heer der glorie, 
nooit gekruisigd hebben. » Heer der glorie nu is Christus naar zijn 
Godheid. Dus moet Hem het lijden toegeschreven worden naar 
zijn Godheid.

2. Het beginsel van het menschelijk heil is de Godheid zelf, 
naar het woord van het Boeit der Psalmen (36. 39) : <( De redding 
der rechtvaardigen is van den Heer. » Indien dus het lijden van 
Christus niet toekwam aan zijn Godheid, dan kon het voor ons niet 
vruchtdragend zijn.

3. De Joden zijn gestraft voor de zonde van den moord op 
Christus, als voor een moordaanslag op God zelf, hetgeen blijkt uit 
de grootheid der straf. Dit zou echter niet het geval zijn, als het

ARTICULUS XII.

Utrum passio Christi sit ejus divinitaii attribuenda.

[Lib. 4. Contr. g. cap. 55. ad 14.].

Ad DUODECIMUM sic proceditur. Videtur quod passio Christi sit ejus 
divinitati attribuenda. Dicitur enim 1. ad Cor. 2. [v. 8] : « Si cognovissent, 
nunquam Dominum gloriae crucifixissent )). Sed Dorainus gloriae est 
Christus secundum divinitatem. Ergo passio Christi competit ei secundum 
divinitatem.

2. PïUETEREA, principium salutis humanae est ipsa divinitas: secundum 
illud Ps. 36. [v. 39] : « Salus autem justorum a Domino ». Si ergo passio 
Christi ad ejus divinitatem non pertineret, videretur quod non posset nobis 
esse.fructifera.

3. % Pr/ETEREA, Judaei puniti, sunt pro peccato occisionis Christi tan- 
quam . homicidae ipsius Dei: q.uod , magnitudo poenae Hemonstrat. Hoe
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lijden niet was toe te schrijven aan de Godheid. Dus behoorde het 
lijden van Christus aan zijn Godheid.

Daartegenover staat echter, dat Athanasius zegt: <( Het 
Woord, naar zijn natuur God blijvend, is onlijdbaar. » Wat 
echter onlijdbaar is, kan niet lijden. Dus behoorde het lijden van 
Christus niet bij zijn Godheid.

LEERSTELLING. — De vereeniging van de menschelijke en 
goddelijke natuur had, zooals boven gezegd is (2‘ Kw. 2e, 3°, en 
6C Art.), plaats in den persoon, en in de hypostase en het suppo- 
situm, met handhaving echter van het onderscheid tusschen beide 
naturen, zoodat nl. een en dezelfde persoon en hypostase de 
goddelijke en menschelijke natuur bezat, met behoud van het eigene 
der beide naturen. En derhalve moet, zooals boven gezegd is (16e 
Kw. 5° Art.), aan het suppositum van de goddelijke natuur het 
lijden toegeschreven worden, niet krachtens de goddelijke natuur, 
die onlijdbaar is, maar krachtens de menschelijke natuur. Vandaar 
zegt Cyrillus: « Indien iemand niet belijdt, dat het Woord Gods 
heeft geleden naar het vleesch, en is gekruisigd naar het vleesch, 
dan zij hij vervloekt. )> Derhalve behoorde het lijden van Christus

autem non esset, si passio ad divinitatem non pertineret. Ergo passio Christi 
ad divinitatem ejus pertinuit.

Sed CONTRA est quod Athanasius dicit, in Epist. ad Epictetem [num. 
6] : « Natura Deus manens Verbum est impassibile ». Sed impassibile 
non potest pati. Passio ergo Christi non pertinebat ad ejus divinitatem.

RESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 2. art. 2, 3 
et 6.], unio humanae naturae et divinae facta est in persona et hypostasi 
et supposito, manente tarnen distinctione naturarum: ut scilicet sit eadem 
persona et hypostasis divinae et humanae naturae, salva tarnen utriusque 
naturae proprietate. Et ideo, sicut supra dictum est [q. 16. art. 4.], 
supposito divinae naturae attribuenda est passio, non ratione divinae naturae, 
quae est impassibilis, sed ratione humanae naturae. Unde in epistola 
Synodali [quae habetur in Conc. Ephes. gener. 3. part. 1. cap. 26.] 
Cyrillus dicit: « Si quis non confitetur Dei Verbum passum carne et 
erucifixum carne, anathema sit »„ Pertinét ergo passio Christi ad supposi-
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tot het suppositum van de goddelijke natuur krachtens de lijdbare 
natuur, die Hij had aangenomen, en niet krachtens de goddelijke 
natuur, die niet kan lijden.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Wij zeggen, dat de 
Heer der glorie werd gekruisigd, niet in zoover Hij Heer der 
glorie is, maar voor zoover Hij een lijdbaar mensch was.

2. Zooals gezegd wordt in een toespraak op het Concilie van 
Ephese, (( heeft de dood van Christus, a. h. iv. de dood van God 
geworden, » nl. door de vereeniging in den persoon, « den dood 
vernietigd, omdat Hij » die leed « God en mensch was. De 
natuur van God werd immers niet gekweld, maar de menschelijke; 
en Hij onderging ook niet het lijden door een verandering zijner
zijds. »

3. Op dezelfde plaats (vgl. 2e Antw.) wordt gezegd: « De 
Joden kruisigden geen mensch zonder meer, maar God deden zij 
hun schelmstuk aan. Want stel eens, dat een vorst met woorden iets 
uit, en dat dit met letters op papier wordt gebracht, en dat het aan 
steden wordt toegezonden, en dat iemand uit ongehoorzaamheid het 
document verscheurt. Zoo iemand zal dan ter dood worden veroor
deeld, niet in zoover hij het stuk verscheurd heeft, maar omdat

turn divinae naturae ratione naturae passibilis assumptae, non autem ratione 
divinae naturae impassibilis.

Ad PR 1 MUM ergo dicendum quod Dominus gloriae dicitur crucifixus, 
non secundum quod est Dominus gloriae, sed secundum quod erat homo 
passibilis.

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut dicitur in quodam sermone Ephesini 
Concilii [qui est Theodoti Ancyr. et hab. in eo Concil. part. 3. cap. 10.]* 
<( mors Christi, tanquam facta mors Dei », scilicet per unionem in persona, 
« destruxit mortem: quoniam Deus et homo erat » qui patiebatur. « Non 
enim natura Dei laesa est, sed humana: neque mutatione sua suscepit 
passiones ».

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut subditur ibidem [Cfr. Resp. ad 2.] 
« non purum hominem crucifixerunt Judaei, sed Deo intulerunt praesumptio- 
nes. Pone enim principem loqui per verbum, et hoe formari per literas in 
charta aliqua, et dirigi civitatibus: ut aliquis inobediens chartam disrumpat. 
Ad mortis sententiam deducetur, non tanquam chartam disrumpens, sed 

5
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hij het woord van den vorst te niet doet. Derhalve fcan de Jood 
niet gerust zijn, alsof hij een gewoon mensch kruisigde. Want wal 
hij zag, ivas als een document: wat daarin echter verborgen lag, 
was het vorstelijk Woord, van nature ontstaan, niet voortgebracht 
met de tong. »
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tanquam verbum imperiale disrumpens. Non ergo securus sit Judaeus, 
tanquam purum hominem crucifigens. Quod enim videbat, quasi charta 
erat: quod autem in ea celabatur, imperiale Verbum erat, natum ex 
natura, non prolatum per linguam ».

L
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ZEVEN EN VEERTIGSTE KWESTIE.

OVER DE UITWERKENDE OORZAAK 
VAN CHRISTUS’ LIJDEN.

(Zes Artikelen.)

Hierna moet gehandeld worden over de uitwerkende oorzaak 
van Christus’ lijden, en over dit punt stellen we zes wagen :

1. Werd Christus door anderen gedood of door zichzelf?

2. Uit welk motief gaf Hij zich aan het lijden over?

3. Heeft de Vader Hem over geleverd om te lijden?

4. Was het passend dat Hij leed door toedoen der heidenen 
of meer door de Joden?

3. Hebben zij, die Hem doodden, Hem gekend?

6. Over de zonde van hen, die Christus gedood hebben.

QUAESTIO XL VIL

DE CAUSA EFFICIËNTE PASSIONIS CHRISTI,
IN SEX ARTICULOS Dl VISA.

Deinde considerandum est de causa efficiënte passionis Christi.
Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Utrum Christus fuerit ab aliis occisus, 

vel a seipso. — 2. Ex quo motivo seipsum passioni tradiderit. — 3. Utrum 
Pater tradiderit eum ad patiendum. — 4. Utrum fuerit conveniens ut per 
manus gentium pateretur, vel potius a Judaeis. — 5. Utrum occisores ejus 
eum cognoverint. — 6. De peccato eorum, qui Christum occiderunt.
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Ie ARTIKEL.

Werd Christus door anderen gedood of door zichzelf?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet door ande
ren gedood werd, maar door zichzelf. — 1. Bij Joannes (10. 18) 
immers zegt Hij zelf: <( Niemand neemt het leven van Mij weg, 
maar Ik leg het zelf af. » Wij nu zeggen, dat hij, die iemands 
leven wegneemt, hem doodt. Dus is Christus niet door anderen 
gedood, maar door zichzelf.

2. Zij, die door anderen gedood worden, begeven het lang
zamerhand, doordat de natuur zwakker wordt; en dit blijkt het 
meest bij de gekruisigden; zooals immers Augustinus zegt (( wordt 
de aan het kruis geslagene, door een langzamen dood gekweld. » 
Dit gebeurde niet bij Christus, want « met luider stemme roepende, 
gaf Hij den geest, » zooals gezegd wordt bij Mattheus (27. 50). 
Dus werd Christus niet door anderen gedood, maar door zichzelf.

3. Zij, die door anderen worden gedood, sterven een geweld-

ARTICULUS I.

Uirum Christus fuerit ah alio occisus, an a seipso.

[Comp. Theol. cap. 230.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod Christus non fuerit ab alio 
occisus, sed a seipso. Dicit enim ipse, Joan. 10. [v. 18] : « Nemo tollit 
animam meam a me, sed ego pono eam ». Ille autem dicitur aliquem 
occidere qui animam ejus tollit. Non est ergo Christus ab aliis occisus, sed 
a seipso.

2. Pr/ETEREA, illi qui ab aliis occiduntur, paulatim, debilitata natura, 
deficiunt. Et maxime hoe apparet in crucifixis: ut enim dicit Augustinus 
in 4. de Trin. [cap. 13.], « longa morte cruciabantur ligno suspensi »• 
In Christo autem non hoe accidit: nam « clamans voce magna emisit 
spiritum » ut dicitur Matth. 27. [v. 50]. Non ergo Christus est ab aliis 
occisus, sed a seipso.

3. Pr/ETEREA, illi qui ab aliis occiduntur, per violentiam moriuntur: et

;
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dadigen dood, en dus niet vrijwillig, daar het gewelddadige in 
strijd is met vrijwillig. Augustinus zegt echter, dat <( Christus' 
geest het vleesch niet onvrijwillig verliet, maar omdat Hij het zelf 
wilde, toen Hij het wilde, en zooals Hij het wilde. » Dus werd 
Christus niet door anderen den dood aangedaan, maar door zich
zelf.

Daartegenover staat echter, wat Lucas (18. 33) zegt: <( Na 
Hem gegeeseld te hebben zullen zij Hem dooden. »

LEERSTELLING. — Iets kan op dubbele wijze een effect ver
oorzaken. — Vooreerst door het direct uit te werken. En zoo 
hebben Christus’ vervolgers Hem gedood, daar zij Hem een af
doende doodsoorzaak aandeden, met de bedoeling om Hem te 
dooden, en wel met goed gevolg, wijl nl. deze oorzaak den dood 
tengevolge had. — Vervolgens wordt iemand de oorzaak van iets 
genoemd op indirecte wijze, nl. omdat hij iets niet verhindert, of
schoon hij het kan: gelijk wanneer men zegt, dat iemand wordt 
nat gemaakt door hem, die het venster niet sluit, waar de regen 
door binnenkomt. En op deze wijze was Christus zelf oorzaak van 
zijn lijden en dood. Hij kon immers zijn lijden en dood verhinde-

ita non voluntarie, quia violentum opponitur voluntario. Sed Augustinus 
dicit in 4. de Trinitate [loc. cit.], quod, « spiritus Christi non deseruit 
carnem invitus: sed quia voluit, quando voluit, et quomodo voluit ». Non 
ergo Christus est ab aliis occisus, sed a seipso.

Sed CONTRA est quod dicitur Luc. 18. [v. 33] : « Postquam flagella- 
verint, occident eum ».

RESPONDEO dicendum quod aliquid potest esse causa alicujus effectus 
dupliciter. Uno modo, directe ad illud agendo. Et hoe modo persecutores 
Christi eum occiderunt: quia sufficientem causam mortis ei intulerunt, cum 
intentione occidendi ipsum et effectu subsequente, quia scilicet ex illa 
causa est mors subsecuta.

Alio modo dicitur aliquid causa alicujus indirecte, scilicet quia non 
impedit, cum impedire possit: sicut si dicatur aliquis alium perfundere quia 
non clausit fenestram, per quam imber ingreditur. Et hoe modo ipse Christus 
fuit causa suae passionis, et mortis. Poterat enim suam passionem et mor-
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ren. En wel vooreerst door zijn tegenstanders tegen te houden, 
zoo, dat zij Hem niet wilden of konden dooden. Tweedens, omdat 
zijn geest de macht had, de natuur van zijn vleesch te bewaren, 
zoodat het door geen aangedaan letsel werd overweldigd. Wat 
de ziel van Christus doen kon, omdat zij met het Woord Gods 
was vereenigd in één persoon, zooals Augustinus zegt. Omdat dus 
de ziel van Christus niet het aangedane letsel van het eigen lichaam 
afweerde, maar wilde, dat de lichamelijke natuur aan dat letsel 
zou te gronde gaan, zeggen wij, dat Hij zijn ziel heeft af gelegd 
of vrijwillig gestorven is.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Als gezegd wordt: 
(( Niemand neemt mijn leven ïveg, » moet daarbij verstaan wor
den (( tegen mijn ivil. » Wat men immers van iemand, die geen 
weerstand kan bieden tegen zijn wil af neemt, dat wordt in eigen
lijken zin « weggenomen. »

2. Christus heeft zijn lichamelijke natuur krachtig gehouden, 
om aan te toonen, dat het gewelddadig aangedane lijden zijn leven 
niet wegnam, zoodat Hij op zijn uiterste nog met luide stem riep, 
wat dan ook gerekend wordt bij de andere wonderen, die zijn 
dood begeleidden. Daarom wordt gezegd bij Marcus (15. 39) :

tem impedire. Primo quidem, adversarios reprimendo: ut eum aut non 
vellent, aut non possent interficere. Secundo, quia spiritus ejus habebat 
potestatem conservandi naturam carnis suae, ne a quocumque laesivo inflicto 
opprimeretur. Quod quidem habuit anima Christi quia erat Verbo Dei 
conjuncta in unitate personae: ut Augustinus dicit, in 4. de Trinitate 
[cap. 13.]. Quia ergo anima Christi non repulit a proprio corpore nocu- 
mentum illatum, sed voluit quod natura corporalis illi nocumento succum- 
beret, dicitur suam animam posuisse, vel voluntarie mortuus esse.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, cum dicitur, « Nemo tollit animam 
meam a me », intelligitur, « me invito ». Quod enim aliquis ab invito 
aufert, qui resistere non potest, illud proprie dicitur <c tolli ».

Ad SECUNDUM dicendum quod, ut Christus ostenderet quod passio 
illata per violentiam ejus animam non eripiebat, naturam corporalem in sua 
fortitudine conservavit, ut etiam in extremis positus voce magna clamaret. 
Quod inter alia miracula mortis ejus computatur. Unde dicitur Mare. 15.



Kw. 47, A. I. 71

« Toen de honderdman, die tegenover Hem post had gevat, zag, 
dat Hij zoo roepende, gestorven tvas, sprak hij: Waarlijk. d'eze 
man n>as Gods Zoon. » Het was ook wonderbaar in Christus 
dood, dat Hij vlugger stierf, dan de anderen, die dezelfde straf 
ondergingen. Daarom wordt gezegd in Joannes (19. 32, 33) dat 
(( zij » van hen, die met Christus gekruisigd waren, « de beenderen 
braken, » opdat zij vlugger zouden sterven; (( bij Jesus gekomen 
braken zij Hem de beenderen niet, toen zij zagen, dat Hij reeds 
gestorven ivas. » En bij Marcus (15. 44) wordt gezegd, dat 
(( Pilatus er over verrvonderd rvas, dat Hij reeds dood zou zijn. » 

Gelijk immers door zijn wil de lichamelijke natuur tot ’t laatste 
bij krachten was gehouden, zoo ook begaf zij het, ten gevolge 
van het aangedane letsel, toen Hij het wilde.

3. Christus heeft wel geweld geleden, om te sterven, en is tevens 
toch vrijwillig gestorven, daar dit zijn lichaam aangedane geweld 
in zooverre op zijn lichaam de overhand kreeg, als Hij het 
zelf wilde.

[v. 39] : « Videns autem Centurio qui ex adverso stabat, quia sic clamans 
expirasset, ait: Vere hic homo Filius Dei erat ».

Fuit etiam et mirabile in Christi morte quod velocius mortuus fuit aliis 
qui simili poena afficiebantur. Unde dicitur Joan. 19. [v. 32, 33], quod 
eorum qui cum Christo crucifixi erant, « fregerunt crura », ut cito moreren- 
tur: « ad Jesum autem cum venissent, ut viderunt eum jam mortuum, non 
fregerunt ejus crura ». Et Mare. 15. [v. 44] dicitur quod: « Pilatus 
mirabatur si jam obiisset ». Sicut enim ejus voluntate natura corporalis 
conservata est in suo vigore usque ad extremum, sic etiam, quando voluit, 
subito cessit nocumento illato.

Ad TERTIUM dicendum quod Christus simul et violentiam passus est, 
■ut moreretur, et tarnen voluntarie mortuus fuit: quia violentia corpori ejus 
illata est, quae tarnen tantum corpori ejus praevaluit quantum ipse voluit.
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IIe ARTIKEL.

Is Christus uit gehoorzaamheid gestorven?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet uit gehoor
zaamheid is gestorven. — 1. Gehoorzaamheid immers ziet terug 
op een gebod. Nergens echter lezen we van een gebod, dat 
Christus lijden moest. Dus leed Hij niet uit gehoorzaamheid.

2. Iemand doet iets uit gehoorzaamheid, als hij het doet, ge
noodzaakt door een gebod. Christus leed echter niet uit noodzaak, 
maar vrijwillig. Dus leed Hij niet uit gehoorzaamheid.

3. De liefde is een hoogere deugd dan de gehoorzaamheid. 
Van Christus lezen we echter, dat Hij uit liefde stierf, volgens 
het woord in den Brief aan de Ephesiërs (3. 2) : « Wandelt in 
de liefde, zooals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor 
ons heeft overgeleverd. » Dus moet het lijden van Christus meer 
toegeschreven worden aan zijn liefde, dan aan zijn gehoorzaam
heid.

ARTICULUS II.

Utrum Christus fueril ex obedieniia mortuus.

[Lib. 4. Contr. g. cap. 55. ad 14. et 16. 
et Comp. Theol. cap. 227. et Rom. cap. 5. lect. 5.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod Christus non fuerit ex 
obedientia mortuus. Obedientia enim respicit praeceptum. Sed non legitur 
Christo fuisse praeceptum quod ipse pateretur. Non ergo ex obedientia 
passus fuit.

2. PrjETEREA, illud dicitur aliquis ex obedientia facere quod facit ex 
necessitate praecepti. Christus autem non ex necessitate, sed voluntarie 
passus fuit. Non ergo passus est ex obedientia.

3. PRjETEREA, charitas est excellentior virtus quam obedientia. Sed 
Christus legitur ex charitate passus: secundum illud Eph. 5. [v. 2] : 
« Ambulate in dilectione: sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetip- 
sum pro nobis ». Ergo passio Christi magis debet attribui charitati quami 
obedientiae.
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Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt in den Brief aan 
de Philippensen (2. 8) : « Aan den Vader is Hij gehoorzaam 
geworden tot den dood. »

Leerstelling. — Het was zeer passend, dat Christus leed 
uit gehoorzaamheid. — Vooreerst, omdat dit strookte met de recht- 
vaardigmaking van den mensch, opdat « zooals door de ongehoor
zaamheid van één mensch velen tot zondaars zijn geworden, zoo 
ook door de gehoorzaamheid van één mensch velen zouden ge
rechtvaardigd Worden, » zooals staat in den Brief aan de Romei
nen (5. 19). — Ten tweede was dit aangepast aan de verzoening 
van God met de menschen. Daarom wordt gezegd in den Brief 
aan de Romeinen (5. 10) : « Wij zijn met God verzoend door den 
dood van zijn Zoon, » in zoover nl. Christus’ dood zelf een Gode 
alleraangenaamst offer was, volgens het woord in den Brief aan 
de Ephesiërs (5. 2) : « Hij heeft zich voor ons gegeven als gave 
en offer tot een lieflijken geur voor God. » Gehoorzaamheid staat 
echter hooger dan alle offers, volgens het woord in het Eerste Boek 
der Koningen (15. 22) : « Gehoorzaamheid is heter dan offers. » 
En dus was het passend, dat het offer van Christus’ lijden en dood 
voortkwam uit gehoorzaamheid. — Ten derde paste dit bij zijn

Sed CONTRA est quod dicitur Philipp. 2. [v. 8] : « Factus est obediens 
Patri usque ad mortem )>.

RESPONDEO dicendum quod convenientissimum fuit, quod Christus ex 
obedientia pateretur. Primo quidem, quia hoe conveniebat justificationi 
humanae: ut « sicut per unius hominis inobedientiam peccatores constituti 
sunt multi, ita per unius hominis obedientiam justi constituantur multi ». 
ut dicitur Rom. 5. [v. 19].

Secundo hoe conveniens fuit reconciliationi Dei ad homines, unde dicitur 
Rom. 5. [v. 10]: « Reconciliati sumus Deo per mortem Filii ejus »: 
inquantum scilicet ipsa mors Christi fuit quoddam sacrificium acceptissimum 
Deo, secundum illud Eph. 5. [v. 2] : « Tradidit seipsum pro nobis 
oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis ». Obedientia vero omnibus 
sacrificiis antefertur: secundum illud 1. Reg. 15. [v. 22] : << Melior est 
obedientia quam victimae ». Et ideo conveniens fuit ut sacrificium passionis 
et mortis Christi ex obedientia procederet.
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overwinning, waarmee Hij over den dood en over den maker van 
den dood zegevierde. Een soldaat kan immers niet overwinnen, 
tenzij hij gehoorzaamt aan den veldheer. En zoo behaalde de 
mensch Christus de overwinning, doordat Hij gehoorzaam was 
aan God, volgens het woord in het Boek der Spreuken (21. 28) : 
(( De gehoorzame man kan van overwinningen spreken. ))

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus ontving van 
den Vader opdracht om te lijden. In Joannes (10. 18) immers 
wordt gezegd: « Ik heb macht om mijn leven af le leggen en Ik 
heb macht om het weer op te nemen, en dit bevel heb Ik van mijn 
Vader gekregen, » nl. om het leven af te leggen en weer op te 
nemen. Hieruit moet men nu niet opmaken, zegt Chrysostomus, 
dat « Hij eerst wachtte om te hooren, en dat Hij noodig had iets 
te vernemen, maar Hij toonde, dat de voortgang in overeenstem
ming was met zijn wil, en de gedachte aan oneenigheid » met den 
Vader « nam Hij weg. » Daar echter met den dood van Christus 
de Oude Wet in vervulling ging, zooals Hij zelf stervende zeide, 
bij Joannes (19. 30) : « Het is volbracht, » kan men zien, dat 
Hij door te lijden, alle voorschriften van de OudeWet heeft 
vervuld. De moreele, die steunen op het gebod der liefde, heeft

Tertio, hoe conveniens fuit ejus victoriae, qua de morte et auctore 
mortis triumphavit. Non enim miles vincere potest nisi duci obediat. Et ita 
homo Christus victoriam obtinuit per hoe quod Deo obediens fuit: secun- 
dum illud Prov. 21. [v. 28] : « Vir obediens loquitur victorias ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus mandatum accepit a Patre, 
ut pateretur: dicitur enim Joan. 10. [v. 18] : « Potestatem habeo ponendi 
animam meam, et potestatem habeo iterum sumendi eam: et hoe mandatum 
accepi a Patre meo », scilicet ponendi animam et sumendi eam. Ex quo, 
ut Chrysostomus dicit, [hom. 59 in Joan.], non est intelligendum quod 
« prius expectaverit audire, et opus ei fuerit discere: sed voluntarium 
monstravit processum, et contrarietatis » ad Patrem « suspicionem destru- 
xit ».

Quia tarnen in morte Christi lex vetus consummata est, secundum illud 
quod ipse moriens dixit, Joan. 19. [v. 30] : « Consummatum est » ; potest 
intelligi quod patiendo omnia veteris legis praecepta implevit. Moralia 
quidem, quae in praeceptis charitatis fundantur, implevit inquantum passus
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Hij vervuld, door te lijden, zoowel uit liefde voor den Vader, 
naar het woord van Joannes (14. 31) : « Opdat de wereld lvete, 
dat IIf den Vader liefheb, en zooals de Vader het Mij bevolen 
heeft, zoo doe Ik het ook; staat op, laat ons gaan, » nl. naar de 
plaats van het lijden; als ook uit liefde tot den naaste, naar het 
woord in den Brief aan de Galaten (2. 20) : « Hij heeft mij lief
gehad, en zich voor mij overgeleverd. » De ceremonieel-voor- 
schriften, welke voor al op de sacrificies en offeranden betrekking 
hadden, heeft Christus vervuld door zijn lijden, in zoover alle oude 
sacrificies voorafbeeldingen waren van dat echte sacrificie, dat 
Christus opdroeg door voor ons te sterven. Daarom wordt gezegd 
in den Brief aan de Colossensen (2. 16, 1 7) ; « Niemand oordeele 
u met betrekking tot spijs en drank of feestdag, of nieuwe maan 
welke dingen slechts een schaduwbeeld zijn van het toekomstige.,- 
maar het lichaam is van Christus, » omdat Christus nl. daarbij 
wordt ver geleken als een lichaam bij zijn schaduw. De rechtsvoor-, 
schriften echter der Wet, die vooral betrekking hadden op de vol-< 
doening, te brengen aan hen, die onrecht leden, heeft Christus ver
vuld door te lijden; daarom wordt in het Boek der Psalmen (68.
5) gezegd: (( Wat Hij niet heeft weggeroofd, heeft Hij betaald, » 
door zich aan het kruis te laten hechten om een appel, welke de 
mensch tegen het gebod van God in van den boom had weggei oofd.

est et ex dilectione Patris, secundum illud Joan. 14. [v. 31]: « Ut 
cognoscat mundus, quia diligo Patrem, et sicut mandatum dedit mihi Pater, 
sic facio, surgite, eamus hinc », scilicet ad locum passionis; et etiam ex 
dilectione proximi, secundum illud Gal. 2. [v. 20] : « Dilexit me, et 
tradidit semetipsum pro me ». Ceremonialia vero praecepta legis, quae ad 
sacrificia et oblationes praecipue ordinantur, implevit Christus sua passione 
inquantum omnia antiqua sacrificia figurae fuerunt illius veri sacrificii 
quod Christus obtulit moriendo pro nobis. Unde dicitur Coloss 2. [v. 16, 
17]: « Nemo vos judicet in cibo aut in potu, aut in parte diei festi aut 
neomeniae: quae sunt umbra futurorum, corpus autem Christi », eo 
scilicet quod Christus comparatur ad illa sicut. corpus ad umbram. Prae
cepta vero judicialia legis, quae praecipue ordinantur ad satisfaciendum 
injuriam passis, implevit Christus sua passione, quoniam, ut in Psal. 68. 
[v. 5] dicitur, « quae non rapuit exsolvit » permittens se ligno affigi pro 
porno quod de ligno homo rapuerat contra Dei mandatum.
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2. Ofschoon gehoorzaamheid noodzaak insluit met betrekking 
tot het bevolene, sluit zij toch ook den vrijen wil in, met betrekking 
tot de vervulling van het gebod. En zoo was het gesteld met de 
gehoorzaamheid van Christus. Want het lijden zelf en de dood, 
waren op zich beschouwd in strijd met de natuurlijke wilsstreving; 
maar Christus wilde Gods wilsbeschikking over dit punt volbren
gen, naar het woord van het Boek der Psalmen (39. 9) : (( Mijn 
God, Ik heb gewild uw wil te doen. » Daarom zegt Hij bij Mat- 
theus (26. 42) : « Als deze k^k niet aan Mij kan voorbijgaan, 
tenzij ik hem drinke, uw wil geschiede. »

3. Om dezelfde reden heeft Christus geleden, zoowel uit liefde 
als uit gehoorzaamheid: daar Hij het gebod der liefde louter uit 
gehoorzaamheid vervulde, en Hij gehoorzaam was uit liefde tot 
den Vader, die Hem ’t bevel gaf.

Ad SECUNDUM dicendum quod obedientia, etsi importat voluntatem (1) 
respectu ejus quod praecipitur, tarnen importat voluntatem respectu im~ 
pletionis praecepti. Et talis fuit obedientia Christi. Nam ipsa passio et mors, 
secundum se considerata, naturali voluntati repugnabat: volebat tarnen 
Christus Dei voluntatem circa hoe implere, secundum illud Psal. 39. 
[v. 9] : « Ut facerem voluntatem tuam, Deus meus, volui ». Unde dicebat, 
Matth. 26. [v. 42] : « Si non potest transire a me calix iste nisi bibam 
illum, fiat voluntas tua ».

Ad TERTIUM dicendum quod eadem ratione Christus passus est ex 
charitate, et obedientia: quia et praecepta charitatis (2) ex obedientia 
implevit, et obediens fuit ex dilectione ad Patrem praecipientem. 1 2

(1) L.: necessitatem.
(2) L.: add. non nisi.
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IIIe ARTIKEL.

Leverde God de Vader Christus over aan het lijden?

BEDENKINGEN. — Men beweert dat God de Vader Christus 
met overleverde aan het lijden. — 1. Het is immers onbillijk en 
wreed iemand onschuldig over te leveren aan lijden en dood. Maar, 
zoo wordt gezegd in het Boef? Deuteronomium (32. 4) : <( God 
is getrouw en zonder eenige onbillijkheid. » Dus gaf Hij den on- 
schuldigen Christus niet over aan lijden en dood.

2. Iemand kan niet zichzelf aan den dood overleveren en tege
lijk door een ander overgeleverd worden. Christus heeft echter 
zichzelf voor ons overgeleverd, zooals staat in Isaïas (53. 12) : 
« Hij leverde zijn ziel over aan den dood. » Dus heeft God de 
Vader Hem niet overgeleverd.

3. Judas wordt gelaakt, omdat hij Christus aan de Joden 
overleverde, zooals staat in Joannes (6. 71) : « Een onder u is een 
duivel, » hetgeen Hij zeide met het oog op Judas, die Hem zou 
overleveren. Evenzoo wordt het den Joden verweten, dat zij Hem

ARTICULUS III.

Utrum Deus Pater tradiderit Christum passioni.

[3. Dist. 20. art. 5. qla 1.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod Deus Pater non tradiderit 
■Christum passioni. Iniquum enim et crudele videtur esse quod innocens 
passioni et morti tradatur. Sed, sicut dicitur Deut. 32. [v. 4] : « Deus 
“fidelis et absque ulla iniquitate ». Ergo Christum innocentem non tradidit

passioni et morti.2. Pr/eterea, non videtur quod aliquis a seipso, et ab alio morti 
tradatur. Sed Christus tradidit semetipsum pro nobis: secundum quod 
•dicitur Isa. 53. [v. 12] : « Tradidit in mortem animam suam ». Non ergo
vridetur quod Deus Pater eum tradiderit.

3. Pr^eterea, Judas vituperatur ex eo quod tradidit Christum Judaeis: 
secundum illud Joan. 6. [v. 71, 72] : « Unus ex vobis diabolus est: quod 
■dicebat propter Judam, qui eum erat traditurus ». Similiter etiam vitu-
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overleverden aan Pilatus, hetgeen deze zelf zegt bij Joannes (18. 
35) : (( Uw volk en uw priesters hebben U aan mij over geleverd. » 
Ook Pilatus « gaf Hem over ter kruisiging, » zooals gezegdj wordt 
bij Joannes (19. 16). «De gerechtigheid heeft echter geen deel 
met de ongerechtigheid, » zooals gezegd wordt in den Tweeden 
Brief aan de Corinthiërs (6. 14) . Dus gaf God de Vader Christus 
niet aan het lijden over.

Daartegenover staat echter, wat gezegd wordt in den Brief aan 
de Romeinen (8. 32) : « Cod heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, 
maar Hem voor ons allen overgeleverd. »

LEERSTELLING. — Zooals in het vorige artikel gezegd is* 
heeft Christus vrijwillig geleden uit gehoorzaamheid aan den 
Vader. Daarom heeft God de Vader Christus in drieërlei opzicht 
aan het lijden overgeleverd. — Vooreerst, in zooverre Hij in zijn 
eeuwige wilsbeschikking verordend had, dat Christus zou lijden 
tot verlossing van het menschelijk geslacht, overeenkomstig het 
gezegde bij Isaias (53. 6) : « De Heer legde op Hem de onge
rechtigheid van ons allen; » en wederom (v. 10) : « De Heer 
wilde Hem door lijden verbrijzelen. » — Ten tweede, in zoo- * 2

perantur Judaei, qui eum tradiderunt Pilato: secundum quod ipse dicit,. 
Joan. 18. [v. 35]: « Gens tua et pontifices tui tradiderünt te mihi ». 
Pilatus etiam « tradidit ipsum ut crucifigeretur »: ut habetur Joan. 19. 
[v. 16]. « Non est autem participatio justitiae cum iniquitate », ut dicitur
2. ad Cor. 6. [v. 14]. Ergo videtur quod Deus Pater non tradiderit Chris- 
tum passioni.

Sed CONTRA est quod dicitur Rom. 8. [v. 32] : « Proprio Filio suo 
non pepercit Deus, sed pro nobis omnibus tradidit illum ».

RESPONDEO dicendum quod, sicut dictum est [art. praec.], Christus 
passus est voluntarie ex obedientia Patris. Unde secundum tria Deus Pater 
tradidit Christum passioni. Uno quidem modo, secundum quod sua aeterna 
voluntate praeordinavit passionem Christi ad humani generis liberationem: 
secundum illud quod dicitur Isa. 53. [v. 6] : « Dominus posuit in eo 
iniquitatem omnium nostrum »; ét iterum [v. 10]« Dominus voluit 
conterere eum in infirmitate ». 5ecundo, inquantum inspiravit ei voluntatem
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verre Hij Hem den wil ingaf, om voor ons te lijden, door Hem e 
liefde in te storten. Vandaar dat de genoemde plaats voortgaat 
(v. 7) : « Hij is geslachtofferd, omdat Hij het zelf wilde. )>
Ten derde, door Hem niet tegen het lijden te beschermen, roaar 
Hem prijs te geven aan zijn vervolgers. Daarom ook lezen wij 'i 
Mattheus (27. 46), dat Christus, hangend aan het kruis, zei e.
(( Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten. », 
daar Hij Hem nl. prijs gaf aan de macht zijner vervo gers, 
zooals Augustinus zegt.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1- Het is goddeloos 
en wreed een onschuldig mensch tegen zijn wil over te leveren aan 
lijden en dood. Maar zoo heeft God de Vader Christus niet 
overgeleverd, maar door Hem den wil in te geven om voor °ns c 
lijden. Hierin komt tot uiting zoowel de strengheid van o , ie 
de zonde niet straffeloos wilde vergeven: wat de Aposte aan ui 
als hij zegt in den Brief aan de Romeinen (8. 32) • « ljn el^erJ 
Zoon heeft Hij niet gespaard; » als ook zijn goedheid door het 
feit, dat Hij den mensch, die door eigen lijden met genoeg vol
doening zou kunnen geven, iemand gaf, die voor em vo

patiendi pro nobis, infundendo ei charitatem. Unde ibidem [v. 7] sequitur: 
« Oblatus est quia ipse voluit ». Tertio, non protegendo eum a passione, 
sed exponendo persequentibus. Unde et legitur Matth. 27. [v. 46] quod 
pendens in cruce Christus dicebat: « Deus meus, Deus meus, ut quid 
dereliquisti me? » quia scilicet potestati persequentium eum exposuit, ut 
Augustinus dicit de Gratia novi Testamenti (1) [scilicet epist. 140. cap. 

10.].

Ad PRIMUM ergo dicendum quod innocentem hominem passioni et morti 
tradere contra ejus voluntatem, est impium et crudele. Sic autem Deus 
Pater Christum non tradidit, sed inspirando ei voluntatem patiendi pro 
nobis. In quo ostenditur et Dei severitas, qui peccatum sine poena dimittere 
noluit, quod signat Apostolus dicens [Rom. 8. v. 32] : « Proprio Filio 
suo non pepercit »: et bonitas ejus in eo, quod cum homo sufficienter 
satisfacere non posset per aliquam poenam quam pateretur, ei satisfactoren»

(1) L.: om. de Gratia novi Testamenti.
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wat de Apostel aangeeft als hij zegt « Hij heeft Hem voor ons 
over geleverd; » en in den Brief aan de Romeinen (3. 25) zegt 
hij: « En Hem, » nl. Christus, « stelde God tot Verzoener door 
het geloof in zijn bloed. »

2. Christus gaf zich in zooverre Hij God was aan den dood 
over met denzelfden wil en dezelfde daad, waarmede ook de 
Vader Hem overgaf; maar als mensch gaf Hij zichzelf over met 
dat wilsverlangen, dat de Vader Hem had ingegeven. Daarom 
ligt er geen tegenspraak in, dat de Vader Christus overleverde, 
en dat Hij zichzelf overgaf.

3. Dezelfde daad wordt verschillend beoordeeld ten goede of 
ten kwade, in zoover zij uit een verschillenden grond voortkomt. 
Want de Vader leverde Christus over, en deze zichzelf, uit liefde: 
en daarom zijn zij te prijzen. Judas echter leverde Hem over uit 
hebzucht, de Joden uit afgunst, Pilatus uit de wereldsche vrees, 
waarmee hij den Caesar vreesde: en daarom worden zij berispt.

dedit, quod signavit Apostolus dicens: « Pro nobis omnibus tradidit 
illum ». Et Rom. 3. [v. 25] dicit: « Quem »,’ scilicet Christum, « pro- 
posuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius ».

Ad SECUNDUM dicendum quod Christus, secundum quod Deus, tradidit 
semetipsum in mortem eadem voluntate et actione qua et Pater tradidit 
eum. Sed inquantum homo, tradidit seipsum voluntate a Patre inspirata. 
Unde non est contrarietas in hoe quod Pater tradidit Christum, et ipse 
tradidit semetipsum.

Ad TERTIUM dicendum quod eadem actio diversimode judicatur in bono 
vel in malo, secundum quod ex diversa radice procedit. Pater enim tradidit 
Christum, et ipse semetipsum, ex charitate: et ideo laudantur. Judas autem 
tradidit ipsum ex cupiditate, Judaei autem (2) ex invidia, Pilatus ex timore 
mundano, quo timuit Caesarem: et ideo ipsi vituperantur.

(2) L.: om. autem.
\
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IV' ARTIKEL.

Was het passend, dat Christus leed door toedoen der heidenen.

Bedenkingen. — Men beweert, dat het niet passend was, dat 
Christus leed door toedoen der heidenen. — 1 • Daar immers
door Christus’ dood de menschen van de zonde moesten ver ost 
worden, scheen het passend, dat zoo weinig mogelijk mensc en 
in zijn dood zouden zondigen. Met zijn dood nu zondig en e 
Joden, uit wier naam gezegd wordt bij Mattheus (21. 38) . 1
is de erfgenaam, fyomt, laten 1vij hem dooden. » Derhalve was et 
passend, dat de heidenen met betrokken werden in de zon e van 
den moord op Christus. ...

2. De werkelijkheid moet beantwoorden aan de voorafbeelding.
De voorafbeeldende offers nu van de Oude Wet r<^£en e 
Joden op, en niet de heidenen. Dus moest ook het V) van 
Christus, dat het waarachtige offer was, niet door de han en van 
heidenen voltrokken worden. ,

3. Zooals gezegd wordt bij Joannes (5. 18) (< Joc en.. e
Joden Christus te dooden, niet alleen, omdat Hi] en sa a

ARTICULUS IV.

Utrum fuerit conveniens Christum pati a Centilibus.

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens 
Christum pati a Gentilibus. Quia enim per mortem Christi homines erant 
a peccato liberandi, conveniens videbatur ut paucissimi in morte ejus pec- 
carent. Peccaverunt autem in morte ejus Judaei, ex quorum persona dicitur, 
Matth. 21. [v. 38]: « Hic est haeres: venite, occidamus eum >>. Ergo 
videtur conveniens fuisse quod in peccato occisionis Christi Gentiles non 
implicarentur.

2. Pr/ETEREA, veritas debet respondere figurae. Sed figuralia sacrificia 
veteris legis non Gentiles, sed Judaei offerebant. Ergo neque passio Christi, 
quae fuit verum sacrificium, impleri debuit per manus Gentilium.

3. Pr^ETEjREA, sicut dicitur Joan. 5. [v. 18]: « Judaei quaerebant 
Christum interficere, non solum quia solvebat sabbatum, sed etiam quia

!6
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schond, maar ook> omdat Hij God zijn Vader noemde, zichzelf 
gelijkstellend mei God. » Dit echter was alleen in strijd met de 
Wet der Joden. Daarom ook zeggen zij zelf bij Joannes (19. 7) :
<( Volgens de Wet moet Hij sterven, omdat Hij zich tot Zoon 
van God heeft verklaard. » Het schijnt dus behoorlijk geweest te 
zijn, dat Christus niet door de heidenen, maar door toedoen der 
Joden leed, en het schijnt dan een valschheid, dat zij zeiden:
« Ons is het niet geoorloofd, iemand te dooden » (Joan. 18. 31), 
daar vele zonden volgens de Wet met den dood werden gestraft, 
zooals blijkt uit het Boek Leviticus (20).

Daartegenover staat echter, dat de Heer zelf bij Mattheus (20. 
19) zegt: (( Zij zullen Hem overleveren aan de heidenen, om 
bespot en gegeeseld en gekruisigd te worden. »

LEERSTELLING. — In de wijze van Christus’ lijden komt zijn 
uitwerking vooraf tot uiting. — Want vooreerst had het lijden 
van Christus een heilzaam gevolg voor de Joden, waarvan de 
meesten in Christus’ dood gedoopt zijn, zooals blijkt uit de Han
delingen der Apostelen (2. 41 ; 3. 4). — Vervolgens strekte zich 
het gevolg van Christus’ lijden ook tot de heidenen uit, door de 
prediking der Joden. En derhalve was het passend, dat Christus’

Patrem suum dicebat Deum, aequalem se Deo faciens ». Sed hoe vide- 
batur esse solum contra legem Judaeorum: unde et ipsi dicunt, Joan. 19. 
[v. 7] : « Secundum legem debet mori quia filium Dei se fecit ». 
Videtur ergo conveniens fuisse quod Christus non a Gentilibus, sed a 
Judaeis pateretur: et falsum esse quod dixerunt, « Nobis non licet inter- 
ficere quemquam » [Joan. 18. v. 31], cum multa peccata secundum 
legem morte puniantur, ut patet Levit. 20.

Sed CONTRA est quod ipse Dominus dicit, Matth. 20. [v. 19] : « Tra- 
eum gentibus ad illudendum et flagellandum et crucifigendum ».

RESPONDEO dicendum quod in ipso modo passionis Christi praefiguratus 
est effectus ipsius. Primo enim passio Christi effectum salutis habuit in 
Judaeis, quorum plurimi in morte Christi baptizati sunt, ut patet Act. 2. 
et 3. [v. 41. et v. 4]. Secundo vero, Judaeis praedicantibus, effectus 
passionis Christi transivit ad gentes. Et ideo convenfens fiiit ut Christus a
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lijden begon door toedoen der Joden, en dat vervolgens, toen e 
Joden Hem overleverden, zijn lijden voltooid werd door de an 
den der heidenen.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Om den overvloed 
zijner liefde te toonen, waaruit zijn lijden voortkwam, ee t 
Christus op het kruis vergiffenis gevraagd voor zijn vervolgers, en 
daarom wilde Hij, door toedoen van beiden, lijden, op' at e 
vrucht van deze smeekmg zou toekomen zoowel aan Jo en as 
aan heidenen.

2. Het lijden van Christus was een slachtoffeiing, in zoover 
Christus met vrijen wil den dood onderging uit liefde, n zoover 
Hij echter leed door toedoen zijner vervolgers, was het geen o er, 
maar de zwaarste zonde.

3. Zooals Augustinus zegt, bedoelden de Joden met te zeg
gen: <( Ons is het niet geoorloofd iemand te dooden, » « a* e 
hun niet vrij stond iemand te dooden om de heilighei vaV 
feestdag, Tvelf^en zij juist begonnen ivaren te vieren. )) we
zeiden zij dit, zooals Chrysostomus zegt, omdat zij Hem wi en 
dooden, niet als een overtreder der Wet, maar als een pu ie en 
vijand, daar Hij zich voor koning uitgegeven had, waarover het

Judaeis pati inciperet, et postea, Judaeis tradentibus, per manus Gentilium 

ejus passio finiretur.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus ad ostendendam abundantiam 
charitatis suae, ex qua patiebatur, in cruce positus vernam persecutoribus 
postulavit; et ideo ut hujus petitionis fructus ad Judaeos et Gentiles perve-
mret, voluit Christus ab utrisque pati.

Ad SECUNDUM dicendum quod passio Christi fuit sacrificii oblatio in- 
quantum Christus propria voluntate mortem sustinuit ex charitate. Inquan- 
tum autem a persecutoribus est passus, non fuit sacrificium, sed peccatum 

gravissimum.Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit, [tract. 114. in 
Joan.], Judaei dicentes: « Nobis non licet interficere quemquam », intel- 
Iexerunt « non sibi licere interficere quemquam propter festi diei sanctitatem, 

quam celebrare jam coeperant ».Vel hoe dicebant, ut Chrysostomus dicit, [hom. 82. in Joan.], quia 
volebant eum occidi, non tanquam transgressorem legis, sed tanquam
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hun niet toekwam een veroordeeling uit te spreken. — Ofwel, 
omdat het hun niet vrij stond iemand te kruisigen, hetgeen zij 
verlangden, maar enkel te steenigen, hetgeen zij met Stephanus 
deden. — Ofwel beter gezegd, omdat hun door de Romeinen, 
aan wie zij onderworpen waren, de macht ontzegd was, iemand 
te dooden.

Ve ARTIKEL.

Hebben de vervolgers van Christus Hem gekend?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de vervolgers van 
Christus Hem hebben gekend. — 1. Bij Mattheus (21. 38) wordt 
immers gezegd « dat de landbouwers, toen ze den zoon zagen, tot 
elkaar zeiden: Dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem dooden, )) 
waarop Hieronymus aanmerkt: « De Heer bewijst met deze 
woorden duidelijk, dat de Joodsche overheden den Zoon vari 
God niet uit ontwetendhcid, maar uit afgunst gekruisigd hebben. 
Zij begrepen immers, dat Hij degene was, van wien de Vader

publicum hostem, quia regem se fecerat: de quo non erat eorum judicare. 
Vel quia non licebat eis crucifigere, quod cupiebant, sed lapidare: quod 
in Stephano fecerunt.

Vel melius dicendum est quod per Romanos, quibus erant subjecti, erat 
eis potestas occidendi interdicta.

ARTICULUS V.

Utrum Christi persccutores eum cognovcrint.

[1. ad Cor. cap. 2. lect. 2.].

Ad QUINTXJM sic proceditur. Videtur quod persecutores Christi eum 
cognoverint. Dicitur enim Matth. 21. [v. 38], quod « agricolae, videntes 
filium, dixerunt inter se: Hic est haeres, venite, occidamus eum ». Ubi 
dicit Hieronymus [comm. lib. 6.] : « Manifeste Dominus probat ex his 
verbis Judaeorum principes non per ignorantiam, sed per invidiam Dei 
Filium crucifixisse. Intellexerunt enim eum esse illum cui Pater per Pro-
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door den mond van den Profeet zeide: Vraag van Mij, en Ik 
IJ de volkeren tot erfdeel geven » (Ps. 2. 8). Zij schijnen us 
geweten te hebben, dat Hij de Christus of de Zoon Gods was. .

2. Bij Joannes (15. 24) zegt de Heer: <( Maar nu hebben zi] 
ze gezien en toch én Mij én Mijn Vader gehaat. » Wat men 
echter ziet, kent men duidelijk. Dus hebben de Joden, terwi) 
zij Christus kenden, Hem uit haat het lijden aangedaan.

3. In een preek op het Concilie van Ephese, aange aa in
de vorige kwestie (12e Art. 2e Antw.) , wordt gezegd: « °°a s
hij, die het keizerlijk document verscheurt, ter dood wor t ver 
oordeeld als verkrachter van het woord van den fceizer, zoo za 
de Jood, die dengene kruisigde, dien hij zag, moeten o eten a s 
iemand, die vermetelheid begaat tegen het Woord Go s ze f. » 
Dit zou echter niet het geval zijn, als zij niet hadden geweten, 
dat Hij de Zoon Gods was, daar hun onwetendheid hen zou ver
ontschuldigd hebben. Dus hebben de Joden, die Chnstus ruisig 
den, geweten, dat Hij de Zoon Gods was.

Daartegenover staat echter het gezegde in den Eersten Brief aan 
de Corinlhiërs (2. 8) : « Als zij Hem gekend hadden, zouden zi] 
nooit den Heer der glorie gekruisigd hebben »; en in de Mande

jhetam dicit: Postula a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam ». 
-rgo videtur quod cognoverint eum esse Christum, vel Filium Dei.

2. Pfueterea, Joan. 15. [v. 24] Dominus dicit: « Nunc autem et 
iderunt et oderunt et me et Patrem meum ». Quod autem videtur, 
nanifeste cognoscitur. Ergo Judaei, cognoscentes Christum, ex causa odii 

i passionem intulerunt.3. PRj*ETEREA, in quodam serm. Ephesini Conc. [cit. q. praec. art. 12. 
id 2.] dicitur: « Sicut qui chartam imperalem discerpserit, tanquam 
mperatoris disrumpens verbum, ad mortem addicitur: sic crucifigens Judaeus 
juem viderat, poenas dabit tanquam in ipsum Deum Verbum praesumptio- 
ïes injiciens ». Hoe autem non esset si eum esse Dei Filium non cogno- 
dssent: quia ignorantia eos excusasset. Ergo videtur quod Judaei crucifi- 
jentes Christum cognoverunt eum esse Filium Dei.

Sed CONTRA est quod dicitur 1. ad Cor. 2. [v. 8] : « Si cognovissent, 
lunquam Dominum gloriae crucifixissent » et Act. 3. [v. 1 7] dicit Petrus,
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lingen der Apostelen (3. 1 7) zegt Petrus, sprekende tot de Joden: 
« Ik weet, dat gij uit onwetendheid gehandeld hebt, zooals ook[ 
uw overheden »; en de Heer zegt, hangende aan het kruis: « Va- 
der vergeef het hun, want zij weien niet, wat zij doen. » (Luc. 23.
34).

LEERSTELLING. — Bij de Joden waren er hoogeren en lageren. 
De hoogeren nu, die hun « overheden » genoemd worden, wisten, 
zooals Augustinus zegt, evenals de duivelen, « dat Hij de Christus 
was, die in de Wet beloofd zij zagen immers al de teekenen 
in Hem verwerkelijkt, die de profeten voorzegd hadden. Hel 
mysterie zijner Godheid kenden zij echter niet. » En daarom zegt 
de Apostel, dat « zij nooit den Heer der glorie zouden gekrui
sigd hebben, indien zij Hem gekend hadden. )) (1 Cor. 2. 8) Men 
moet echter weten, dat hun onwetendheid hen niet van hun mis
daad vrijpleitte, daar het in zekeren zin een opzettelijke onwetend
heid was. Zij zagen immers de evidente teekenen van zijn God
heid, maar uit haat en afgunst tegen Christus, hebben zij deze 
ontzenuwd; en zij weigerden geloof te hechten aan zijn woorden, 
waarmee Hij getuigde, dat Hij de Zoon Gods was. Daarom zegt 
Hij ook zelf van hen bij Joannes (15. 22) : « Indien ik niet geko

Judaeis Ioquens: « Scio quia per ignorantiam fecistis, sicut et principes 
vestri ». Et Dominus, in cruce pendens, dicit: « Pater, dimitte illis: non 
enim sciunt, quid faciunt » [Luc. 23. v. 34].

RESPONDEO dicendum quod apud Judaeos quidam erant majores, et 
quidam minores. Majores quidem, qui eorum « principes » dicebantur, 
ut dicitur in lib. QQ. veter., et novi Testam. [q. 66. inter op. Aug.], 
sicut et daemones cognoverunt, « eum esse Christum promissum in lege: 
omnia enim signa videbant in eo quae dixerunt futura Prophetae. Myste- 
rium autem divinitatis ejus ignorabant ». Et ideo Apostolus dicit quod 
« si cognovissent, nunquam Dominum gloriae crucifixissent ».

Sciendum tarnen quod eorum ignorantia non eos excusabat a crimine: 
quia erat quodammodo ignorantia affectata. Videbant enim evidentia signa 
divinitatis ipsius: sed ex odio et invidia Christi ea pervertebant, et verbis 
ejus, quibus se Dei Filium fatebatur, credere noluerunt. Unde ipse de eis 
dicit Joan. 15. [v. 22] : « Si non venissem, et locutus eis non fuissem,
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men was en niet tot hen gesproken had, zouden zij geen zon en 
gehad hebben; nu echter hebben zij geen verontschuldiging voor 
hun zonde. » En Hij voegt er verder aan toe (v. 24) : « Als k 
voor hun oogen de iverken niet gedaan had, die geen ander oe „ 
dan zouden zij geen zonde gehad hebben. )) En zoo kan men van 
hen verstaan, wat gezegd wordt in het Boek Job (21. 14) . « lJ 
zeiden tot God: Ga van ons weg, 1vij 1villen uw 1vegen niet ken
nen. » — De minderen echter, d. i. de volksmenschen, ie e 
geheimen der Schrift niet kenden, hebben niet juist geweten, noc 
dat Hij de Christus, noch dat Hij de Zoon Gods was, a 
sommigen van hen in Hem geloofden. De massa echter ge oo e 
niet. En al hebben zij soms in twijfel gestaan of Hij we e 
Christus was, om de vele teekenen en de afdoendheid van zijn 
leer, zooals staat in Joannes (7. 31, 41 en vlg.) ♦ *°c z^n z1^ 
naderhand door hun overheden misleid, zoodat zij Hem niet ge 
loofden, noch dat Hij de Zoon Gods, noch dat Hij ƒ ris us 
was. Daarom zegt ook Petrus tot hen: « Ik weet, at gi] ui 
onwetendheid gehandeld hebt, zooals ook uw over e en » 
del. 3. 17), omdat zij nl. door hun overheden misleid waren.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Deze woorden wor

peccatum non haberent: nunc autem excusationem non habent de peccato 
suo ». Et postea subdit [v. 24] : « Si opera non fecissem in eis quae nemo 
alius fecit, peccatum non haberent ». Et sic ex persona eorum accipi potest 
quod dicitur Job. 21. [v. 14] : « Dixerunt Deo: Recede a nobis, scien- 

tiam viarum tuarum nolumus ».Minores vero, idest populares, qui mysteria Scripturae non noverant, 
non plene cognoverunt ipsum esse nee Christum nee Filium Dei: Heet 

•enim (1) aliqui eorum in eum crediderint. Multitudo tarnen non credidit. 
Et si aliquando dubitaverunt an ipse esset Christus, propter signorum mul- 
titudinem et efficaciam doctrinae, ut habetur Joan. 7. [v. 31, 41 et ss.] : 
tarnen postea decepti fuerunt a suis principibus ut eum non crederent neque 
Filium Dei, neque Christum. Unde et Petrus eis dixit: « Scio quia per 
ignorantiam fecistis, sicut et principes vestri »: quia scilicet per principes

seducti erant.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod illa verba dicuntur ex persona colono-

(1) L.: om. enim.



88 Kw. 47, A. 5-

den gesproken uit naam der wijnbouwers, met wie de leiders van 
het volk worden aangeduid, die wisten dat Hij de erfgenaam was, 
in zoover zij wisten, dat Hij de Christus was, die in de Wet voor
speld was. Met dit antwoord schijnt echter in strijd, het feit, dat 
de woorden uit het Boek der Psalmen (2. 8) : « Vraag van Mij, 
en Ik zal U de volkeren tot erfdeel geven, » gezegd worden tot 
denzelfde, als tot wien gezegd wordt: « Cij zift mijn Zoon, Ik 
heb U heden geteeld. » (v. 7) Als zij dus geweten hadden, dat 
Hij degene was, tot wien gezegd werd: « Vraag van Mij enz., )) 
dan volgt, dat zij geweten hebben, dat Hij de Zoon Gods was. 
Chrysostomus zegt, dat « zij Hem gekend hebben als den Zoon 
van Cod. » En ook Beda zegt, naar aanleiding van het woord 
bij Lucas (23. 34) : « Want zij weten niet, wat zij doen »: <( Be
denk, dat Hij niet bidt voor hen, die dengene, dien zij kenden alé 
den Zoon van Cod, liever wilden kruisigen, dan belijden. » Maar 
hierop kan men antwoorden, dat zij wisten, dat Hij de Zoon Gods 
was, niet van nature, maar door zijn uitstekende, buitengewone 
genade. Wij kunnen echter zeggen, dat van hen beweerd wordt, 
dat zij den waarachtigen Zoon Gods kenden, omdat zij de evidente 
bewijzen hiervan hadden; dat zij echter uit haat en afgunst weiger-

rum vineae, per quos significantur rectores illius populi, qui eum cognove- 
runt esse haeredem, inquantum cognoverunt eum esse Christum promissum 
in lege.

Sed contra hanc responsionem esse videtur, quod illa verba Ps. 2.. 
[v. 8] : « Postula a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam », eidem 
dicuntur cui dicitur, [ibid. v. 7] : « Filius meus es tu, ego hodie genui te ». 
Si ergo cognoverunt, eum esse illum, cui dictum est: « Postula a me et 
dabo tibi gentes haereditatem tuam » sequitur quod cognoverint eum esse 
Filium Dei. Chrysostomus etiam ibidem [scilicet homil. 40.] dicit quod 
« cognoverunt eum esse Filium Dei ». Beda etiam super illud Luc. 23. 
[Expos. lib. 6. v. 34] : « Quia nesciunt, quid faciunt »: « Notandum », 
inquit, « quod non pro eis orat qui, quem Filium Dei intellexerunt, crucifi- 
gere quam confiteri maluerunt ». -

Sed ad hoe potest responderi quod cognoverunt eum esse Filium Dei, 
non per naturam, sed per excellentiam gratiae singularis. Possumus tarnen 
dicere quod etiam verum Dei Filium cognovisse dicuntur, quia evidentia 
signa hujus rei habebant, quibus tarnen assentire propter odium et invidiarm
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den, zich hiervoor gewonnen te geven en Hem te ei kennen a s 
Zoon van God.

2. Aan die woorden gaat vooraf: (( Indien Ik de iver/pen, ie
geen ander doet, nie/ voor hun oogen gedaan had, dan zou en 
zij geen zonde hebben, » en later wordt eraan toegevoeg • (< u 
echter hebben zij deze gezien, en Mij en Mijn Vader ge aa . » 
Waardoor wordt duidelijk gemaakt, dat het uit haat vooit wam, 
dat zij den Zoon Gods niet kenden, ofschoon zij de wonder
werken van Christus zagen. , , ij

3. Een opzettelijke onwetendheid verontschuldigt e sc u 
niet, maar schijnt veeleer de schuld te verzwaren: zij toont immers, 
dat ’n mensch zóó hevig tot zondigen geneigd is, dat ^ on^e en 
wil blijven, om de zonde niet te behoeven vei mij den. n aarom 
hebben de Joden gezondigd als kruisigers, niet a een van 
mensch Christus, maar ook van God.

noluerunt, ut eum cognoscerent esse Filium Dei.
Ad SECUNDUM dicendum quod ante illa verba praemittitur, « Si opera 

non fecissem in eis, quae nemo alius fecit, peccatum non haberent » ; et 
postea subditur: « Nunc autem viderunt, et oderunt et me, et Patrem 
meum ». Per quod ostenditur, quod videntes opera Christi mirifica, ex 
odio processit quod eum Filium Dei non cognoverunt.

Ad TERTIUM dicendum quod ignorantia affectata non excusat a culpa, 
sed magis videtur culpam aggravere: ostendit enim hominem sic vehementer 
esse affectum ad peccandum quod vult ïgnorantiam incurrere ne peccatum 
vitet. Et ideo Judaei peccaverunt, non solum tanquam hominis Christi, sed 

etiam tanquam Dei crucifixores.
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VIe ARTIKEL.

Was de zonde van hen, die Christus kruisigden, de zwaarste?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de zonde van hen, die 
Christus kruisigden niet de zwaarste was. — 1. Een zonde, waar
voor een verontschuldiging aan te voeren valt, is niet de zwaarste. 
God zelf echter verontschuldigde de zonde van zijn kruisigers, 
zeggend bij Lucas (23. 34) : « Vader, vergeef het hun, want zij 
weten niet wat zij doen. » Dus was hun zonde niet de zwaarste.

2. De Heer zegt tot Pilatus bij Joannes (19. 11): « Die Mij 
aan u overleverde, hij heeft grootere zonde. » Pilatus zelf nu liet 
Christus door zijn dienaren kruisigen. Dus is de zonde van Judas 
den verrader grooter, dan de zonde van hen, die Christus gekrui
sigd hebben.

3. Volgens den Wijsgeer « lijdt niemand willens onrecht; » 
en zooals hij ook zegt: « als er niemand is, die onrecht lijdt, is er 
ook niemand, die onrecht doet. » Dus niemand doet onrecht aan 
iemand, die dit verlangt. Christus nu heeft vrijwillig geleden, zoo-

ARTICULUS VI.

Ulrum peccatum Christum crucifigentium fueril gravissimum.

Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod peccatum crucifigentium Chri- 
stum non fuerit gravissimum. Non enim est gravissimum peccatum quod 
excusationem habet. Sed ipse Dominus excusavit peccatum crucifigentium 
eum, dicens [Luc. 23. v. 34] : « Pater, ignosce illis, quia nesciunt quid 
faciunt ». Non ergo peccatum eorum fuit gravissimum.

2. Pr/ETEREA, Dominus dixit Pilato, Joan. 19. [v. 11]: « Qui tra- 
didit me tibi, majus peccatum habet ». Ipse autem Pilatus fecit Christum 
crucifigi per suos ministros. Ergo videtur fuisse majus peccatum Judae 
proditoris peccato crucifigentium Christum.

3. Pr/ETEREA, secundum Philosophum in 5. Ethic. [cap. 9. nr 6; 
cap. 1 1. nr 3; S. Th. lect. 14. et 1 7.], « nullus patitur injustum volens »: 
et, sicut ipse ibidem [S. Th. lect. 14.] dicit, « nullo patiënte injustum, 
nullus facit injustum ». Ergo volenti nullus facit injustum. Sed Christus



Kw. 47, A. 6. 91

als boven gezegd is (10 Art. van deze Kw. 3C Antw. en 2C Art.). 
Dus begingen zij, die Christus kruisigden, geen onrecht, en was 
aldus hun zonde niet de zwaarste.

Daartegenover staat echter, dat op het gezegde van Mattheus 
(23. 32) : « En gij maakt de maat uwer vaderen vol » Chrysos- 
tomus aanmerkt: « In werkelijkheid gingen zij de maat unnc 
vaderen te boven, want deze doodden menschen, zij ec er 
sigden God. »

Leerstelling. — Zooals in het vorige artikel gezeg is, 
hebben de Joodsche overheden Christus gekend: en zoo er a ij 
hen eenige onwetendheid was, dan was het een opzette ij e on 
wetendheid, die hen niet kon verontschuldigen. En daarom was 
hun zonde het zwaarst, zoowel om de soort van zonde, als oin e 
boosheid van hun wil. — De eenvoudigere Joden begingen ec ter 
de zwaarste zonde, wat de soort van zonde betreft, maar in ze ei en 
zin werd hun zonde kleiner door hun onwetendheid, an aar a 
bij het woord van Lucas (23. 34) : (( Zij weten niet wat zij doen. » 
Beda zegt: « Hij vraagt voor hen, die niet wisten wat zi) deden 
die wel ijverden voor God, maar niet met het juiste inzie t. )> ee

voluntarie est passus, ut supra habitum est [art. 1. huj. q. et art. . a Z 
Non ergo injustum fecerunt crucifixores Christi. Et ita eorum pecca 
non fuit gravissimum.

Sed CONTRA est quod super illud Matth. 23. [v. 32] : « v0 
implete mensuram patrum vestrorum », dicit Chrysostomus [homi . - J •
« Quantum ad veritatem, excesserunt mensuram patrum suorum. i emm 
occiderunt homines: isti Deum crucifixerunt ».

Respondeo dicendum quod, sicut dictum est [art. praec.] , principes 
idaeorum cognoverunt Christum: et si aliqua ignorantia fuit in eis, fuit 
fiorantia affectata, quae eos non poterat excusare. Et ideo peccatum 
'rum fuit gravissimum: turn ex genere peccati; tum ex malitia voluntatis. 
(inores autem Judaei gravissime peccaverunt quantum ad genus peccati: 
aliquo tarnen diminuebatur eorum peccatum propter eorum ignorantiam. 

nde super illud Luc. 23. [v. 34], « Nesciunt quid faciunt » dicit 
eda [lib. 6. in Luc.] : « Pro illis rogat qui nescierunt quid facerent, 
jlum Dei habentes, sed non secundum scientiam )).
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meer viel de zonde van de heidenen te verontschuldigen, door wier 
hand Hij gekruisigd werd, omdat zij niet de kennis der Wet 
bezaten.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Die verontschuldi
ging van den Heer heeft geen betrekking op de Joodsche over
heden, maar op de minderen van het volk, zooals in de leerstelling 
gezegd is.

2. Judas heeft Christus niet aan Pilatus overgeleverd, maar aan 
de opperpriesters, die Hem overleverden aan Pilatus, naar het 
woord van Joannes (18. 35) : « Ut» volk en ut» opperpriesters 
hebben U aan mij over geleverd ». De zonde van deze allen echter 
was grooter, dan die van Pilatus, die uit vrees voor den Caesar 
Christus doodde; en ook was zij grooter dan de zonde der solda
ten, die in opdracht van den landvoogd Christus kruisigden; niet 
uit hebzucht, zooals Judas, noch uit afgunst of haat, zooals de 
Joodsche overheden.

3. Christus wilde wel zijn lijden, zooals ook God het wilde, 
maar de misdadige handeling der Joden wilde Hij niet. En daarom 
worden de moordenaars van Christus niet van ongerechtigheid vrij
gepleit. En toch doet hij, die een mensch doodt, niet alleen onrecht

Multo autem magis fuit excusabile peccatum Gentilium, per quorum 
manus crucifixus est, qui legis scientiam non habebant.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod excusatio illa Domini non refertur 
ad principes Judaeorum, sed ad minores de populo, sicut dictum est [in 
corp. art.].

Ad SECUNDUM dicendum quod Judas tradidit Christum,^ non Pilato, 
sed principibus sacerdotum, qui tradiderunt eum Pilato: secundum illud 
Joan. 18. [v. 35]: « Gens tua et pontifices tui tradiderunt te mihi ». 
Horum tarnen omnium peccatum fuit majus quam Pilati, qui timore Caesaris 
Christum occidit; et etiam quam peccatum militum, qui de mandato 
praesidis Christum crucifixerunt; non ex cupiditate, sicut Judas, nee ex 
invidia et odio, sicut principes sacerdotum.

Ad TERTIUM dicendum quod Christus voluit quidem suam passionem, 
sicut et Deus eam voluit: iniquam tarnen actionem Judaeorum non voluit. 
Et ideo occisores Christi ab injustitia non excusantur. Et tarnen ille qui
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aan en mensch, dien hij doodt, maar ook aan God en de staat; 
zooa s oo hij, die zichzelf doodt, zooals de Wijsgeer zegt. Daar- 
om oo veroordeelde David hem ter dood, die <( niet geaarzeld 
a en gezalfde van den Heer te dooden, » ofschoon deze er 

ze om gevraagd had, zooals wij lezen in het Ttveede Boek deT 
Woningen (1. 6 en vlg.).

occidit hominem, injuriam facit non solum homini occj!°’ sec* ket*a?- P^n 
et reipublicae: sicut etiam ille qui occidit seipsum, ut Phi os°p us
5. Ethic. [cap. 11. num. 3. S. Th. lect. 1.]. Unde et David damnavit 
illum ad mortem qui « non timuerat mittere manum ut occi ere 
Domini », quamvis eo petente, ut legitur 2. Reg. 1- v- ss-
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ACHT EN VEERTIGSTE KWESTIE.

OVER DE WIJZE VAN CHRISTUS’ LIJDEN, 
WAT ZIJN UITWERKING BETREFT.

Vervolgens moeten wij handelen over de gevolgen van Christus’ 
lijden. En vooreerst over de wijze van uitwerken; — ten tweede 
over het uitgewerkte zelf.

Aangaande het eerste punt stellen we zes vragen:

1. Heeft het lijden van Christus ons heil bewerkt bij wijze van 
verdienste ?

2. Bij wijze van voldoening?

3. Bij wijze van sacrificie?

4. Bij wijze van loskooping?

5. Is het verlosser-zijn het eigene van Christus?

6. Heeft Hij het effect, ons heil, veroorzaakt op uitwerkende 
wijze? * 3

QUAESTIO XLVIII.

DE MODO PASSIONIS CHRISTI QUANTUM AD EFFECTUM, 
IN SEX ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de effectu passionis Christi. Et primo, de 
modo efficiendi; secundo de ipso effectu.

Circa primum quaeruntur sex: 1. Utrum passio Christi causaverit nostram 
salutem per modum meriti. — 2. Utrum per modum satisfactionis. —
3. Utrum per modum sacrificii. — 4. Utrum per modum redemptionis. 
— 5. Utrum esse redemptorem sit proprium Christi. — 6. Utrum causa- 
verit effectum nostrae salutis per modum efficientiae.
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I' ARTIKEL.

Heeft het lijden van Christus ons heil bewerkt 
bij wijze van verdienste?

Bedenkingen. — Men beweert, dat het lijden van Christus 
niet ons heil heeft bewerkt bij wijze van verdienste. — L e P™1 
ciepen van het ondergaan liggen niet in ons zelf. Nieman ec ter 
heeft verdiensten of wordt geprezen, tenzij om iets, waai van e 
princiep bij hem zelf gelegen is. Dus heeft het lijden van ns 
niets uitgewerkt bij wijze van verdienste.

2. Christus heeft zoowel voor zichzelf als voor ons vei ien van
het begin zijner ontvangenis af, zooals boven gezegd is ( w. 
3° Art.). Het is echter overbodig, dat iemand weer eens verdient, 
wat hij anderszins al verdiend heeft. Dus heeft Christus met oor 
zijn lijden ons heil verdiend. e

3. Grond van verdienste is de liefde. Maar de liefde van ris u 
was bij zijn lijden niet grooter geworden, dan zij te voren was. * 2 3

ARTICULUS I.

Utrum passio Christi causaverit nostram salutem per modum meriti. 
[Infr. art. 6. ad 3. et Verit. q. 26. art. 6. ad 4. in contr.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod passio Christi non causaverit 
nostram salutem per modum meriti. Passionum enim principia non sunt in 
nobis. Nullus autem meretur, vel laudatur nisi per id cujus principium est 
in ipso. Ergo passio Christi nihil est operata per modum meriti.

2. PretereA, Christus ab initio suae conceptionis meruit et sibi et 
nobis, ut supra dictum est [q. 34. art. 3.]. Sed superfluum est aliquem 
iterum mereri id quod ante meruerat (1). Ergo Christus per suam pas-
sionem non meruit nostram salutem. .3. PRjTTEREA, radix merendi est charitas. Sed charitas Christi non fuit

(1) L.: ...superfluum est iterum mereri id quod alias meruerat.
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heeft Christus door te lijden niet meer ons heil verdiend, dan Hij te 
voren deed.

Daartegenover staat echter, dat naar aanleiding van het gezegde 
in den Brief aan de Philippensen (2. 9) : « Daarom heeft God 
Hem oo/f verheven, » enz. Augustinus zegt: « De vernedering 
van het lijden verdient de heerlijkheid; de heerlijkheid is de beloo- 
ning voor de nederigheid. » Hij is echter verheerlijkt niet alleen in 
zichzelf, maar ook in zijn getrouwen, zooals Hij zelf zegt bij Joan- 
nes (17. 10). Dus heeft Hij het heil voor zijn getrouwen verdiend.

LEERSTELLING. — Zooals vroeger gezegd is (7° Kw. 1° en 9e 
Art.; 8e Kw. le en 5e Art.), werd aan Christus de genade gegeven 
niet slechts als enkeling, maar als hoofd der Kerk, opdat zij nl. van 
Hem zou uitvloeien naar de ledematen. En daarom is de verhou
ding waarin de werken van Christus staan zoowel tot Hemzelf, 
als tot zijn ledematen, dezelfde als de verhouding waarin de 
werken van een ander mensch, die in genade is, staan tot dezen 
zelf. Het is echter duidelijk, dat alwie in genade is en lijdt terwille 
der gerechtigheid, daarmee voor zichzelf de zaligheid verdient,

magis augmentata in passione quam ante. Ergo non magis meruit salutem 
nostram patiendo quam ante fecerat.

Sed CONTRA est quod, super illud Philipp. 2. [v. 9] : « Propter quod 
et Deus exaltavit illum » etc., dicit Augustinus [tract. 104. in Joan.] : 
« Humilitas passionis claritatis est meritum: claritas humilitatis est prae- 
raium ». Sed ipse clarificatus est non solum in seipso, sed etiam in suis 
fidelibus, ut ipsc dicit, Joan. 17. [v. 10]. Ergo videtur quod ipse merue- 
rit salutem suorum fidelium.

RESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 7. art. 1. et 9; 
q. 8. art. 1. et 5.], Christo data est gratia non solum sicut singulan 
personae, sed inquantum est caput Ecclesiae, ut scilicet ab ipso redundaret 
ad membra. Et ideo opera Christi hoe modo se habent tam ad se quam 
ad sua membra, sicut se habent opera alterius hominis in gratia constituti 
ad ipsum. Manifestum est autem quod quicumque in gratia constitutus 
propter justitiam patitur, ex hoe ipso meretur sibi salutem: secundum illud
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naar het woord van Mattheus (5. 10) : (( Zalig zijn zij, te ver 
volging lijden om de gerechtigheid. » Daarom heeft Christus ooi 
zijn lijden niet alleen voor zichzelf, maar ook voor al zijn e e 
maten de zaligheid verdiend.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het ondergaan als 
zoodanig is niet verdienstelijk, daar het princiep eivan van ul|en 
komt; maar voor zoover iemand dit vrijwillig verdraagt, ee t 
een princiep van binnen; en op die wijze is het verdienste i]

2. Christus heeft van het begin zijner ontvangenis a vooi on 
het eeuwig heil verdiend; maar van onzen kant waien ei eenig 
hinderpalen, waardoor wij verhinderd werden, de uitwei mg 
voorafgaande verdiensten deelachtig te worden. n
(( moest de Christus lijden, )) zooals boven gezeg is v 
3° Art.), om die hinderpalen uit den weg te ruimen.

3. Het lijden van Christus had een gevolg, dat de voorafgaan- 
de verdiensten niet hadden, niet om een grootere lie e, maai om 
den aard van het werk, dat aangepast was aan zu een e 
zooals blijkt uit de redenen boven aangegeven, vooi e 0epas 
heid van Christus’lij den (46° Kw. 3' Art.).

Matth. 5. [v. 10] : « Beati, qui persecutionem patiuntür propter justitiam ». 
Unde Christus per suam passionem non solum sibi, sed etiam omni 
membris suis meruit salulem.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod passio inquantum hujusmodi, non est 
meritoria, quia habet principium ab exteriori. Sed secundum quod eam 
aliquis voluntarie sustinet, sic habet principium ab interiori. Et hoe modo 

est meritoria.Ad secundum dicendum quod Christus a principio suae conceptioms 
meruit nobis salutem aeternam: sed ex parte nostra erant quaedam impedi- 
menta, quibus impediebamur consequi effectum praecedentium meritorum. 
Unde, ad removendum illa impedimenta, « oportuit Christum pati )), ut 

supra dictum est [q. 46. art. 3.].Ad TERTIUM dicendum quod passio Christi habuit aliquem effectum 
quem non habuerunt praecedentia merita, non propter majorem charitatem, 
sed propter genus operis, quod erat conveniens tali effectui: ut patet ex 
rationibus supra inductis de convenientia passionis Christi [q. 46. art. 3.].

7
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IT ARTIKEL.

Heeft het lijden van Christus ons heil berverkt 
bij 1vijze van voldoening ?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het lijden van Christus 
niet ons heil bewerkt heeft bij wijze van voldoening. — 1 • De
zelfde immers, die gezondigd heeft moet ook voldoening brengen, 
zooals blijkt uit de andere elementen der biecht: dezelfde immers, 
die gezondigd heeft, moet ook berouw hebben en belijden. Christus 
heeft echter niet gezondigd, zooals staat in den Eersten Brief van 
Petrus (2. 22) : « Die geen zonde bedreven heeft. » Dus heeft Hij 
ook niet voldaan door zijn eigen lijden.

2. Niemand voldoet door nog meer te beleedigen. De grootste 
beleediging werd begaan bij het lijden van Christus, daar zij, die 
Hem kruisigden, de zwaarste zonde bedreven, zooals boven gezegd 
is (vorige Kw. 6C Art.). Dus kon door het lijden van Christus aan 
God geen voldoening gebracht worden.

3. De voldoening vraagt een zekere evenredigheid met de 
schuld, daar zij een daad van rechtvaardigheid is. Het lijden van * 2 3

ARTICULUS II.

Utrum passio Christi causaverit noslram salutem per modum salisfaclioms. 

[Lib. 4. Contr. g. cap. 55. ad 23. et 24.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod passio Christi non causa
verit nostram salutem per modum satisfactionis. Ejusdem enim videtur esse 
satisfacere cujus est peccare: sicut patet in aliis poenitentiae partibus; 
ejusdem enim est conteri et confiteri cujus est peccare. Sed Christus non 
peccavit: secundum illud 1. Pet. 2. [v. 22] : « Qui peccatum non fecit ))• 
Ergo ipse non satisfecit propria passione.

2. Pr/ETEREA, nulli satisfit per majorem offensam. Sed maxima offensa 
fuit perpetrata in Christi passione: quia gravissime peccaverunt qui eum 
occiderunt, ut supra dictum est [quaest. praec. art. 6.]. Ergo videtur 
quod per passionem Christi non potuerit Deo satisfieri.

3. Pr/ETEREA, satisfactio importat aequalitatem quamdam ad culpam: 
cum sit actus justitiae. Sed passio Christi non videtur esse aequalis omnibus
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Christus echtei schijnt niet evenredig te zijn aan al de zonden van 
1 C' .menschehjk geslacht, daar Christus niet leed naar zijn God- 
p1 ’ naar het vleesch, zooals staat in den Eersten Brief van 

e rus (4. 1): « Daar Christus derhalve geleden heeft in zijn 
Veesc , » de ziel echter, waarin de zonde zich bevindt, is meer 

an et vleesch. Dus heeft Christus niet door zijn lijden voor onze 
zonden voldaan.

Daartegenover staat echter, dat namens Hem gezegd 
in het Boek der Psalmen (68. 5) : « Wal Ik nie* ge10°f f 
heb Ik toen betaald. » Maar hij, die geen volkomen voldoening 
schenkt, betaalt niet. Dus heeft Christus door zijn lijden vo omen 
voldoening gebracht voor onze zonden.

Leerstelling. — In den eigenlijken zin voldoet iemand voor 
n beleediging, als hij aan den beleedigde datgene aanbiedt, wat 
hij evenzeer of nog meer liefheeft, dan hij de beleediging haat. 
Christus nu heeft door uit liefde en gehoorzaamheid te lijden aan 
God iets gegeven, dat grooter was, dan hetgeen tot vereffening van 
geheel de beleediging van het menschelijk geslacht geëischt wei . 
— Vooreerst om de grootte der liefde, waaruit zijn lijden voort 
kwam. — Ten tweede, om de waarde van zijn leven, dat Hij tei

pcccatis humani generis: quia Christus non est passus secundum divinita- 
tem, sed secundum carnem, secundum illud 1. Pet. 4. [v. J • (( 
igitur passo in carne » ; anima autem, in qua est peccatum, potior est quam 
caro. Non ergo Christus sua passione satisfecit pro peccatis nostris.

Sed CONTRA est quod in persona ejus dicitur in Ps. 68. [v. 5] : « Quae 
non rapui, tune exsolvebam ». Non autem exsolvit qui perfecte non satis
fecit. Ergo videtur quod Christus patiendo perfecte satisfecerit pro peccatis 

nostris.
RESPONDEO dicendum quod ille proprie satisfacit pro offensa qui exhibet 

offenso id quod aeque vel magis diligit quam oderit offensam. Christus 
autem ex charitate et obedientia patiendo, majus aliquid Deo exhibuit 
quam exigeret recompensatio totius offensae humani generis. Primo quidem,
propter magnitudinem charitatis ex qua patiebatur. Secundo, propter

' r - —-«Lof qUae erat vita Deiiiiagiiuuuiuciu • r • 1 .
dignitatem vitae suae, quam pro satisfactione pone a ,
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voldoening aflegde, hetgeen een leven was van een God en 
mensch. — Ten derde, om de algemeenheid van het lijden en de 
grootte van de geleden smart, hetgeen boven gezegd is (46° Kw. 
5C en 6° Art.). En daarom was het lijden van Christus niet alleen 
een volwaardige, maar zelfs een cvervolwaardige voldoening voor 
de zonden van het menschelijk geslacht, overeenkomstig het woord 
in den Eersten Brief van Joannes (2. 2) : « Hij is cle verzoening 
voor onze zonden, echter niet alleen voor de onzen, maar ook voor 
die van geheel de wereld ».

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het hoofd en de 
ledematen vormen a. h. w. één mystieke persoon. En daarom komt 
de voldoening van Christus toe aan alle geloovigen, als aan zijn 
ledematen. In zoover ook twee menschen één zijn in liefde, kan 
de een voor den ander voldoen, zooals later zal blijken (Suppl. 
13° Kw. 2° Art.). Dit zelfde gaat echter niet op voor de belijdenis 
en het berouw: de voldoening bestaat immers in een uitwendige 
daad, waarbij men instrumenten kan opnemen; waaronder zelfs 
de vrienden gerekend worden.

2. De liefde van den lijdenden Christus was grooter dan de 
boosheid van die Hem kruisigden: en dus kon Christus door zijn

et hominis. Tertio, piopter generalitatem passionis et magnitudinem doloris 
assumpti, ut supra dictum est [q. 46. art. 5. et 6.]. Et ideo passio Christi 
non solum sufficiens, sed etiam superabundans satisfactio fuit pro peccatis 
humani generis: secundum illud 1. Joan. 2. [v. 2] : « Ipse est propitiatio 
pro peccatis nostris: non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius 
mundi ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod caput et membra sunt quasi una 
persona mystica. Et ideo satisfactio Christi ad omnes fideles pertinet sicut 
ad sua membra. Inquantum etiam duo homines sunt unum in charitate, 
unus pro alio satisfacere potest, ut infra patebit [in Supplem. q. 1 3. art. 2.J. 
Non autem est similis ratio de confessione et contritione: quia satisfactio 
consistit in actu exteriori, ad quem assumi possunt instrumenta; inter quae 
computantur etiam amici.

Ad SECUNDUM dicendum quod major fuit charitas Christi patientis 
quam malitia crucifigentium. Et ideo plus potuit Christus satisfacere sua
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ij den meer voldoening schenken, dan de kruisigers konden belee- 
igen door Hem te dooden. En wel in die mate, dat het lijden 

van Chiistus voldoende was en overvloedig om te voldoen voor de 
zonden van die Hem doodden.

3. De waarde van Christus’vleesch valt niet alleen af te meten 
naai zijn vleeschelijke natuur, maar ook naar den persoon, die het 
aannam, in zooverre het nl. ’t vleesch was van een God, waardoor 
het een oneindige waarde bezat.

IIP ARTIKEL.

Werkte hei lijden van Christus bij wijze van sacrificie?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het lijden van Christus 
niet werkte bij wijze van sacrificie. — 1. De werkelijkheid moet 
immers beantwoorden aan de voorafbeelding. Bij de offeian en 
echter der Oude Wet, die voorafbeeldingen waren van Chiistus, 
werd nooit menschenvleesch geofferd; integendeel weiden eze 
offers als zondig beschouwd, naar het woord van het Doek er 
Psalmen (105. 38) : « Zij vergoten onschuldig bloed, 't bloed

passione quam crucifixores offendere occidendo: intantum quod passio 
Christi sufficiens fuit, et superabundans, ad satisfaciendum pro peccatis 

occidentium ipsum.Ad TERTIUM dicendum quod dignitas carnis Christi non est aestimanda 
solum secundum carnis naturam, sed secundum personam assumentem, m- 
quantum scilicet erat caro Dei: ex quo habebat dignitatem infinitam.

ARTICUL.US III.

Utrum passio Christi operata sit per modum sacrificii.

[Infr. q. 49. art. 4.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod passio Christi non sit operata 
per modum sacrificii. Veritas enim debet respondere figurae. Sed in sacri- 
ficiis veteris legis, quae erant figurae Christi, nunquam offerebatur caro 
humana: quinimmo haec sacrificia nefanda habebatur, secundum illud 
Bs. 105. [v. 38] : « Effuderunt sangumem innocentem, sanguinem filioium
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van hun zonen en dochters, die zij offerden aan de afgoden van 
Chanaan. » Dus moet het lijden van Christus geen sacrificie ge~ 
noemd worden.

2. Augustinus zegt, dat <( een zichtbaar sacrificie een sacrament, 
d. i. een heilig teeken, is van een onzichtbaar sacrificie ». Het lijden 
van Christus echter is geen teeken, maar veeleer iets dat door 
andere teekenen beteekend wordt. Dus was het lijden van 
Christus geen offerande.

3. Alwie een offer opdraagt, maakt iets heilig, zooals het 
woord sacrificie zelf zegt (1). Zij, die Christus doodden, maakten 
echter niets heilig, maar bedreven een groote boosheid. Dus was 
het lijden van Christus eerder een misdaad, dan een sacrificie.

Daartegenover staat echter, dat de Apostel zegt in zijn Brief 
aan de Ephesiërs (5. 2) : « Hij leverde zichzelf voor ons over als 
gave en offer, tot een lieflijken geur voor Cod. »

Leerstelling. — Een sacrificie in eigenlijken zin is iets, 
wat men verricht om aan God de Hem alleen verschuldigde eer

suorum, et filiarum suarum, quas sacrificaverunt sculptilibus Chanaan )>. 
Ergo videtur quod passio Christi sacrificium dici non possit.

2. Pr/ETEREA, Augustinus dicit, in 10. de Civ. Dei [cap. 5.], quod 
« sacrificium visibile invisibilis sacrificii sacramentum, idest sacrum signum, 
est ». Sed passio Christi non est signum, sed magis signatum (1) per alia 
signa. Ergo videtur quod passio Christi non sit sacrificium.

3. Pr/ETEREA, quicumque offert sacrificium, aliquod sacrum facit: ut 
ipsum nomen « sacrificii » demonstrat. Illi autem qui Christum occiderunt, 
non fecerunt aliquod sacrum, sed magnam malitiam perpetraverunt. Ergo 
passio Christi magis fuit maleficium quam sacrificium.

Sed CONTRA est quod Apostolus dicit Eph. 5. [v. 2] : « Tradidit 
semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis ».

RESPONDEO dicendum quod sacrificium proprie dicitur aliquid factum 
in honorem proprie Deo debitum, ad eum placandum. Et inde est, quod * 1

(1) Sacrificium = facere sacrum = heilig maken. Vgl. II-II. 85e Kw. 3e Art. 
3° Antw. Vert.

(1) L. : significatum
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te bewijzen en Hem te verzoenen. En daarom zegt Augustinus :
(( Een waar sacrificie is elk werk, dat gedaan wordt om in een 
heilige vereeniging God aan te hangen, met het oog nl. op a 
goede doel, waardoor wij werkelijk gelukkig gunnen zijn. » Zooa s 
echter op diezelfde plaats gezegd wordt, heeft Christus <( zichzef 
voor ons bij zijn lijden opgedragen; )) en het feit zelf, at ij 
vrijwillig het lijden verduurde, was God alleraangenaamst, in 
zoover het nl. volstrekt voortkwam uit liefde. Daarom is het ui 
delijk, dat het lijden van Christus een waar saciificie was. n 
(( de oude sacrificies der heiligen waren, » zooals hij later toevoegt 
in hetzelfde boek, « veelvuldige en verschillende teekenen van i 
Ware sacrificie; want dit ééne werd door vele afgebee , zooa s 
met vele woorden één ding wordt gezegd, om er zonder weerzin 
te wekken, toch met nadruk de aandacht voor te vragen, »
« aangezien er in elk sacrificie vier zaken te beschouwen va en, » 
zooals Augustinus zegt, nl. (( hij, aan wien wordt geoffer , ij, 
door wien wordt geofferd, dat wat geofferd wordt, en zi] voor wie 
geofferd wordt, bleef Hij als een en dezelfde en als eemge en 
ware Middelaar, die ons door zijn vredeoffer met God verzoende, 
één met Hem, aan wien Hij offerde; maakte Hij in zie en een, 
voor wie Hij offerde; was Hij, die offerde en wat geoffer wer 
één en dezelfde. »

Augustinus dicit in 10. de Civ. Dei [cap. 6.] : « Verum sacrificium est 
omne opus quod agitur, ut sancta societate inhaereamus Deo, relatum 
scilicet ad illum finem boni quo veraciter beati esse possumus )>. Christus 
autem, ut ibidem subditur, « seipsum obtulit in passione pro nobis »: et 
hoe ipsum opus, quod voluntarie passionem sustinuit, Deo maxime acceptum 
fuit, utpote ex charitate maxime proveniens. Unde manifestum est quod 
passio Christi fuerit verum sacrificium. Et, sicut ipse postea subdit in eodem 
libro [cap. 20.], « hujus veri sacrificii multiplicia variaque signa erant 
sacrificia prisca Sanctorum: cum hoe unum per multa figuraretur, tanquam 
verbis multis res una diceretur, ut sine fastidio multum commendaretur >>; 
et, « cum quatuor considerentur in omni sacrificio », ut Augustinus dicit in
4. de Trinitate [cap. 14.], scilicet « cui offeratur, a quo offeratur, quid 
offeratur, pro quibus offeratur, idem ipse unus verusque Mediator per 
sacrificium pacis reconcihans nos Deo, unum cum ïllo maneret cui offerebat, 
unum in se faceret pro quibus offerebat, unus ipse esset qui offerebat, et

quod offerebat ».
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Hoewel de werkelijk
heid in een bepaald opzicht aan de voorafbeelding moet beant
woorden, is het toch niet noodig, dat zij in elk opzicht eraan beant
woordt, daar de werkelijkheid de figuur moet overtreffen. Een 
passende figuur dus van het sacrificie, waarin Christus’ vleesch voor 
ons geofferd wordt, is het vleesch niet van menschen, maar van 
andere dieren, die het vleesch van Christus beteekenden. Dit is het 
volmaaktste sacrificie. En wel vooreerst, omdat dit vleesch, daar 
het vleesch is van de menschelijke natuur passend voor menschen 
geofferd wordt en door hen genuttigd in het Sacrament. — Ten 
tweede, omdat het krachtens het feit, dat het lijden kon en sterfelijk 
was, geschikt was tot slachtoffering, — Ten derde, omdat het 
krachtdadig was om van de zonden te reinigen, wijl het zelf zonder 
zonde was. — Ten vierde, omdat het ’t vleesch was van den 
offeraar zelf, en daarom Gode aangenaam om de onuitsprekelijke 
liefde van Hem, die zijn vleesch offerde.

En daarom zegt Augustinus: « Wat wordt zoo passend door 
de menschen genuttigd, Ivat ook voor hen geofferd, als mensche- 
lijk vleesch? En wat Tvas zoo geschikt voor deze slachtoffering, 
als sterfelijk vleesch? En wat zoo rein om de zonden der sterve
lingen te reinigen, als het vleesch, dat zonder de besmetting der 
vleeschelijke begeerlijkheid in en uit een maagdelijke schoot ge-

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, licet veritas respondeat figurae quan- 
tum ad aliquid, non tarnen quantum ad omnia: quia oportet quod veritas 
figuram excedat. Et ideo convenienter figura hujus sacrificii, quo caro 
Christi offertur pro nobis, fuit caro, non hominum, sed aliorum animalium 
significantium carnem Christi. Quae est perfectissimum sacrificium. Primo 
quidem, quia, ex eo quod est humanae naturae caro, congrue pro hominibus 
offertur, et ab eis sumitur sub sacramento. Secundo quia, ex eo quod 
erat passibilis et mortalis, apta erat immolationi. Tertio quia, per hoe quod 
erat sine peccato, efficax erat ad emundanda peccata. Quarto quia, ex eo 
quod erat caro ipsius offerentis, erat Deo accepta propter ineffabilem 
charitatem suam carnem offerentis.

Unde Augustinus dicit in 4. de Trin. [cap. 14.] : « Quid tam con- 
gruenter ab hominibus sumeretur quod pro eis offerretur, quam humana 
caro? Et quid tam aptum huic immolationi quam caro mortalis? Et quid 
tam mundum pro mundandis vitiis mortalium quam sine contagione carnalis 
concupiscentiae caro nata in utero et ex utero virginali? Et quid tam grate
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boren lverd. En wat wordt zoo welgevallig geofferd en genuttig 
als het vleesch van ons sacrificie, hei gevormde lichaam van onzen 
Priester? » ,

2. Augustinus spreekt daar over de zichtbare vooiafbee en e 
sacrificies. En toch is ook het lijden van Christus, ofsc oon e 
datgene is, wat door de andere voorafbeeldende saciificies wei 
beteekend, nog het teeken van iets anders, waar wij aan en en 
moeten, zooals gezegd wordt in den Eersten Brief van e*rus ’ 
1,2): (( Daar Christus dan naar het vleesch heeft ge. e en, mo 
ook ëij u wapenen met dezelfde gedachte: wie lij t naar 
vleesch, is los van de zonde; zoodat gij niet langer naar e us 
der menschen, maar naar den wil van God den tijd oor ee
u rest in het vleesch. » , , i

3. Het lijden van Christus was een misdaad van den kant aei 
moordenaars, maar een sacrificie van den kant van em, ie
uit liefde. Daarom zeggen we ook dat Christus ze it sacu i 
opdroeg, en niet zij, die Hem doodden.

offerri et suscipi posset quam caro sacrificii nostri, corpus effectum Sacer- 

dotis nostri? »Ad SECUNDUM dicendum quod Augustinus ibi loquitur de sacrificiis 
visibilibus figuralibus. Et etam ipsa passio Christi, licet sit aliquid signatum 
per alia sacrificia figuralia, est tarnen signum alicujus rei observandae a 
nobis: secundum illud 1. Pet. 4. [v. 1 et 2] : « Christo igitur passo in 
carne, et vos eadem cogitatione armamini: quia qui passus est in carne, 
desiit a peccatis; ut jam non hominum desidcriis, sed voluntati Dei, quod

reliquum est in carne vivat temporis )).Ad TERTIUM dicendum quod passio Christi ex pnrle occidentium ipsum 
fuit maleficium: sed ex parte ipsius ex charilate palientis fuit sacrificium. 
Unde hoe sacrificium ipse Christus obtulissc dicilur, non autem illi qui eum

occiderunt.
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IVe ARTIKEL.

Heeft Christus* lijden ons heil bewerkt bij wijze van loskooping?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het lijden van Christus 
itiet ons heil bewerkt heeft bij wijze van loskooping. — 1. Nie
mand immers koopt of koopt terug, wat niet heeft opgehouden 
zijn eigendom te zijn. De menschen nu hebben nooit opgehouden 
van God te zijn, naar het woord van het Boek der Psalmen (23. 
1) : (( Van den Heer is de aarde en hare volheid, het aardrijk en 
al zijn bewoners. » Dus heeft Christus ons niet losgekocht door 
zijn lijden.

2. Zooals Augustinus zegt, « moest de duivel door Christus in 
rechtvaardigheid overwonnen worden. » De rechtvaardigheid 
echter eischt, dat hij die bedriegelijk zich vergrijpt aan het bezit 
van een ander, daarvan moet beroofd worden, wijl « bedrog en list 
niemand tót voordeel mag zijn », zooals ook het menschelijk recht 
zegt. Daar derhalve de duivel een schepsel van God, nl. den mensch, * 2

ARTICULUS IV.

Uirum passio Christi operata sit nosiram saluiem per modum redcmplionis. 

[Infr. art. 6. ad 3. et 3. Dist. 19. art. 4. qla. 1.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod passio Christi non sit operata 
nostram salutem per modum redemptionis. Nullus enim emit vel redimit 
quod suum esse non desiit. Sed homines nunquam desierunt esse Dei: secun- 
dum illud Ps. 23; [v. 1 ] : « Domini est terra et plenitudo ejus, orbis 
terrarum et universi qui habitant in eo ». Ergo videtur quod Christus non 
redemerit nos sua passione.

2. Pr^ETEREA, sicut Augustinus dicit, 13 de Trinitate [cap. 13.], 
« diabolus a Christo justitia superandus fuit ». Sed hoe exigit justitia, 
ut ille qui invasit dolose rem alienam, debeat privari ea quia « fraus, et 
dolus nemini debet patrocinari », ut etiam jura humana dicunt [cap. 
« Ex tenore, de Rescriptis » etc.]. Cum ergo diabolus creaturam Dei,
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niet bb wnVe° v!" T f3 *" Zlch onderw°rpen had, moest de mensch 
3. Alw' ' a°i osk°0PmS uit zijn macht bevrijd worden, 

aan wiVn !? .1GjS °°pt terugkoopt, betaalt den prijs aan hem, 
wij den •' 3 mg toe^OI^lt* Christus heeft echter zijn bloed, dat 
die nn PUJS °nzer vei'i°ssing noemen, niet aan den duivel betaald, 
lijden losE^k^f611 ^us heeft Christus ons niet door zijn

Staat ec^ter t gezegde uit den Eersten Brief 
n e rus (1. 18, 19) : « Gij zijl niet met vergankelijk zilver of 

ou osgekocht uit uw ijdele levenswandel, die afkomstig is van 
u va ers, maar door het kostbaar bloed van Christus, als van een 
am 20/1 er vlek of gebrek; » en in den Brief aan de Galaten (3.

/ • (( Christus heeft ons losgekocht van den vloek der IVet, door 
voor ons tot vloek ie worden. » Wij nu zeggen, dat Hij voor ons 
ot v oek geworden is, in zoover Hij leed aan een kruis, zooals 
oven gezegd is (46° Kw. 4° Art. 3C Antw.). Dus heeft Hij ons 

door zijn lijden vrij gekocht.

Leerstelling. — Door de zonde was de mensch op een dub- 
ele wijze belast. Vooreerst door de slavernij der zonde, want 

(( Wie zonde doet, is slaaf der zonde, » zooals gezegd wordt in

scilicet hominem, dolose deceperit et sibi subjugaverit, videtur quod non 
debuerit homo per modum redemptionis ab ejus eripi potestate.

3. Pr^ETEREA, quicumque emit aut redimit aliquid, pretium solvit ei 
qui possidebat. Sed Christus non solvit sanguinem suum, qui dicitur esse 
pretium redemptionis nostrae, diabolo, qui nos captivos tenebat. Non ergo 

Christus sua passione nos redemit.Sed contra est quod dicitur 1. Pet. 1. [v. 18 et 19] : « Non cor- 
ruptibilibus auro vel argento redempti estis de vana vestra conversatione 
patemae traditionis: sed pretioso sanguine, quasi agni immaculati et incon- 
taminati, Christi ». Et Gal. 3. [v. 13] dicitur: « Christus nos redemit de 
maledicto legis, factus pro nobis maledictum ». Dicitur autem pro nobis 
factus maledictum, inquantum pro nobis passus est in ligno, ut supra dictum 
est [q. 46. art. 4. ad 3.]. Ergo per passionem suam nos redemit.

Respondeo dicendum quod per peccatum dupliciter homo obligatut 
erat. Primo quidem, servitute peccati: quia « qui facit peccatum, servus est
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Joannes (8. 34), en in den Tweeden Brief van Petrus (2. 19) :
(( Door wien iemand overwonnen wordt, van hem is hij de slaaf. )> 
Daar dus de duivel den mensch overwonnen had door hem tot 
zonde te verleiden, was de mensch prijsgegeven aan de slavernij 
van den duivel. — Ten tweede door de strafschuldigheid, waarmee 
de mensch belast was krachtens Gods rechtvaardigheid. En ook 
dit is een zekere slavernij: want het valt onder slavernij als 
iemand ondergaat wat hij niet wil, daar het eigen is aan een vrij 
mensch met zichzelf te doen, zooals hij wil.

Omdat nu het lijden van Christus een evenwaardige en over
vloedige voldoening was voor de zonde en voor de strafschuldig
heid van het menschelijk geslacht, was zijn lijden als een prijs, 
waarmee wij vrijgemaakt zijn van beide lasten. Want de voldoe
ning zelf, waarmede iemand voldoet naar zichzelf of voor een 
ander, noemen we een prijs, waarvoor hij zichzelf vrijkoopt van 
zonde en straf; naar het woord van Daniël (4. 24) : « Koop uw 
zonden af met almoezen. » Christus echter heeft voldaan, niet door 
geld te geven of iets dergelijks, maar door voor ons te geven, wat 
het grootste was nl. zichzelf. En daarom wordt het lijden van 
Christus onze loskooping genoemd.

peccati », ut dicitur Joan. 8. [v. 34] et 2. Pet. 2. [v. 19] : « A quo 
quis superatus est, hujus et servus est ». Quia igitur diabolus hominem 
superaverat inducendo eum ad peccatum, homo servituti diaboli addictus 
erat. Secundo, quantum ad reatum poenae, quo homo erat obligatus secun- 
dum Dei justitiam. Et hoe etiam est servitus quaedam: ad servitutem enim 
pertinet quod aliquis patiatur quod non vult, cum liberi hominis sit uti 
seipso ut vult.

Quia igitur passio Christi fuit sufficiens et superabundans satisfactio 
pro peccato et reatu poenae generis humani, ejus passio fuit quasi quoddam 
pretium, per quod liberati sumus ab utraque obligatione. Nam ipsa satis
factio qua quis satisfacit sive pro se sive pro alio, pretium quoddam dicitur 
quo seipsum, vel alium (1) redimit a peccato, et a poena: secundum illud 
Dan. 4. [v. 24] : « Peccata tua eleemosynis redime ». Christus autem 
satisfecit, non quidem pecuniam dando aut aliquid hujusmodi, sed dando 
id quod fuit maximum, seipsum scilicet pro nobis. Et ideo passio Christi 
dicitur esse nostra redemptio. 1

(1) L. : quo se redimit etc.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Op een dubbele 
titel zeggen we, dat de mensch iets van God is. — Vooreerst in 
zoover hij aan zijn macht onderworpen is. En op deze wijze heeft 
de mensch nooit opgehouden iets van God te zijn, naar het woor 
van Daniël (4. 22, 29) : <( De Verhevene heerscht over het n]i( 
der menschen, en Hij zal het geven aan ivien Hij tvil. »
Op de tweede wijze door een liefdesvereeniging met Hem, zoo- 
als gezegd wordt in den Brief aan de Romeinen (8. 9) : ((/n ien 
iemand niet den geest van Christus heeft, dan is hij niet van Hem. )>

Op de eerste wijze nu heeft de mensch nooit opgehouden iets 
van God te zijn. Maar hij heeft opgehouden op de tweede wijze 
aan God te behooren door de zonde. En in zoover hij dus van e 
zonde bevrijd is door het voldoening-brengend lijden van Cmstus, 
zeggen wij dat hij door het lijden van Christus is vrijgekocht.

2. Door te zondigen had de mensch zich plichtig gemaakt tegen
over God en den duivel. Immers wat de schuld betreft, ha *3 0
beleedigd, en zich aan den duivel ondergeschikt gemaakt ooi iem 
toe te stemmen. Daarom was hij door de schuld niet s aa van 
God geworden, maar was hij eerder van den dienst van o a ge 
weken en de slavernij van den duivel ingeloopen, teiwij 0 1
rechtmatig toeliet om de beleediging Hem aangedaan. Maar wat de 
straf betreft stond de mensch voornamelijk schuldig tegenovei * l

Ad PRIMUM ergo dicendum quod homo dicitur esse Dei dupliciter. Uno 
modo, inquantum subjicitur potestati ejus. Et hoe modo nunquam homo 
desiit Dei esse: secundum illud Dan. 4. [v. 22 et 29] : « Dominatur 
excelsus in regno hominum, et cuicumque voluerit, dabit illud ». Alio 
modo, per unionem charitatis ad eum: secundum quod dicitur Rom. 8.
lv- 9] : «Si quis spiritum Christi non habet, hic non est ejus ».

Primo ergo modo, nunquam homo desiit esse Dei. Secundo vero modo, 
desiit esse Dei per peccatum. Et ideo, inquantum fuit a peccato Iiberatus, 
Christo passo satisfaciente, dicitur per passionem Christi esse redemptus.

Ad SECUNDUM dicendum quod homo peccando obligatus erat et Deo 
et diabolo. Quantum enim ad culpam, Deum offenderat et diabolo se 
subdiderat, ei consentiens. Unde ratione culpae non erat factus servus Dei: 
sed potius a Dei servitute recedens, diaboli servitutem incurrerat, Deo juste 
hoe permittente propter offensam in se commissam. Sed quantum ad
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als tegenover den oppersten rechter, tegenover den duivel echter als 
tegenover zijn kwelgeest naar het woord van Mattheus (5. 25) : 
(< Opdat uw tegenstander u soms niet overlevere aan den rechter 
en de rechter u overgeve aan den dienaar » d. i. <( aan den wreeden 
straf engel » zooals Chrysostomus zegt. Ofschoon dus de duivel voor 
zoover het aan hem lag, onrechtmatig den mensch, door zijn list 
misleid, in slavernij hield, zoowel wat de schuld als wat de straf 
betreft, was het toch rechtmatig, dat de mensch dit leed, terwijl 
God dit toeliet wat de schuld betreft en dit verordende wat betreft 
de straf. En derhalve eischte de rechtvaardigheid, dat de mensch 
werd vrijgekocht tegenover God, niet echter wat betreft den duivel.

3. Omdat vrijkooping werd vereischt tot bevrijding van den 
mensch, tegenover God en niet met betrekking tot den duivel, moest 
de prijs niet betaald worden aan den duivel, maar aan God. En 
darom zeggen wij niet dat Christus zijn bloed, dat de prijs onzer 
verlossing is, opdroeg aan den duivel, maar aan God.

poenam, principaliter homo erat Deo obligatus, sicut summo judici, diabolo 
autem tanquam tortori: secundum illud Matth. 5. [v. 25] : « Ne forte 
tradat te adversarius tuus judici, et judex tradat te ministro », « idest 
angelo poenarum crudeli », ut Chrysostomus dicit [homil. 11.]. Quamvis 
igitur diabolus injuste, quantum in ipso erat, hominem, sua fraude deceptum, 
sub servitute teneret, et quantum ad culpam et quantum ad poenam: justum 
tarnen erat hoe hominem pati, Deo permittente hoe quantum ad culpam, 
et ordinante quantum ad poenam. Et ideo per respectum ad Deum justitia 
exigebat quod homo redimeretur: non autem per respectum ad' diabolum.

Ad TERTIUM dicendum quod, quia redemptio requirebatur ad hominis 
liberationem per respectum ad Deum, non autem per respectum ad diabolum; 
non erat pretium solvendum diabolo, sed Deo. Et ideo Christus sanguinem 
suum, qui est pretium nostrae redemptionis, non dicitur obtulisse diabolo, 
^ed Deo.
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V° ARTIKEL.

Is het verlosser~zijn het eigene van Christus?

Bedenkingen. — Men beweert, dat het verlosser-zijn niet het 
eigene van Christus is. — 1. In het Boek der Psalmen (30. 6) 
wordt immers gezegd: « Gij hebt mij verlost, Heer, God der 
Waarheid. » Maar aan de geheele Drievuldigheid komt het toe 
Heer, God der waarheid te zijn. Dus is het niet het eigene van 
Christus.

2. Vrijkoopen doet hij, die den prijs betaalt. God de Vader 
nu gaf zijn Zoon tot verlossing voor onze zonden, zooals er staat 
in het Boek der Psalmen (1 10. 9) : «De Heer zond verlossing 
aan zijn volk. » Rn de Glossa zegt: « d. i. Christus, die verlossing 
schenkt aan de gevangenen. » Dus heeft niet alleen Christus, maar 
ook God de Vader ons verlost.

3. Niet alleen het lijden van Christus, maar ook dat der andere 
heiligen droeg bij tot ons heil : zooals staat in den Brief aan de 
Colossensen (1. 24) : « Ik verheug mij in mijn lijden voor u en ik

ARTICULUS V.

Utrum esse redemptorem sit proprium Chrisli.

[3. Dist. 19. art. 4. qla. 2.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod esse redemptorem non sit 
proprium Christi. Dicitur enim Ps. 30. [v. 6] : « Redemisti me, Domine, 
Deus veritatis ». Sed esse Dominum Deum veritatis convenit toti Trinitati. 
Non ergo est proprium Christi.

2. Pr/eterea, ille dicitur redimere qui dat pretium redemptionis. Sed
Deus Pater dedit Filium suum redemptionem pro peccatis nostris: secundum 
illud Ps. 110. [v. 9]: « Redemptionem misit Dominus populo suo »; 
Glossa [interlin. August.] : « idest Christum, qui dat redemptionem
captivis ». Ergo non solum Christus, sed etiam Deus Pater nos redemit.

3. Pr/ETEREA, non solum passio Christi, sed etiam aliorum Sanctorum, 
proficua fuit ad nostram salutem: secundum illud Coloss. 1. [v. 24]: 
« Gaudeo in passionibus meis pro vobis,' et adimpleo ea quae desunt
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vul aan in mijn vleesch, wat aan Christus’ lijden ontbreekt ten bate 
van zijn Lichaam, de Kerk. » Dus moet niet alleen Christus ver
losser genoemd worden, maar ook de andere heiligen.

Daartegenover staat echter het gezegde in den Brief aan de 
Galaten (3. 13) : « Christus heeft ons verlost van den vloek der 
Wet, door voor ons tot vloek worden. » Doch alleen Christus 
is voor ons tot vloek geworden. Dus moet alleen Christus onze 
verlosser genoemd worden.

LEERSTELLING. — Opdat iemand iets loskoopt, worden van 
hem twee dingen gevraagd nl. betalen en de betaalde prijs. Want 
wanneer iemand voor de vrijkooping van iets een prijs betaalt, die 
niet van hem is, maar van een ander, dan noemen wij hèm niet op 
de eerste plaats vrijkooper, maar eerder hem, van wien de prijs 
is. De prijs nu van onze verlossing is het bloed van Christus, of 
zijn lichamelijk leven, dat in het bloed is, en dit heeft Christus 
betaald. Dus ieder van die twee komt onmiddellijk toe aan Christus 
in zoover hij mensch is; maar aan de geheele Drieëenheid als aan 
de eerste en verwijderde oorzaak, van wie ook Christus’ leven 
zelf was, als van den eersten veroorzaker, en door wie ook den

passionum Christi in carne mea pro corpore ejus, quod est Ecclesia )>. 
Ergo non solum Christus debet dici redemptor, sed etiam alii Sancti.

Sed CONTRA est quod dicitur Gal. 3. [v. 13] : « Christus nes redemit 
de maledicto legis, factus pro nobis maledictum ». Sed solus Christus 
factus est pro nobis maledictum. Ergo solus Christus debet dici noster 
redemptor.

RESPONDEO dicendum quod ad hoe quod aliquis redimat, duo requi- 
runtur: scilicet actus solutionis, et pretium solutum. Si enim aliquis solvat 
pro redemptione alieujus rei pretium, quod non est suum, sed alterius, ipse 
non dicitur redimere principaliter, sed magis ille cujus est pretium. Pretium 
autem redemptionis nostrae est sanguis Christi, vel vita ejus corporalis, 
quae est in sanguine, quam ipse Christus exsolvit. Unde utrumque istorum 
ad Christum pertinet immediate inquantum est homo: sed ad totam Trinita- 
tem sicut ad causam primam et remotam, cujus erat et ipsa vita Christi
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mensch Christus het verlangen was ingestort, om voor ons te lij en. 
En derhalve is het eigen aan Christus als mensch om onmiddellijk 
verlosser te zijn; ofschoon de verlossing zelf toegeschieven 'an 
worden aan de geheele Drieëenheid, als aan de eerste ooizaa .

Antwoord op de Bedenkingen. — 1- De Glossa verklaart 
dit aldus: <( Gij, Heer, God der waarheid, Gij hebt mij vnJë^ 
kocht in Christus, die uitriep : In uw handen, Heer, evee /f 
mijn geest. » En zoo behoort de verlossing onmiddelli] aan en 
mensch Christus, op de eerste plaats echter aan God.

2. De prijs onzer verlossing heeft Christus onmiddellij etaa , 
maar in opdracht van den Vader, als den eersten bewerker.

3. Het lijden der heiligen komt de Kerk ten goede met echter 
bij wijze van verlossing, maar bij wijze van voorbeeld en aanspo 
ring, naar het woord in den Tweeden Brief aan de Cormthiers (I.
6) : « Hetzij wij worden gebeld, het is tot uw aansporing en 
heil. »

sicut primi aucloris, et a qua inspiratum fuit ipsi homini Christo ut pateretur 
pro nobis. Et ideo esse immediate redemptorem proprium est Christi inquan- 
tum est homo: quamvis ipsa redemptio possit attribui toti Trinitati sicut 
primae causae.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Glossa hoe sic exponit: <( Tu, Domine 
Deus veritatis, redemisti me in Christo clamante: In manus tuas, Domine, 
commendo spiritum meum ». Et sic redemptio immediate pertinet ad 
hominem Christum: principaliter autem ad Deum.

Ad SECUNDUM dicendum quod pretium redemptionis nostrae homo 
Christus solvit immediate: sed de mandato Patris sicut primordialis auctoris.

Ad TERTIUM dicendum quod passiones Sanctorum proficiunt Ecclesiae, 
non quidem per modum redemptionis, sed per modum exerhpli et exhorta- 
tionis: secundum illud 2. ad Cor. 1. [v. 6] : « Sive tribulamur pro vestra 
exhortatione et salute ».

8
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VI" ARTIKEL.

Heeft het lijden van Christus ons heil veroorzaakt op uitwerkende
wijze?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het lijden van Christus 
niet ons heil heeft veroorzaakt op uitwerkende wijze. — 1. De uit
werkende oorzaak immers van ons heil is de grootheid der godde
lijke kracht, volgens het woord van Isaïas (59. 1) : « Zie, zijn arm 
is niet verkort, dat Hij niet zou kannen redden. » Christus echter « is 
in zwakheid gekruisigd, » zooals gezegd wordt in den Tweeden 
Brief aan de Corinthïèrs (13. 4). Dus heeft het lijden van Christus 
niet op uitwerkende wijze ons heil bewerkt.

2. Niets dat lichamelijk werkt, werkt op uitwerkende wijze, 
tenzij door contact : vandaar dat ook Christus de melaatschen 
reinigde door hen aan te raken « om aan te toonen, dat zijn vleesch 
een heilzame kracht bezat, » zooals Chrysostomus zegt. Maar het 
lijden van Christus kon niet alle menschen raken. Dus kon ’t niet 
op uitwerkende wijze het heil van alle menschen bewerken.

3. Een en dezelfde kan niet werken op verdienende en uitwer
kende wijze, daar hij, die verdient, het effect verwacht uit han-

ARTICULUS VI.

Utrum passio Christi operata sii noslram salutem per modum efficientiae. 

[Infr. q. 49. art. 1. et ad Rom. 4. lect. 3.].

Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod passio Christi non sit operata 
nostram salutem per modum efficientiae. Causa enim efficiens nostrae 
salutis est magnitudo divinae virtutis: secundum illud Isa. 39. [v. 1]: 
« Ecce, non est abbreviata manus ejus, ut salvare non possit ». Christus 
autem « crucifixus est ex infirmitate », ut dicitur 2. ad Cor. 13. [v. 4]. 
Non ergo passio Christi efficiënter operata est nostram salutem.

2. Pr/ETEREA, nullum agens corporale efficiënter agit nisi per con- 
tactum: unde etiam et Christus tangendo mundavit leprosum, « ut osten- 
deret carnem suam salutiferam virtutem habere », sicut Chrysostomus dicit 
[Theophilact. In Luc. Ev. Enarr.]. Sed passio Christi non potuit contingere 

omnes homines. Ergo non potuit efficiënter operari salutem omnium hominum.
3. Pr/ETEREA, non videtur ejusdem esse operari per modum meriti, et 

per modum efficientiae :quia ille qui meretur, expectat effectum ab alio.
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den van een ander. Christus’ lijden echter bewerkte ons heil bij 
wijze van verdienste. Dus niet op uitwerkende wijze.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt in den Eersten 
Brief aan de Corinthicrs (1. 18), dat « de prediking van het kruis 
voor hen, die behouden worden, een kracht Gods is. » De kracht 
Gods echters bewerkt op uitwerkende wijze ons heil. Dus heeft het 
lijden van Christus op het kruis ons heil bewerkt op uitwerkende 
wijze.

Leerstelling. — El- is een dubbele uitwerkende oorzaak, de 
hoofdoorzaak en de werktuigelijke oorzaak. De hoofdoorzaak nu 
van het heil der menschen is God. — Daar echter de menschheid 
van Christus het « instrument der Godheid » is, zooals boven 
werd gezegd (43,; Kw. 2° Art.) daarom werken bijgevolg alle 
handelingen en al ’t lijden van Christus tot het heil der menschen 
in de kracht der Godheid. En op deze wijze veroorzaakt het lijden 
van Christus ’t heil der menschen op uitwerkende wijze.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het lijden van 
Christus, met betrekking tot het vleesch van Christus, was in

Sed passio Christi operata est nostram salutem per modum meriti. Non 
ergo per modum efficientiae.

Sed CONTRA est quod dicitur 1. ad Cor. 1. [v. 18], quod « verbum 
crucis Kis qui salvi fiunt est virtus Dei ». Sed virtus Dei efficiënter operatur 
nostram salutem. Ergo passio Christi in cruce efficiënter operata est nostram 
salutem.

Respondeo dicendum quod duplex est efficiens: principale, et instru
mentale. Efficiens quidem principale humanae salutis est Deus. Quia vero 
humanitas Christi est « divinitatis instrumentum », ut supra dictum est 
[q. 2. art. 6. arg. 4; q. 13. art. 2. et 3; q. 19. art. 1 ; q. 43. art. 2.]» 

ideo ex consequenti omnes actiones et passiones Christi instrumentaliter 
operantur, in virtute divinitatis, ad salutem humanam. Et secundum hoe, 
passio Christi efficiënter causat salutem humanam.

Ad PRiMUM ergo dicendum quod passio Christi, relata ad Christi carnem, 
congruit infirmitati assumptae: relata vero ad divinitatem, consequitur ex
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overeenstemming met de zwakheid, die Hij op zich nam; 
met betrekking tot de Godheid echter volgde daaruit een 
oneindige kracht, volgens het woord in den Eersten Brief aan 
de Corinihicrs (1. 25) : « Het zivakke van God is sterker dan de 
menschen. » Want zelf de zwakte van Christus bezit, in zoover 
zij van God is, een kracht, die elke menschenkracht overtreft.

2. Ofschoon het lijden van Christus lichamelijk is, heeft het toch 
een geestelijke kracht van wege de Godheid, waarmee het vereenigd 
is. En daarom bewerkt het een effect door geestelijk contact nl. 
door het geloof en de sacramenten van het geloof, naar het 
woord van den Apostel in den Brief aan de Romeinen (3. 25) : 
« Dien God heeft gesteld tot Verzoener door het geloof in zijn 
bloed. »

3. Het lijden van Christus in verhouding tot zijn Godheid geno
men, werkt op uitwerkende wijze; in zoover het echter genomen 
wordt in verhouding tot den wil van Christus’ ziel, werkt het ver
dienende wijze; in zoover het echter beschouwd wordt in Christus 
vleesch zelf, werkt het op voldoenende wijze, in zoover wij daar
door bevrijd worden van de strafschuldigheid; op verlossende 
wijze, in zoover wij er door bevrijd worden van de zondeslavernij; 
bij wijze van sacrificie echter, in zooverre wij er door met God 
verzoend worden, zooals later gezegd zal worden (vlg. Kw.) .
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ea infinitam virtutem, secundum illud 1. ad Cor. 1. [v. 25] : « Quod 
infirmum est Dei, fortius est hominibus ». Quia scilicet ipsa infirmitas 
Christi, inquantum est Dei, habet virtutem excedentem omnem virtutem 
humanam.

Ad SECUNDUM dicendum quod passio Christi, licet sit corporalis, habet 
tarnen spiritualem virtutem ex divinitate unita. Et ideo per spiritualem con- 
tactum efficaciam sortitur: scilicet per fidem et fidei sacramenta, secundum 
illud Apostoli [Rom. 3. v. 25] : « Quem proposuit Deus propitiatorem 
per fidem in sanguine ipsius ».

Ad TERTIUM dicendum quod passio Christi, secundum quod comparatur 
ad divinitatem ejus, agit per modum efficientiae; inquantum vero comparatur 
ad voluntatem animae Christi, agit per modum meriti; secundum vero quod 
consideratur in ipsa carne Christi, agit per modum satisfactionis, inquantum 
per eam Iiberamur a reatu poenae; per modum vero redemptionis, inquantum 
per eam Iiberamur a servitute culpae; per modum autem sacrificii, inquan
tum per eam reconciliamur Deo, ut infra dicetur [q. seq.].
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NEGEN EN VEERTIGSTE KWESTIE.

OVER DE GEVOLGEN VAN CHRISTUS’ LIJDEN. 

(Zes Artikelen.)

Hierna moeten de gevolgen van Christus* lijden behandeld 
worden; en aangaande dit punt stellen we zes vragen:

1 • Zijn wij door het lijden van Christus van de zonde verlost?

2. Zijn wij er door bevrijd uit de macht van den duivel?

3. Zijn wij er door verlost van de strafschuldigheid?

4. Zijn wij er door met God verzoend?

3. Is ons daardoor de deur des hemels geopend?

6. Heeft Christus daardoor zijn verheffing verkregen?

QUAESTIO XLIX.

DE EFFECTIBUS PASSIONIS CHRISTI, 
IN SEX ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de ipsis effectibus passionis Christi.

Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Utrum per passionem Christi siraus 
liberati a peccato. — 2. Utrum per eam simus liberati a potestate diaboli. 
-y- 3. Utrum per eam simus liberati a reatu poenae. — 4. Utrum per eam 
simus Deo reconciliati. — 5. Utrum per eam sit nobis aperta janua coeli. 
*— 6. Utrum per eam Christus adeptus sit exaltationem.
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1° ARTIKEL.

Zijn rvij door het lijden van Christus verlost?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat wij niet door het lijden 
van Christus verlost zijn. — 1. Van zonden verlossen kan alleen 
God, zooals staat in Isaïas (43. 25) : « Ik hen het, die ter wille van 
Mijzelf uwe ongerechtigheden wegvaag. » Christus echter heeft 
niet als God maar als mensch geleden. Dus zijn wij door het 
lijden van Christus niet van de zonde verlost.

2. Het lichamelijke werkt niet in op het geestelijke. Het lijden 
van Christus nu is lichamelijk; de zonde daarentegen is enkel in de 
ziel, die een geestelijk schepsel is. Dus kon het lijden van Christus 
ons niet zuiveren van de zonde.

3. Niemand kan bevrijd worden van de zonde, die hij nog niet 
heeft bedreven, maar die hij nog in de toekomst begaan zal. Daar 
nu vele zonden na het lijden van Christus zijn bedreven en den 
geheelen dag bedreven worden, zijn wij niet door het lijden van 
Christus verlost van de zonde.

ARTICULUS I.

Utrum per passionem Christi simus liberali a peccato.

[Infra q. 69. art. 1. ad 2. et 3; 3. Dist. 19. art. 1; 
et Comp. Theol. cap. 239.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod per passionem Christi non 
simus liberati a peccato. Liberare enim a peccato est proprium Dei: secun- 
dum illud Isa. 43. [v. 25] : « Ego sum qui deleo iniquitates tuas propter 
me ». Christus autem non est passus secundum quod Deus, sed secundum 
quod homo. Ergo per passionem Christi non sumus liberati a peccato.

2. Pr^ETEREA, corporale non agit in spirituale. Sed passio Christi est 
corporalis: peccatum autem non est nisi in anima, quae est spiritualis crea- 
tura. Ergo passio Christi non potuit nos emundare a peccato.

3. Pr/ETEREA, nullus potest liberari a peccato quod nondum commisit, 
sed quod in posterum est commissurus. Cum igitur multa peccata post 
Christi passionem sint commissa, et tota die committantur, videtur quod per 
passionem Christi non simus liberati a peccato.
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4. Wanneer eenmaal een af doende oorzaak wordt gesteld, woi t 
niets anders meer vereischt om het effect voort te brengen. Maar 
voor de vergiffenis der zonden worden nog andere dingen vei 
eischt: nl. het doopsel en de biecht. Dus is het lijden van Christus 
geen voldoende oorzaak van de vergiffenis der zonden.

5. In het Boek der Spreuken (10. 12) wordt gezegd: (( De 
liefde bedekt alle zonden, » en verderop (15. 27) woidt gezeg
(( De zonden worden uitgewischt door barmhartigheid en gcioof.» 
Nu zijn er vele andere dingen, die wij gelooven en die de ie e 
wakker roepen. Derhalve is het lijden van Christus niet de eigen
lijke oorzaak van de vergiffenis der zonden.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt in het Boek der 
Openbaring (1. 5) : « Hij heeft ons liefgehad en ons van onze 
zonden rein gewasschen in zijn bloed. ))

Leerstelling. — Het lijden van Christus is op drievoudige 
wijze eigenlijke oorzaak van de vergiffenis der zonden. —— oor 
eerst door aan te sporen tot liefde, want « God bewijst zijn lef e

4. Pr/eterea, posita causa sufficienti, nihil aliud requiritur ad effectum 
inducendum. Requiruntur autem adhuc alia ad remissionem peccatorum: 
scilicet baptismus et poenitentia. Ergo videtur quod passio Christi non sit 
sufficiens causa remissionis peccatorum.

5. Prteterea, Proverb. 10. [v. 12] dicitur: « Universa delicta operil 
charitas » ; et 15. [v. 27] dicitur: « Per misericordiam et fidem purgantur 
peccata ». Sed multa sunt alia de quibus habemus fidem, et quae sunt 
provocativa charitatis. Ergo passio Christi non est propria causa remissionis 

peccatorum.

Sed CONTRA est quod dicitur Apoc. 1. [v. 5] : « Dilexit nos, et davit 

nos a peccatis nostris in sanguine suo ».

RESPONDEO dicendum quod passio Christi est propria causa remissionis 
peccatorum, tripliciter. Primo quidem, per modum provocantis ad charita- 
tem. Quia, ut Apostolus dicit, Rom. 5. [v. 8 et 9] : « Commendat Deus
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voor ons, » zooals de Apostel zegt in zijn Brief aan de Romeinen 
(5. 8, 9), « doordat Christus voor ons gestorven is, toen ivij nog 
zondaars waren. » Door de liefde nu verkrijgen wij vergiffenis 
der zonden, zooals staat bij Lucas (7. 27) : « Vele zonden zijn 
haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad. » — Ten tweede 
veroorzaakt het lijden van Christus de vergiffenis der zonden op 
verlossende wijze. Want daar Hij het Hoofd is, heeft Hij door 
zijn lijden uit liefde en gehoorzaamheid te verduren, ons als zijn 
ledematen van de zonden bevrijd, als door den prijs van zijn lijden; 
evenals de mensch door een verdienstelijk werk, dat hij met de hand 
verricht, zich vrij zou maken van de zonde, die hij met zijn voeten 
bedreven had. Zooals immers het natuurlijk lichaam een eenheid 
vormt, bestaande uit verscheidene ledematen, zoo wordt ook de 
Kerk, die het mystieke lichaam van Christus is, als een persoon 
beschouwd met haar hoofd, dat Christus is. — Ten derde, op uit
werkende wijze, in zoover het vleesch, waarin Christus het lijden 
onderging, ’t werktuig is der Godheid, ten gevolge waarvan het 
lijden en zijn handelingen werken in de goddelijke kracht, om de 
zonde te verdrijven.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ofschoon Christus

suam charitatem in nobis, quoniam, cum adhuc iniraici essemus, Christus 
pro nobis mortuus est ». Per charitatem autem consequimur veniam pec- 
catorura: secundum illud Luc. 7. [v. 47] : « Dimissa sunt ei peccata 
multa, quoniam dilexit multum ».

Secundo, passio Christi causat remissionem peccatorum per modum 
redemptionis. Quia enim ipse est caput nostrum, per passionem suam, quam 
ex charitate et obedientia sustinuit, liberavit nos, tanquam membra si*a, a 
peccatis, quasi per pretium suae passionis: sicut si homo per aliquod opus 
meritorium quod manu exerceret, redimeret se a peccato quod pedibus 
commisisset. Sicut enim naturale corpus est unum, ex membrorum diversitate 
consistens, ita tota Ecclesia, quae est mysticum corpus Christi, computatur 
quasi una persona cum suo capite, quod est Christus.

Tertio, per modum efficientiae: inquantum caro, secundum quam Christus 
passionem sustinuit, est instrumentum divinitatis, ex quo ejus passiones et 
actiones operantur in virtute divina ad expellendum peccatum.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, licet Christus non sit passus secundum
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niet geleden heeft, in zoover Hij God was, is zijn vleesch toch een 
instrument der Godheid. En hierdoor heeft zijn lijden een godde
lijke kracht om de zonden uit te drijven, zooals gezegd werd in de 
Leerst.

2. Ofschoon het lijden van Christus lichamelijk is, verkrijgt het 
toch een geestelijke kracht van de Godheid, daar zijn vleesch met 
haar als werktuig vereenigd is. In deze kracht is het lijden van 
Christus oorzaak van zondenvergeving.

3. Christus heeft ons door zijn lijden oorzakelijk van de zonde 
bevrijd, dit is door de oorzaak te stellen van onze bevrijding, krach
tens welke alle zonden eens zouden kunnen vergeven worden, 
hetzij verleden zonden, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomstige, 
gelijk wanneer een geneesheer een geneesmiddel zou samenstellen, 
waarmee elke zieke zou kunnen worden genezen, ook in de toe
komst.

4. Daar het lijden van Christus voorafging als de algemeene 
oorzaak van zondenvergeving, zooals gezegd werd in het vorig 
Antw., is het noodzakelijk, dat zij bij ieder afzonderlijk wordt 
aangewend tot delging van de eigen zonden. Dit gebeurt echter

quod Deus, tarnen caro ejus est divinitatis instrumentum. Et ex hoe passio 
ejus habet quandam divinam virtutem dimittendi peccata (1) ut dictum 
est [in corp.].

Ad SECUNDUM dicendum quod passio Christi, licet sit corporalis, sortitur 
tarnen quandam spiritualem virtutem ex divinitate, cujus caro ei unita est 
ut instrumentum. Secundum quam quidem virtutem passio Christi est causa 
remissionis peccatorum.

Ad TERTIUM dicendum quod Christus sua passione nos a peccatis libe- 
ravit causaliter, idest, instituens causam nostrae liberationis, ex qua possent 
quaecumque peccata quandocumque remitti, vel praeterita vel praesentia 
vel futura: sicut si medicus faciat medicinam, ex qua possint quicumque 
morbi sanari, etiam in futurum.

Ad QUARTUM dicendum quod, quia passio Christi praecessit ut causa 
quaedam universalis remissionis peccatorum, sicut dictum est [in resp. 
ad 3.], necesse est quod singulis adhibeatur ad deletionem propriorum

(1) L.: ad expellendum peccatum.
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door het doopsel en de biecht en de andere sacramenten, die hun 
kracht ontleenen aan het lijden van Christus, zooals later zal blij
ken (62° Kw. 5° Art.).

5. Ook door ’t geloof wordt het lijden van Christus op ons toege
past, om de vrucht daarvan te genieten, zooals staat in den Brief 
aan de Romeinen (3. 25) : « Dien God gesteld heeft tot Verzoe
ning door het geloof in zijn bloed. » Het geloof echter, waardoor 
wij van de zonde gereinigd worden is niet het vormeloos geloof, 
dat kan samengaan met zonde, maar is het geloof, dat zijn vorm 
heeft van de liefde, opdat aldus het lijden van Christus niet alleen 
zoo op ons zou worden toegepast, wat de kennis betreft, maar ook 
wat de liefde aangaat. En ook op deze wijze worden de zonden 
vergeven uit kracht van het lijden van Christus.

11° ARTIKEL.

Zijn TV ij door het lijden van Christus verlost uit de macht 
van den duivel?

Bedenkingen. — Men beweert, dat wij door het lijden van 
Christus niet verlost zijn uit de macht van den duivel. — 1. Immers

peccatorum. Hoe autem fit per baptismum et poenitentiam et alia sacramen- 
ta, quae habent virtutem ex passione Cbristi, ut infra patebit [q. 62. art. 5.].

Ad QUINTUM dicendum quod etiam per fidem applicatur nobis passio 
Christi ad percipiendum fructum ipsius: secundum illud Rom. 3. [v. 23] : 
« Quem proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ejus ». Fides 
autem per quam a peccato mundamur, non est fides informis, quae potest 
esse etiam cum peccato, sed est fides formata per charitatem: ut sic passio 
Christi nobis applicetur non solum quantum ad intellectum, sed etiam 
quantum ad affectum. Et per hunc etiam modum peccata dimittuntur ex 
virtute passionis Christi.

ARTICULUS II.

Uirum per passionem Chrisli simus liberati a potesiate diaboli.

[3. Dist. 19. art. 2. et Hebr. 2. lect. 4.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod per passionem Christi non 
simus liberati a potestate diaboli. Ille enim non habet potestatem super



Kw. 49, A. 2. 123

hij, die met personen niets doen kan zonder de toestemming van 
een ander, heeft geen macht over hen. De duivel nu kan nooit iets 
doen ten nadeele van den mensch, zonder Gods toelaten; zooals 
blijkt in het Boek Job (hfdst. 1 en 2) waar hij hem eerst in zijn 
bezittingen en daarna in zijn lichaam benadeelde, na eerst de 
macht van God ontvangen te hebben. E,n zoo ook wordt gezegd 
bij Mattheus (8. 31, 32), dat de duivels met in de zwijnen konden 
varen, tenzij Christus het toestond. Dus heeft de duivel nooit macht 
gehad over de menschen. En zoo zijn wij ook niet door het lijden 
van Christus verlost uit de macht van den duivel.

2. De duivel oefent zijn macht over de menschen uit door ze te 
bekoren en lichamelijk te kwellen. Dat doet hij echter na Christus 
lijden nóg. Dus zijn wij door het lijden van Christus niet bevrijd 
van zijn macht.

3. De kracht van Christus’ lijden duurt in eeuwigheid voort 
volgens het gezegde in den Brief aan de Hebreen (10. 14) : 
(( Door één enkel offer heeft Hij de geheiligden voor altijd tot 
volmaaktheid gebracht. » Zoo strekt zij zich ook overal over uit. 
De bevrijding echter uit de macht van den duivel is niet overal 
doorgevoerd, daar in vele landen der wereld nog afgodendienaars 
worden gevonden, en ook zal zij niet standhouden, daar ten tijde 
van den Antichrist de duivel het meest zijn macht zal aanwenden,

aliquos, in quibus nihil sine permissione alterius facere potest. Sed diabolus 
nunquam potuit aliquid in nocumentum hominum facere nisi ex permissione 
divina: sicut patel Job 1. et 2., quod, potestate divinitus accepta, eum 
primo in rebus, et postea in corpore laesit. Et similiter Matth. 8. [v. 31 
et 32] dicitur quod daemones, nisi Christo concedente, non potuerunt .in 
porcos intrare. Ergo diabolus nunquam habuit in hominibus potestatem. Et 
ita per passionem Christi non sumus liberati a potestate diaboli.

2. Pr/eterea, diabolus potestatem suam in hommes exercet tentando 
et corporaliter vexando. Sed haec adhuc in hominibus operatur, post Christi 
passionem. Ergo non sumus per passionem Christi ab ejus potestate liberati.

3. Prteterea, virtus passionis Christi in perpetuum durat: secundum 
illud Hebr. 10. [v. 14]: « Una oblatione consummavit sanctificatos in 
sempiternum ». Similiter etiam ubique extenditur. Sed liberatio a potestate 
diaboli nee est ubique, (quia in multis partibus mundi adhuc sunt idolola- 
trae) : nee etiam erit semper, quia tempore Antichristi maxime süam po-
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om de menschen afbreuk te doen, waarover in den Tweeden Brief 
aan de Thessalonicensen (2. 9, 10) gezegd wordt, dat « zijn 
verschijning zal geschieden als een werk van den Satan, met aller
lei valsche kracht, teekenen en wonderen en met allerlei misdadige 
verleiding. » Dus is het lijden van Christus niet oorzaak van de 
bevrijding van het menschelijk geslacht uit de macht van den 
duivel.

Daartegenover staat echter, wat de Heer zegt bij Joannes (12. 
31, 32), toen zijn lijden nabij was: « Nu wordt de vorst van deze 
wereld buitengeworpen, en Ik, als Ik verheven zal zijn van de 
aarde, zal Ik alles tot Mij trekken. » Hij is echter verheven van 
de aarde door aan het kruis te lijden. Dus is daardoor de duivel 
zijn macht over de menschen kwijt geraakt.

Leerstelling. — Drie dingen moeten wij in het oog houden 
met betrekking tot de macht, die de duivel voor Christus’ lijden 
over de menschen uitoefende. — Vooreerst van den kant van den 
mensch, dat hij door zijn zonde verdiend had om overgeleverd te 
worden in de macht van den duivel, door wiens misleiding hij 
overwonnen was. — Ten tweede, van den kant van God, dat Hij 
door den mensch beleedigd was en in zijn rechtvaardigheid den

testatem exercebit diabolus in hominum nocumentum, de quo dicitur, 2. ad 
Thess. 2. [v. 9 et 10], quod « ejus adventus erit secundum operationem 
Satanae in omni virtute et signis et prodigiis mendacibus, et in omni seduc- 
tione iniquitatis ». Ergo videtur, quod passio Christi non sit causa libera- 
tionis humani generis a potestate diaboli.

Sed CONTRA est quod Dominus dicit, Joan. 12. [v. 31 et 32], im
minente passione: « Nunc princeps hujus mundi ejicietur foras, et ego, si 
exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum ». Est autem exaltatua 
a terra per crucis passionem. Ergo per eam diabolus est a potestate hominum 
ejectus.

RESPONDEO dicendum quod circa potestatem quam diabolus in homines 
exercebat ante Christi passionem, tria sunt consideranda. Primum quidem 
ex parte hominis, qui suo peccato meruit ut in potestatem traderetur diaboli, 
per cujus tentationem fuerat separatus. Aliud autem est ex parte Dei, quem 
homo peccando offenderat, qui, per suam justitiam, hominem reliquerat 
potestati diaboli.
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mensch in de macht van den duivel gelaten had. Ten derde, 
van den kant van den duivel, dat hij door zijn zeer verdorven wi 
den mensch van het bereiken van zijn heil afhield.

Wat het eerste nu betreft, is de mensch door het lijden van 
Christus bevrijd uit de macht van den duivel, in zoover het 
van Christus oorzaak is van de vergiffenis der zonden. at
het tweede punt betreft moeten wij zeggen, dat het lijden van 
Christus ons heeft bevrijd uit de macht van den duivel, in zoover 
het ons met God verzoende, zooals later zal gezegd woiden ( 
Art. van deze Kw.). — Wat het derde punt aangaat, heeft het 
lijden van Christus ons bevrijd van den duivel, in zoovel^ hij i] 
het lijden van Christus de maat zijner macht, hem door Go toe
gemeten, is te buiten gegaan, door Christus dood te bewer en, 
die toch den dood niet verdiend had, daar Hij zondei zon e 
was. Vandaar dat Augustinus zegt: « De duivel is overwonnen 
door de gerechtigheid van Christus, daar hij Hem, ofschoon i] 
in Hem niets vond, dat den dood verdiende, toch heeft ge oo , 
en het was zeer zeiler billijk, dat hij de schuldigen, die gevangen 
gehouden werden, vrijliet, wanneer zij geloofden in Hem, dien hi] 
zonder schuld gedood had. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Wij beweren niet,

Tertium est ex parte ipsius diaboli: qui sua nequissima voluntate 
hominem a consecutione salutis impediebat.

Quantum ergo ad primum, homo est a potestate diaboli liberatus per 
passionem Christi, inquantum passio Christi est causa remissionis peccato- 
rum. Quantum autem ad secundum, dicendum quod passio Christi nos a 
potestate diaboli liberavit, inquantum nos Deo reconciliavit, ut infra dicetur 
[art. 4. huj. q.]. Quantum vero ad tertium, passio Christi nos a diabolo 
liberavit, inquantum in passione Christi excessit modum potestatis sibi 
traditae a Deo, machinando in mortem Christi, qui non habebat meritum 
mortis, cum esset absque peccato. Unde Augustinus dicit, in 13. de Trin. 
[cap. 14.] : « Justitia Christi victus est diabolus: quia, cum in eo nihil 
morte dignum inveniret, occidit eum tarnen; et utique justum est ut debitores 
quos tenebat, liberi dimittantur, in eum credentes quera sine ullo debito 

occidit ».
Ad primum ergo dicendum quod non dicitur sic diabolus in homines
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dat de duivel macht bezat over de menschen in die mate, dat hij 
hen schade kan toebrengen zonder Gods toelaten. Maar dat hij 
terecht toestemming bezat, om de menschen te benadeelen, die 
hij door hen te bekoren er toe gebracht had, hem ter wille te zijn.

2. De duivel kan ook nu wel met Gods toelaten de menschen 
naar de ziel bekoren en hen kwellen naar het lichaam; maar toch 
is uit het lijden van Christus den mensch een geneesmiddel bereid, 
waarmee hij zich kan beveiligen tegen de aanvechtingen van den 
duivel, om niet gebracht te worden tot den ondergang van den 
eeuwigen dood. En alwie vóór het lijden van Christus den duivel 
weerstond, was daartoe in staat door het geloof in het lijden van 
Christus; ofschoon niemand, toen dat lijden nog niet doorleden 
was, in een bepaald opzicht aan den greep van den duivel heeft 
kunnen ontkomen, zoodat hij nl. niet zou behoeven af te dalen 
naar de onderwereld. Hiertegen kunnen zich de menschen na het 
lijden van Christus door de kracht ervan beveiligen.

3. God laat toe, dat de duivel bepaalde personen onder de 
menschen op bepaalde tijden en plaatsen misleiden kan, volgens 
het verborgen plan zijner raadsbesluiten. Maar ten allen tijde is 
voor de menschen door het lijden van Christus het geneesmiddel

potestatem habuisse quasi posset ei nocere Deo non permittente. Sed quia 
juste permittebatur nocere hominibus, quos tentando ad suum consensum 
perduxerat.

Ad SECUNDUM dicendum quod diabolus etiam nunc potest quidem, Deo 
permittente, homines tentare quantum ad animam, et vexare quantum ad 
corpus: sed tarnen praeparatum est homini remedium ex passione Christi, 
quo se potest tueri contra hostis impugnationes, ne deducatur in interitum 
mortis aeternae. Et quicumque ante passionem Christi diabolo resistebant, 
per fidem passionis Christi hoe facere poterant: licet, passione Christi 
nondum peracta, quantum autem ad aliquid nullus poterat (1) diaboli 
manus evadere, ut scilicet non descenderet in infernum. A quo, post pas
sionem Christi, se possunt homines ejus virtute tueri.

Ad TERTIUM dicendum quod. Deus permittit diabolo posse decipere 
homines in certis personis, temporibus et locis, secundum occultam rationem 
judiciorum suorum. Semper tarnen per passionem Christi est paratum ho- 1

(1) L. : potuerit



Kw. 49, A. 3. 127

bereid om zich te beveiligen tegen de boosheid van den duivel, ook 
ten tijde van den Antichrist. Doch indien iemand verwaarloost 
van dit geneesmiddel gebruik te maken, dan doet dit geen afbreuk 
aan de krachtdadigheid van Christus’ lijden.

IIP ARTIKEL.

Zijn de menschen door het lijden van Christus bevrijd 
van de zondestraf ?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de menschen door het 
lijden van Christus niet bevrijd zijn van de zondestraf. — 1. De 
voornaamste straf der zonde immers is de eeuwige verdoeming. 
Maar zij, die om hunne zonden tot de hel veroordeeld waren, 
zijn door het lijden van Christus niet daaruit bevrijd, wijl « er in 
de hel geen verlossing is. » Dus heeft het lijden van Christus de 
menschen niet van de straf der zonde bevrijd.

2. Aan hen, die ontslagen zijn van hun strafschuldigheid, moet 
geen straf meer opgelegd worden. Den berouwhebbenden echter 
wordt een straf ter voldoening opgelegd. Dus zijn de menschen 
door het lijden van Christus niet bevrijd van de strafschuldigheid.

minibus remedium se tuendi contra nequitias daemonum, etiam tempore 
Antichristi. Sed si aliqui hoe remedio uti negligant, nil deperit efficaciae 
passionis Christi.

ARTICULUS III.

Utrum per passionem Christi hommes sint liberati a poena peccali. 

[Supra q. 48. art. 6. ad 3; 3. Dist. 19. art. 3.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod per passionem Christi non 
sint homines liberati a poena peccati. Praecipua enim poena peccati est 
aeterna damnatio. Sed illi qui damnati erant in inferno pro suis peccatis, 
non sunt per Christi passionem liberati: quia « in inferno nulla est re- 
demptio » [cfr. Off. Defunct. R. 7.]. Ergo videtur quod passio Christi 
non liberavit homines a poena peccati.

2. Pr/ETEREA, illis qui sunt liberati a reatu poenae, non est aliqua poena 
injungenda. Sed poenitentibus injungitur poena satisfactoria. Non ergo per 
passionem Christi sunt homines liberati a reatu poenae.
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3. De dood is de straf voor de zonde, volgens het woord in 
den Brief aan de Romeinen (6. 23) : « De soldij der zonde is de 
dood. » Na het lijden van Christus echter sterven de menschen 
nog. Dus zijn de menschen door het lijden van Christus niet verlost 
van de strafschuldigheid.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt bij Isaïas (53. 4) : 
« Waarlijk, onze krankheden heeft Hij op zich genomen en onze 
smarten zelf gedragen. »

LEERSTELLING. — Door het lijden van Christus zijn wij van 
de strafschuldigheid verlost op een dubbele wijze. — Vooreerst, 
onmiddellijk, in zoover nl. ’t lijden van Christus een voldoende en 
overvloedige voldoening was voor de zonden van geheel het men- 
schelijk geslacht. Wordt er echter een vol waardige voldoening 
gebracht, dan wordt de strafschuldigheid opgeheven. — Vervol
gens indirect, in zoover nl. het lijden van Christus oorzaak is van 
de vergiffenis der zonde, die de grond is der strafschuldigheid.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het lijden van 
Christus vindt zijn uitwerking bij hen, op wie het wordt toege
past door het geloof en de liefde, en door de geloofssacramenten.

3. Pr/ETEREA, mors est poena peccati: secundum illud Rom. 6. [v. 
23] : « Stipendia peccati mors ». Sed adhuc post passionem Christi 
homines moriuntur. Ergo per passionem Christi non sunt homines liberati 
a reatu poenae.

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

RESPONDEO dicendum quod per passionem Christi liberati sumus a reatu 
poenae dupliciter. Uno modo, directe: inquantum scilicet passio Christi fuit 
sufficiens et superabundans satisfactio pro peccatis totius humani generis. 
Exhibita autem satisfactione sufficienti, tollitur reatus poenae. Alio modo, 
indirecte: inquantum scilicet passio Christi est causa remissionis peccati, in 
quo fundatur reatus poenae.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod passio Christi sortitur effectum suura 
in illis quibus applicatur per fidem et charitatem, et per fidei sacramenta.
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En daarom kunnen de veroordeelden in de hel, die niet op ge
noemde wijze met het lijden van Christus verbonden worden, e 
uitwerking daarvan niet deelachtig worden.

2. Zooals boven gezegd is (4° Art. van deze Kw. 4 Antw.), 
moeten wij, om de uitwerking van Christus lijden deelachtig te 
worden, naar Hem gevormd worden. Wij worden Hem nu ge i] 
vormig op sacramenteele wijze in het doopsel volgens het woor 
in den Brief aan de Romeinen (6. 4) : <( Wij zijn door het oopse 
met Hem begraven tot den dood. » Daarom wordt den ge oopten 
geen straf ter voldoening opgelegd, daar zij geheel bevrij zijn 
door de voldoening van Christus. Daar Christus echter s ec ts 
« eenmaal voor onze zonden gestorven is, » zooals gezeg wor t 
in den Eersten Brief van Petrus (3. 18), daarom kan de mensc niet 
ten tweede male door het sacrament van het doopsel gelijkvormig 
worden aan den dood van Christus. Daarom moeten zij» ie na 
het doopsel zondigen, gelijkvormig worden aan den lij en en 
Christus door eemge straf of lijden, dat zij in zichzelf oorstaan. 
Maar er volstaat een veel geringere, dan die volwaardig zou zijn 
aan de zonde, omdat Christus’ voldoening meeweikt.

3. De voldoening van Christus heeft in ons haar uitwerking m 
zooverre wij bij Hem worden ingelijfd, als ledematen bij het

Et ideo damnati in inferno, qui praedicto modo passioni Christi non con- 
junguntur, effectum ejus percipere non possunt.

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut supra dictum est [art. 1. huj. q. 
ad 4.], ad hoe quod consequamur effectum passionis Christi, oportet nos 
ei configurari. Configuramur aulem ei in baptismo sacramentaliter: secun- 
dum illud Rom. 6. [v. 4] : « Consepulti sumus ei per baptismum in mor- 
tem «. Unde baptizatis nulla poena satisfactoria imponitür: quia sunt 
totaliter liberati per satisfactionem Christi. Quia vero <( Christus semel 
tantum pro peccatis nostris mortuus est », ut dicitur 1. Petr. 3. [v. 18], 
ideo non potest homo secundario configurari morti Christi per sacramentum 
baptismi. Unde oportet, quod illi qui post baptismus peccant, configurentur 
Christo patienti per aliquid poenalitatis vel passonis quam in seipsis 
sustineant. Quae tarnen multo minor sufficit quam esset condigna peccato, 
cooperante satisfactione Christi.Ad TERTIUM dicendum quod satisfactio Christi habet effectum in nobij 
inquantum incorporamur ei ut membra suo capiti, sicut supra dictum e$f 

9
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hoofd, zooals boven gezegd is (1“ Art. van deze Kw.). De lede
maten echter moeten gelijkvormig zijn aan het hoofd. En zooals 
derhalve Christus eerst wel de genade in zijn ziel bezat verbonden 
met lichamelijke lijdbaarheid, en door het lijden kwam tot de 
glorie der onsterfelijkheid, zoo worden ook wij, die zijn lede
maten zijn, door zijn lijden wel bevrijd van elke strafschuldigheid, 
zoo echter, dat wij eerst in de ziel den geest ontvangen van aan
neming tot kinderen, waardoor wij worden bestemd tot erfgenaam 
van de glorie der onsterfelijkheid, terwijl wij nog een lijdbaar en 
sterfelijk lichaam hebben; laten echter als wij met Christus in zijn 
lijden en dood gelijkvormig zijn geworden, worden wij gebracht 
tot de onsterfelijke glorie, naar het woord van den Apostel in zijn 
Brief aan de Romeinen (8. 17): « Indien zonen, dan ook erfge
namen, en wel erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 
Christus, als Tvij tenminste met Hem lijden, om ook me£ Hem ver
heerlijkt te worden. »

[art. 1. huj. q.]. Membra autem oportet capiti conformari (1). Et ideo, 
sicut Christus primo quidem habuit gratiam in anima cum passibilitate 
corporis, et per passionem ad gloriam immortalitatis pervenit; ita et nos, 
qui sumus membra ejus, per passionem ipsius liberamur quidem a reatu 
cujuslibet poenae, ita tarnen quod primo recipimus in anima spiritum 
adoptionis filiorum, quo adscribimur ad haereditatem gloriae immortalis (2), 
adhuc corpus passibile et mortale habentes; postmodum vero, configurati 
passionibus et morti Christi, in gloriam immortalem perducimur; secundum 
illud Apostoli Rom. 8. [v. 17]: « Si filii et haeredes, haeredes quidem 
Dei, cohaeredes autem Christi: si tarnen compatimur, ut et conglorifice- 
mur ». 1

(1) L. : esse conformia.
(2) L. : immortalitatis.
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IV’ ARTIKEL.

Zijn wij door het lijden van Christus met God verzoend?

Bedenkingen. — Men beweert, dat wij door het lijden van 
Christus niet met God verzoend zijn. — 1. Verzoening heeft niet 
plaats tusschen vrienden. God nu heeft ons altijd bemind, naar 
het woord van het Boek der Wijsheid (11.25) : « Gij bemint alles 
&at is, en Gij hebt niets gehaat van alles wat Gij gemaakt hebt. » 
Dus heeft het lijden van Christus ons niet met God verzoend.

2. Een en hetzelfde kan niet tegelijk beginsel en uitwerksel zijn. 
Daarom valt de genade, die beginsel van verdienste is, niet onder 
het verdiende. De liefde van God echter is het beginsel geweest 
van Christus’ lijden naar het woord van Joannes (3. 16) : « Zoo
zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eenigen Zoon 
gegeven heeft. » Dus zijn wij door het lijden van Christus niet met 
God verzoend, zoo, dat Hij zou beginnen ons opnieuw lief te 
hebben.

ARTICULUS IV.

Ulrum per passionem Christi simus Deo reconciliaii.

[3. Dist. 19. art. 5. qla. 1.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod per passionem Christi non 
simus Deo reconciliati. Reconciliatio enim non habet locum inter amicos. 
Sed Deus semper dilexit nos: secundum illud Sap. 11. [v. 25] : « Diligis 
omnia quae sunt et nihil odisti eorum quae fecisti ». Ergo passio Christi 
non reconciliavit nos Deo.

2. Pr/eterEA, non potest idem esse principium et effectus: unde gratia, 
quae est principium merendi, non cadit sub merito. Sed dilectio Dei est 
principium passionis Christi: secundum illud Joan. 3. [v. 16]: « Sic 
Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret ». Non ergo 
videtur quod per passionem Christi simus reconciliati Deo, ita quod de 
novo nos amare inciperet.
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3. Het lijden van Christus is voltrokken door de menschen, die 
Christus doodden, en die daardoor God zwaar beleedigd hebben. 
Dus is het lijden van Christus meer oorzaak, dat God vergramd, 
dan dat Hij verzoend werd.

Daartegenover staat echter, dat de Apostel zegt in zijn Brief 
aan de Romeinen (3. 10) : « Wij zijn met Cod verzoend door den 
dood van zijn Zoon. »

LEERSTELLING. — Het lijden van Christus is op dubbele wijze 
oorzaak van onze verzoening met God. — Vooreerst in zoover 
het de zonde wegneemt, waardoor de menschen vijanden van 
God waren naar het woord in het Boek der Wijsheid (14. 9) : 
(( De goddelooze en zijn goddeloosheid zijn gelijkelijk gehaat 
in het oog van God, » en in het Boek der Psalmen (5. 7) : (( Gij 
haat allen, die onrecht doen. » — Vervolgens, in zooverre het een 
Gode alleraangenaamst sacrificie was. Dit immers is het eigen 
uitwerksel van een sacrificie, dat het God verzoent, zooals wanneer 
een mensch een beleediging, die hem is aangedaan, vergeeft, om 
een welgevallig dienstbetoon, dat men hem bewijst. Daarom wordt 
gezegd in het Eerste Boek der Koningen (26. 19) : « Als de Heer

3. Pr/ETEREA, passio Christi impleta est per homines Christum occiden- 
tes, qui ex hoe graviter Deum offenderunt. Ergo passio Christi est magis 
causa indignationis quam reconciliationis Dei.

Sed CONTRA est quod Apostolus dicit Rom. 3. [v. 10] : « Reconciliati 
sumus Deo per mortem Filii ejus ».

RESPONDEO dicendum quod passio Christi est causa reconciliationis 
nostrae ad Deum dupliciter. Uno modo, inquantum removet peccatum, 
per quod homines constituuntur inimici Dei, secundum illud Sap. 14. [v. 
9]: « Similiter odio sunt Deo impius et impietas ejus »; et in Psal. 3. 
[v. 7] : « Odisti omnes, qui operantur iniquitatem ». Alio modo, inquantum 
est sacrificium Deo acceptissimum. Est enim hoe proprie sacrificii effectus, 
ut per ipsum placetur Deus: sicut cum homo offensam in se commissam 
remittit propter aliquod obsequium acceptum quod ei exhibetur. Unde 
dicitur ï. Reg. 26. [v. 19]: « Si Döminus incitat te adversum me.



Kw. 49, A. 4. 133

u tegen mij opzet, moge Hij een slachtoffer ruiken. )) E.n evenzoo 
was het zulk een groot goed, dat Christus vrijwillig geleden hee , 
dat God om dit goed in de menschelijke natuur gevonden, verzoe 
ning ontving voor elke beleediging van het menschelijk ges ac t, 
wat hen betreft, die op voor noemde wijze verbonden zijn met 
Christus, die geleden heeft.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. bemint alle 
menschen met het oog op de natuur, die Hij zelf schiep, ij aa* 
de menschen echter, omdat zij zich schuldig maken tegenovei em, 
naar het woord van het Boek Ecclesiasticus (12. 3) : « De er e- 
vene haat de zondaars. » r ,

2. Het lijden van Christus heeft ons niet in dien zin met Uod 
verzoend, dat Hij begon ons opnieuw lief te hebben, aaie\ ge 
schreven staat in Jeremias (31. 3) : (( Met een eeuwige tef e e 
IJp u bemind. » Maar in dien zin, dat door het lijden van ris us 
de oorzaak van zijn haat is weggenomen, zoowel dooi at e zon 
werd afgewasschen, als doordat Hij de vergoeding ontving van
een meer welgevallig goed. . , ,

3. Christus, die gedood werd, was evengoed mensch als de

odoretur : acrificium ». Et similiter tantum bonum fuit quod Christus 
voluntarie passus est, quod propter hoe bonum in natura humana inventum, 
Deus placatus est super omni offensa generis humani, quantum ad eos 
qui Christo passo conjunguntur secundum modum praemissum.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Deus diligit omnes homines quantum 
ad naturam, quam ipse fecit. Sed odit omnes (1) quantum ad culpam, 
quam contra eum homines committunt: secundum illud Eccli. 12. [v. 3] :

« Altissimus odio habet peccatores ».Ad secundum dicendum quod passio Christi non dicitur quantum ad 
hoe Deo nos reconciliasse, quod de novo nos amare inciperet: cum scriptum 
sit, Jerem. 31. [v. 3] : « In charitate perpetua dilexi te ». Sed quia per 
passionem Christi sublata est odii causa: turn per ablutionem peccati; turn
per recompensationem acceptabilioris boni.

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut occisores Christi homines fuerunt. 1

(1) L. : Odit tarnen eos.
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moordenaars van Christus. Maar de liefde van den lijdenden 
Christus was grooter, dan de boosheid der moordenaars. En daar
om was het lijden van Christus meer in staat om God met geheel 
het menschelijk geslacht te verzoenen, dan om Hem tot toorn op 
te wekken.

Ve ARTIKEL.

Heeft Christus door zijn lijden ons de deur van den hemel geopend?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus ons door zijn 
lijden niet de deur van den hemel heeft geopend. — 1. In het Boek 
der Spreuken (11. 18) toch wordt gezegd: « Die gerechtigheid 
zaait, is van zijn loon verzekerd. » Nu is het loon der gerechtigheid 
de intrede in het rijk der hemelen. Dus verkregen de heilige vaders, 
die werken van gerechtigheid verrichtten, door hun geloof de 
intrede in het rijk der hemelen, ook zonder het lijden van Christus. 
Dus is het lijden van Christus niet de oorzaak, dat de deur des 
hemels geopend werd.

2. Vóór het lijden van Christus werd Elias opgevoerd ten he
mel, zooals verhaald wordt in het Vierde Boek der Kortingen (2.

ita et Christus occisus. Major autem fuit charitas Christi patientis quam 
iniquitas occisorum. Et ideo passio Christi magis valuit ad reconciliandum 
Deum toti humano generi, quam ad provocandum ad iram.

ARTICULUS V.

Utrum Christus sua passione aperuerit nobis januam coeli.

[3. Dist. 18. art. 6. qla. 2. et 3. et Dist. 22. q. 3. art. 1. ad 4. 
et 4. Dist. 4. q. 2. art. 2. qla. 6.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod Christus sua passione non 
aperuerit nobis januam coeli. Dicitur enim Proverb. 11. [v. 18]: « Se- 
minanti justitiam merces fidelis ». Sed merces justitiae est introitus regni 
coelestis. Ergo videtur quod sancti Patres, qui operati sunt opera justitiae, 
fide consecuti essent introitum regni coelestis, etiam absque Christi passione. 
Non ergo passio Christi est causa apertionis januae regni coelestis.

2. PlUETEREA, ante passionem Christi, Elias raptus est in coelum, ut
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II). Het uitwerksel echter gaat niet aan de oorzaak voora . us 
het opengaan van de deur des hemels is geen uitwerksel van 
Christus’ lijden. . ,

3. Zooals wij lezen bij Mattheus (3. 16) werd bij den oop 
van Christus de hemel geopend. Het doopsel echter ging aan et 
lijden vooraf. Dus is de opening van den hemel geen uitwer se 
van Christus’ lijden.

4. In Micheds (2. 13) wordt gezegd: (( Hij steeg op, ter Pij 
Hij een rveg voor hen bereidde. » Maar de weg naar en eme 
bereiden is niets anders, dan de deur ervan openen. Dus is e eur 
van den hemel ons niet door Christus lijden geopend, maar oor 
zijn hemelvaart.

Daartegenover staat echter, dat de Apostel in den Brief aan de 
Hebreen (10. 19) zegt: « Door het bloed van Christus zijn wij 
zeiler van onze intrede bij de heiligen, )) nl. de heme mgen.

Leerstelling. — Het gesloten zijn van een deur is een zeker 
obstakel, dat de menschen belet om binnen te gaan. e mensc en 
nu werden verhinderd om het rijk der hemelen binnen te gaan

dicitur 4. Reg. 2. [v. 11]. Sed effectus non praecedit causam. Ergo 
videtur, quod apertio januae coelestis non sit effectus passionis Christi.

3. Pr/ETEREA, sicut legitur Matth. 3. [v. 16], Christo baptizato aperti 
sunt ei (1) coeli. Sed baptismus praecessit passionem. Ergo apertio coeli 

non est effectus passionis Christi.
4. Pr^eterea, Mich. 2. [v. 13] dicitur: « Ascendit pandens iter 

ante eos ». Sed nihil aliud videtur esse pandere iter coeli, quam ejus januam 
aperire. Ergo videtur quod janua coeli sit nobis aperta, non per passionem 

Christi, sed per ascensionem ejus.

Sed CONTRA est quod Apostolus dicit. Heb. 10. [v. 19] . « 
fiduciam in introitu sanctorum », scilicet coelestium, « in sanguine

Habemus 
Christi ».

RESPONDEO dicendum quod 
prohibens homines ab ingressu.

clausio januae est obstaculum quoddam 
Prohibebantur autem homines ab ingressu 1

(1) L.: om. ei.
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door de zonde, want, zooals gezegd wordt bij Isaïas (35. 8) • 
« Die weg zal heilig genoemd worden, en niemand, die hesmet 
is zal daarlangs gaan. » Er is echter een tweevoudige zonde, die 
de intrede in het rijk der hemelen verhindert. Eene nl. die de 
geheele menschelijke natuur gemeen heeft: de zonde van den stam
vader. En door deze zonde is de toegang tot het rijk der hemelen 
voor den mensch gesloten. Vandaar lezen wij in het Boek der 
Schepping (3. 24), dat na de zonde van den stamvader « God 
een cherubijn aanstelde en een vlammend en flikkerend zwaard, 
om den weg te bewaken naar den boom des levens. » — De andere 
is de bijzondere zonde van iedere persoon afzonderlijk, die bedre
ven wordt door ieders eigen daad.

Door het lijden van Christus nu zijn wij verlost, niet alleen van 
de zonde, die geheel de menschelijke natuur gemeen heeft, zoowel 
wat de zondigheid als wat de strafschuldigheid betreft, doordat 
Hij zelf den prijs voor ons betaald heeft, maar ook zijn allen die 
gemeenschap hebben met zijn lijden door het geloof, de liefde en de 
geloofssacramenten, van hun eigen zonden verlost. En dus is ons 
door het lijden van Christus de deur van het rijk der hemelen ge
opend. En dit bedoelt de Apostel, als hij zegt in zijn Brief aan de 
Hebreen (9. 11, 12), dat « Christus, optredend als Hoogepriester 
der toekomende goederen, door zijn eigen bloed eenmaal het

regni coelestis propter peccatum: quia, sicut dicitur Isa. 33. [v. 8] : « Via 
illa sancta vocabitur, et non iransibit per eam pollutus ». Est autem duplex 
peccatum impediens ab ingressu regni coelestis. Unum quidem commune 
totius humanae naturae, quod est peccatum primi parentis. Et per hoe 
peccatum praecludebatur homini aditus regni coelestis: unde legitur Gen. 3. 
[v. 24] quod, post peccatum primi parentis « collocavit Deus Cherubim, 
et flammeum gladium atque versatilem, ad custodiendam viam ligni vitae ». 
Aliud autem est peccatum speciale uniuseujusque personae, quod per pro
prium actum committitur uniuseujusque hominis. Per passionem autem Christi 
liberati sumus non solum a peccato communi totius humanae naturae, et 
quantum ad culpam et quantum ad reatum poenae, ipso solvente pretium 
pro nobis: sed etiam a peccatis propriis singulorum qui communicant eius 
passioni per fidem et charitatem et fidei sacramenta. Et ideo per passionem 
Christi aperta est nobis janua regni coelestis. Et hoe est quod Apostolus 
dicit. Heb. 9. [v. 11, 12], quod « Christus, assistens Pontifex futurorum 
bonorum, per proprium sanguinem introivit semel in sancta, aeterna re-
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heiligdom is binnengegaan, na een eeuwige verlossing bewerkt te 
hebben. » En dit werd vooraf aangeduid in het Boek der Ceta en 
35. 25), waar gezegd wordt, dat de moordenaar « daar za 
blijven, » nl. in de stad zijner toevlucht, « totdat de Hoogepriester, 
die met heilige olie gezalfd is, sterven zal; )) na wiens dood hij 
in zijn huis zal kunnen terugkeeren.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De heilige vaders 
hebben door werken van gerechtigheid te doen, de intrede in et 
hemelsche rijk verdiend door hun geloof in het lijden van C ristus, 
naar het woord in den Brief aan de Hebreen (1 1. 33) . « 
het geloof hebben de heiligen /?onin/frij7fen overweldig , e en 
zij gerechtigheid uitgeoefend: » en door dit geloof weid oo ie er 
een gereinigd van zijn zonde, wat de reiniging van zijn eigen 
persoon aangaat. Maar het geloof of de gerechtighei van een 
was niet voldoende om het beletsel, dat bestond in de sc u ig 
heid van geheel het menschelijk geslacht, uit den weg te ruimen. 
Dit is echter weggenomen door den prijs van Chiistus oe . n 
daarom kon vóór het lijden van Christus niemand mnengaan m 
het hemelrijk, door nl. de eeuwige zaligheid te vei rijgen, 
gelegen is in de volle genieting van God. . . ,

2. Elias is opgenomen in den luchthemel, echtei met m en

demptione inventa ». Et hoe figuratur Num. 35. [v. 25, sq.], ubi dicitur, 
quod homicida « manebit ibi », scilicet in civitate refugii, « donec Sacerdos 
magnus, qui oleo sancto unctus est, moriatur »: quo mortuo, poterit in 

domum suam redire.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod sancti Patres operando opera justitiae, 

meruerunt introitum regni coelestis per fidem passionis Christi, secundum 
illud Heb. 11. [v. 33] : « Sancti per fidem vicerunt regna, operati sunt 
justitiam »: per quam etiam unusquisque a peccato purgabatur quantum 
pertinet ad emundationem propriae personae. Non tarnen alieujus fides 
vel justitia sufficiebat ad removendum impedimentum quod erat per reatum 
totius humanae creaturae. Quod quidem remotum est pretio sanguinis 
Christi. Et ideo ante passionem Christi nullus intrare poterat regnum coeleste, 
adipiscendo scilicet beatitudinem aeternam, quae consistit in plena Dei 

fruitione.Ad SECUNDUM dicendum quod Elias sublevatus est in coelum aëreum:



138 Kw. 49, A. 6.

vuurhemel, die de plaats der heiligen is. Zoo ook is Enoch mee
gevoerd naar het aardsch paradijs, waar hij, zooals men gelooft, 
met Elias leeft tot aan de komst van den Antichrist.

3. Zooals boven gezegd is (39" Kw. 5C Art.) werd bij den 
doop van Christus de hemel geopend, niet voor Christus zelf, voor 
wien de hemel altijd openstond, maar om aan te geven, dat de 
hemel geopend wordt voor hen, die gedoopt zijn met het doopsel 
van Christus, dat zijn uitwerking ontleent aan zijn lijden.

4. Christus heeft door zijn lijden voor ons het binnentreden in 
den hemel verdiend, en het beletsel weggenomen, maar door zijn 
hemelvaart zijn wij als het ware in het bezit gebracht van het 
hemelsche rijk. En daarom wordt gezegd, dat Hij opsteeg, een 
weg voor hen bereidend.

VIC ARTIKEL.

Verdiende Christus door zijn lijden verheven te worden?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus door zijn lijden

non autem in coelum empyreum, qui est locus Sanctorum. Et similiter etiam 
Enoch raptus est ad paradisum terrestrem, ubi cum Elia simul creditur 
vivere usque ad adventum Antichristi.

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 39. art. 5.]* 
Christo baptizato aperti sunt coeli, non propter ipsum Christum, cui semper 
coelum patuit: sed ad significandum quod coelum aperitur baptizatis baptis- 
mo Christi, qui habet efficaciam ex passione ipsius.

Ad QUARTUM dicendum quod Christus sua passione meruit nobis introi- 
tum regni coelestis, et impedimentum removit: sed per suam ascensionem 
nos quasi in possessionem regni coelestis introduxit. Et ideo dicitur quod 
ascendit pandens iter ante eos.

ARTICULUS VI.

Ulrum Christus per suam passionem meruerit exaltari.
[3. Dist. 18. art. 4. qla. 3.].

Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod Christus per suam passionem
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niet verdiend heeft verheven te worden. — 1. Zooals de kennis 
der waarheid het eigene is van God, zoo ook de verhevenhei , 
naar het woord in het Boek der Psalmen (1 12. 4) : « De Heer 
is verheven boven alle volken, en zijn glorie boven de hemelen. » 
Christus echter had als mensch de kennis van alle waarheid, niet 
krachtens een voorafgaande verdienste, maar krachtens de ver 
eeniging zelf van God en mensch naar het woord bij Joannes 
(1. 14) : « Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid 
Welke de eeniggeborene van den Vader past, vol van gena e en 
Waarheid. » Dus kreeg Hij ook zijn verheffing niet om e ver 
dienste van zijn lijden, maar alleen krachtens de vereenigmg.

2. Christus heeft voor zich verdiend van het eerste oogenblik
zijner ontvangenis af, zooals boven gezegd is (34 Kw. w.
Maar ten tijde van zijn lijden was zijn liefde niet grootei an e 
voren. Aangezien nu de liefde het beginsel van verdienste is, ee 
Hij dus door zijn lijden niet meer zijn verheffing vei ïen , an
voren. . , , V'l

3. De heerlijkheid van het lichaam komt voort uit de heerlijk
heid der ziel, zooals Augustinus zegt. Christus ee t ec ter oo 
zijn lijden niet de verheffing verdiend, wat zijn ziele-heerlijkheid 
betreft, daar zijn ziel zalig was van het eerste oogenblik zijner

non meruerit exaltari. Sicut enim cognitio veritatis est proprium Deo, ita 
et sublimitas: secundum illud Psal. 112. [v. 4] : « Excelsus super omnes 
gentes Dominus, et super coelos gloria ejus ». Sed Christus, secundum 
quod homo, habuit cognitionem omnis veritatis non ex aliquo merito prae- 
cedente, sed ex ipsa unione Dei et hominis: secundum illud Joan. 1. 
[v. 14] : « Vidimus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre, 
plenum gratiae et veritatis ». Ergo. neque exaltationem habuit ex merito 

passionis, sed ex sola unione.2. PretereA, Christus meruit sibi a primo instanti suae conceptionis, 
ut supra habitum est [q. 34. art. 3.]. Non autem major charitas fuit in 
eo tempore passionis quam ante. Cum ergo charitas sit merendi principium, 
videtur quod non magis meruerit per passionem suam exaltationem quam 

ante.3. Pr^eterea, gloria corporis resultat ex gloria animae: ut Augustinus 
dicit in Epist. ad Dioscorum. Sed Christus per passionem suam non meruit 
exaltationem quantum ad gloriam animae: quia anima ejus fuit beata a
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ontvangenis af. Dus verdiende Hij door zijn lijden ook niet de 
verheffing wat zijn lichamelijke heerlijkheid betreft.

Daartegenover staat echter, wat gezegd wordt in den Brief 
aan de Philippensen (2. 8, 9) : « Hij is gehoorzaam geworden 
tot den dood, ja, tot den dood aan het kruis: daarom heeft God 
Hem ook verheven. »

Leerstelling. — Verdienste sluit in zekere mate de gelijkheid 
van de rechtvaardigheid in: daarom zegt de Apostel in den Brief 
aan de Romeinen (4. 4), dat « hij, die werkt, loon ontvangt naar 
behoor en. » Wanneer echter niemand uit zijn onrechtvaardige wils- 
gesteltenis, zich iets meer toeeigent, dan hem toekomt, dan is het 
rechtvaardig, dat hem ook iets wordt afgehouden van datgene, wat 
hem wel toekomt; zooals « wanneer iemand één schaap steelt, hij 
er vier moet teruggeven, » zooals het Boek van den Uittocht (22. 
1) zegt. En wij zeggen, dat dit verdiend is, in zooverre hierdoor 
zijn slechte wil gestraft wordt. Zoo ook, wanneer iemand met 
een rechtzinnige wilsgesteldheid zich iets onthoudt van wat hem 
toekwam, dan verdient hij, dat hem iets wordt toegevoegd, als 
loon voor zijn rechtzinnigen wil. Daarvandaan komt het, dat, zoo-

primo instanti suae conceptionis. Ergo neque etiam per passionem meruit 
exaltationem quantum ad gloriam corporis.

Sed CONTRA est quod dicitur Philip. 2. [v. 8, 9] : « Factus est 
obediens usque ad mortem, mortem autem crucis: propter quod et Deus 
exaltavit illum ».

RESPONDEO dicendum quod meritum importat quandam aequalitatem 
justitiae: unde et Apostolus dicit Rom. 4. [v. 4] quod « ei qui operatur, 
merces imputatur secundum debitum ». Cum autem aliquis ex sua injusta 
voluntate sibi attribuit plus quam sibi debeatur, justum est ut diminuatur 
etiam quantum ad id quod sibi debebatur: sicut, « cum furatur quis unam 
ovem, reddet quatuor », ut dicitur Ex. 22. [v. 1]. Et hoe dicitur mereri, 
inquantum per hoe punitur ejus iniqua voluntas. Ita etiam, cum aliquis 
sibi ex justa voluntate subtrahit quod debebat habere, meretur ut sibi 
amplius (1) superaddatur, quasi merces justae voluntatis. Et inde est quod, 1

(1) L.: add. aliquid.
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als gezegd wordt bij 'Lucas (14. 11), « Hij, die zich verneder , 
verheven zal worden. » 1,1

Christus nu heeft zich door zijn lijden in vier opzichten bene en 
zijn waardigheid vernederd.— Ten eerste, wat betreft zijn ij en 
en dood, welke Hij niet verplicht was te ondergaan; — 
tweede, wat betreft de plaats, daar zijn lichaam in een gra wer 
gelegd en zijn ziel naar de onderwereld ging; — ten derde, met 
het oog op de smaad en beschimpingen, die Hij verduurde; — 
ten vierde hierin, dat Hij werd over geleverd aan de mac t er 
menschen, zooals Hij zelf tegen Pilatus zegt bij Joannes ( •
(( Cij zoudt geen macht over Mij hebben, als zij u niet van oven 
gegeven was. » En daarom verdiende Hij dooi zijn ij en e 
verheffing in vier opzichten. — Ten eerste, dat Hij g 
verrees: daarom wordt gezegd in het Boek der Psalmen (
2) : « Cij kent mijn nederzitten, » d. i. de vernedering van mijn 
lijden, <( en mijn verrijzen. » — Ten tweede, dat Hij opsteeg en 
hemel: daarom wordt gezegd in den Brief aan de p esiers 
9, 10) : (( Eerst daalde Hij af tot de onderste deelen der aarde:, 
die echter afdaalde, deze is het ook, die opsteeg boven a e e™e 
/en. » — Ten derde, dat Hij zit aan de rechterhand des Vaders 
en zijn Godheid geopenbaard wordt, naar het woord van Isaias 
(52. 13, 14) : « Verhoogd en verheven en verheerlijkt zat tUJ

sicut dicitur Luc. 14. [v. 11] : « Qui se humiliat, exaltabitur )>.
Christus autem in sua passione seipsum humiliavit infra suam dignitatem, 

quantum ad quatuor. Primo quidem, quantum ad passionem et mortem, 
cujus debitor non erat. Secundo, quantum ad locum: quia corpus ejus 
positum est in sepulchro, et anima in inferno. Tertio, quantum ad confusio- 
nem et opprobria quae sustinuit. Quarto, quantum ad hoe quod est traditus 
humanae potestati: secundum quod ipse dicit Pilato, Joan. 19. [v. 11]: 
<( Non haberes in me potestatem, nisi datum tibi esset desuper ». Et ideo 
per suam passionem meruit exaltationem quantum ad quatuor. Primo qui
dem, quantum ad resurrectïonem gloriosam. Unde dicitur in Psal. 138. 
[v. 2] : « Tu cognovisti seesionem meam )), idest humilitatem meae pas- 
sionis, « et resurrectionem meam ». Secundo, quantum ad ascensionem in 
coelum. Unde dicitur Ephes. 4. [v. 9, 10]: « Descendit primum in 
inferiores partes terrae: qui autem descendit, ipse est et qui ascendit super 
omnes coelos ». Tertio, quantum ad consessum paternae dexterae, et 
manifestationem divinitatis ipsius: secundum illud Isa. 52. [v. 13, 14].
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Tvorden boven mate: zooals velen over U verbaasd stonden, zoo 
zal zijn voorkomen zonder luister zijn onder de mannen. » En in 
den Brief aan de Philippensen (2. 8, 9) wordt gezegd: « Hij is 
gehoorzaam gexvorden tot den dood, ja tot den dood aan het fouis: 
daarom ooi£ heeft God Hem verheven en Hem een naam gegeven, 
die boven alle naam is, » dat nl. allen Hem God noemen, en allen 
Hem vereeren als God. Daarom ook wordt er aan toegevoegd: 
« Dat in den naam van Jesus alle folie zich buige, van al Tvat in 
den hemel, op de aarde en onder de aarde is. » (v. 10) — Ten 
vierde, dat Hij de macht bezit om te oordeelen. In het Boek Job 
(36. 17) immers wordt gezegd: « Uxv geding is berecht als van 
een goddelooze, en daarom zult gij geding en oordeel ontvangen. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het princiep van 
verdienste is aan den kant van de ziel; het lichaam echter is het 
werktuig van de verdienstelijke daad. En daarom moest de vol
maaktheid van Christus’ ziel, die beginsel der verdienste was, niet 
door verdienste verworven worden, zooals de volmaaktheid van 
het lichaam, dat onderworpen was aan het lijden, en daardoor 
werktuig der verdienste zelf was.

2. Door de voorafgaande verdiensten heeft Christus de ver- * 9

« Exaltabitur et elevabitur, et sublimis erit valde: sicut obstupuerunt super 
te multi, sic inglorius erit inter viros aspectus ejus ». Et Philip. 2. [v. 8,
9] dicitur: « Factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis: 
propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen quod est super 
omne nomen », ut scilicet ab omnibus nominetur Deus, et omnes ei reveren- 
tiam exhibeant sicut Deo. Et hoe est quod subditur [v. 10] : « Ut in 
nomine Jesu omne genu flectatur, coelestium, terrestrium et infernorum »• 
Quarto, quantum ad judiciariam potestatem. Dicitur enim Job 36. [v. 1 7] : 
« Causa tua quasi impii judicata est: causam judiciumque recipies )>.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod principium merendi est ex parte animae: 
corpus autem est instrumentum meritorii actus. Et ideo perfectio animae 
Christi, quae fuit merendi principium, non debuit in eo acquiri per meritum, 
sicut perfectio corporis, quod fuit passionis subjectum, et per hoe fuit ipsius 
meriti instrumentum.

Ad SECUNDUM dicendum quod per priora merita Christus meruit exalta-
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Heffing verdiend wat zijn ziel aangaat, wier wil de liefde en de 
andere deugden bezat; maar in zijn lijden verdiende Hij zijn 
verheffing ook van den kant van het lichaam bij wijze van een 
zeker evenwichts-herstel: het is immers billijk dat het lichaam, 
hetwelk uit liefde onderworpen was aan het lijden, daarvoor 
vergoeding ontving in de glorie.

3. Door een zekere opheffing geschiedde het in Christus, dat 
de heerlijkheid der ziel zich vóór zijn lijden niet meedeelde aan 
zijn lichaam, opdat Hij de glorie in zijn lichaam eervoller zou 
ontvangen, zoo Hij deze verkreeg door zijn lijden. Dat de heer
lijkheid zijner ziel werd opgeschort, was niet passend, daar zijn 
ziel onmiddellijk verbonden werd met het Woord; daarom was 
het passend dat zij met heerlijkheid werd vervuld door het Woord 
zelf. Het lichaam echter was door middel van de ziel met het 
Woord vereenigd.

tionem ex parte ipsius animae, cujus voluntas charitate et aliis virtutibus 
informabatur. Sed in passione meruit suam exaltationem, per modum cujus- 
dam recompensationis, etiam ex parte corporis: justum est enim, ut corpus, 
quod fuerat ex charitate passionis (2) subjectum, acciperet recompensatio- 
nem in gloria.

Ad TERTIUM dicendum quod dispensatione quadam factum est in Christo 
ut gloria animae, ante passionem, non redundaret ad corpus, ad hoe quod 
gloriam corporis honorabilius obtineret, quando eam per passionem meruisset. 
Gloriam autem animae differri non conveniebat: quia anima immediate 
uniebatur Verbo, unde decens erat ut gloria repleretur ab ipso Verbo. 
Sed corpus uniebatur Verbo mediante anima.

(2) L. : passioni.
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VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER DEN DOOD VAN CHRISTUS.

(Zes Artikelen.)

Vervolgens moeten wij handelen over den dood van Christus. 
En hierover stellen wij zes vragen:

1. Was het passend, dat Christus stierf?

2. Werd door zijn dood de Godheid van zijn lichaam ge
scheiden ?

3. Werd de Godheid van zijn ziel gescheiden?

4. Was Christus mensch in de drie dagen van zijn dood?

3. Was zijn lichaam bij leven en dood numeriek hetzelfde?

6. Heeft zijn dood iets uitgewerkt tot ons heil?

QUAESTIO L.

DE MORTE CHRISTI, IN SEX ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de morte Christi.

Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Utrum conveniens fuerit Christum mori.

— 2. Utrum per mortem fuerit separata divinitas a carne. — 3. Utrum 
fuerit separata divinitas ab anima. — 4. Utrum Christus in triduo mortis 
fuerit homo. — 5. Utrum corpus ejus fuerit idem numero vivum et mor- 
tuum. — 6. Utrum mors ejus sit aliquid operata ad nostrara salutem.
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P ARTIKEL.

Was het passend dat Christus stierf?

Bedenkingen. — Men beweert, dat het niet passend was dat 
Christus stierf. — i. Datgene immers, wat het eerste beginsel is 
in een bepaalde soort, wordt niet geschikt gemaakt door iets wat 
met die soort strijdig is, zooals het vuur, dat beginsel der warmte 
is, nooit koud kan zijn. De Zoon Gods echter is bron en beginsel 
van alle leven, naar het woord in het Boek der Psalmen (35. 10) : 
(( Bij U is de bron des levens. » Dus was het niet passend, dat 
Christus stierf.

2. De dood is een grooter tekort dan ziekte, wijl men door 
ziekte tot den dood komt. Het was echter niet passend, dat 
Christus door een of andere ziekte ongesteld was, zooals Chrysos- 
tomus zegt. Dus was het ook niet passend, dat Hij stierf.

3. De Heer zegt bij joannes (10. 10) : « Ik ben gekomen, 
opdat zij leven zouden hebben en overvloedig leven zouden heb~

ARTICULUS I.

Ulrum conveniens fuerit Christum mori.

[Infr. q. 52. art. 1. et lib. 4. Contr. g. cap. 55. 
et Quodl. 2. q. 1. art. 2. et Comp. Theol. cap. 227.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens Christum 
niori. Illud enim quod est primum principium in aliquo genere, non dispo- 
nitur per illud quod est contrarium illi generi: sicut ignis, qui est principium 
caloris, nunquam potest esse frigidus. Sed Filius Dei est fons et principium 
omnis vitae, secundum illud Psal. 35. [v. 10] :.« Apud te est fons vitae ». 
Ergo videtur quod non fuerit conveniens Christum mori..

2. Pr/eterea, major est defectus mortis, quam morbi: quia per morbum
pervenitur ad mortem. Sed non fuit conveniens Christum aliquo morbo 
languescere, ut Chrysostomus dicit. Ergo etiam non fuit conveniens Christum 
mori. .

3. Pr/eterea, Dominus dicit Joan. 10. [v. 10] : « Ego veni ut vitam 
10
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ben. )) Maar iets dat tegengesteld is, brengt niet tot het tegen
overgestelde. Dus was het niet passend dat Christus stierf.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt bij Joannes (11. 
50) : « Het is U nuttig dat een mensch sterft voor het volk, cn 
niet het geheele volk omkome. » Dit zeide Caïphas profetisch, 
zooals de Evangelist getuigt.

Leerstelling. — Het was passend, dat Christus stierf. — 
Vooreerst, om te voldoen voor het menschelijk geslacht, dat tot 
den dood was veroordeeld wegens de zonde, volgens het woord 
in het Boek der Schepping (2. 17): « Op den dag waarop gij eten 
zult, zult gij sterven. » Het is nu een passende wijze, om voor een 
ander te voldoen, wanneer iemand zich onderwerpt aan de straf, 
die de ander verdiend heeft. En daarom wilde Christus sterven, 
om stervende voor ons te voldoen, naar het woord in den Eersten 
Brief van Petrus (3. 18) : « Christus is eenmaal voor onze zonden 
gestorven. » — Ten tweede, om te toonen dat zijn aangenomen 
natuur echt was. Want zooals Eusebius zegt: « Als Hij na zijn 
omgang met de menschen op een andere wijze verdwenen zou zijn, 
plotseling heengaande met vermijding van den dood, dan zou Hij * 1

habeant. et abundantius habeant ». Sed oppositum non perducit ad oppo- 
situm. Ergo videtur quod non fuerit conveniens Christum mori.

Sed CONTRA est quod dicitur Joan. 11. [v. 50] : « Expedit vobis, ut 
unus homo moriatur pro populo, et non tota gens pereat ». Quod quidem 
Caiphas prophetice dixit, ut Evangelista testatur.

Respondeo dicendum quod conveniens fuit Christum mori. Primo 
quidem, ad satisfaciendum pro humano genere, quod erat morti adjudicatum 
proptér peccatum, secundum illud Gen. 2. [v. 17]: « Quacumque die 
comederitis, morte moriemini ». Est autem conveniens satisfaciendi pro 
alio modus cum aliquis se subjicit poenae quam alius meruit. Et ideo 
Christus mori voluit, ut, moriendo, pro nobis satisfaceret: secundum illud
1. Pet. 3. [v. 18] : « Christus semel pro peccatis nostris mortuus est ». 
Secundo, ad ostendendum veritatem naturae assumptae. Sicut enim Eusebius 
dicit [in oratione de Laudibus Constantini, cap. 15.]: «Si aliter, post 
conversationem cum hominibus, evanescens subito evolaret fugiens mortem,
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Tendoor allen voor een herschenschim gehouden worden. » en
derde, om stervende ons van den vrees voor den dood te vei 
Daarom wordt gezegd in den Brief aan de Hebreen (2. »
dat Hij « deelhad aan vleesch en bloed, om met zijn oo cm 
machteloos te malden, die macht had over den dood, >) • L en
duivel, (( en om allen, die uit vrees voor den dood heel hun even in 
slavernij zouden ver/feeren, te verlossen. )) — Ten vierde, om oor 
lichamelijk te sterven aan iets, dat gelijkt op de zonde . i. ® 
strafwaardigheid, ons een voorbeeld te geven om geeste i] aan 
zonde te sterven. Daarom wordt gezegd in den Brief aan e o 
meinen (6. 10, 11): « Wat immers stierf aan de zonde, stierf een 
maal; wat echter leeft, leeft voor Cod. Zoo ook moetgij u e 
schouwen als dood voor de zonde, maar als levend voor o . » 
Ten vijfde, om door zijn verrijzenis uit den dood zoowe zijn 
kracht te toonen, die den dood overwon, als ons de hoop te geven 
dat wij zullen opstaan uit de dooden. Vandaar zegt e ^°j!f 
in zijn Eersten Brief aan de Corinthiërs (15. 12) : « Als gepre irt 
wordt, dat Christus uit de dooden is verrezen, hoe zeggen dan 
sommigen onder u, dat er geen verrijzenis der dooden estaai. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1 • Christus is de bron 
van het leven, in zooverre Hij God is, maar niet als mensc . ij

ab omnibus compararetur phantasmati ». Tertio, ut moriendo, nos a 
timore mortis liberaret. Unde dicitur Heb. 2. [v. 14, 15], quod « com- 
municavit carni et sanguini, ut per mortem destrueret eum qui habeat mortis 
imperium », idest diabolum, « et liberaret eos qui timore mortis per totam 
vitam obnoxii erant servituti ». Q.uarto ut, corporaliter moriendo similitu- 
dini peccati, idest poenalitati, daret nobis exemplum moriendi spiritualiter 
peccato. Unde dicitur Rom. 6. [v. 10, 11]: « Quod enim mortuus est 
peccato, mortuus est semel: quod autem vivit, vivit Deo. Ita et vos existi- 
mate mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo )). Quinto ut, a 
mortuis resurgendo, et virtutem suam ostenderet, qua mortem superavit, 
et nobis spem resurgendi a mortuis daret. Unde Apostolus dicit, 1. ad 
Cor. 15. [v. 12]: «Si Christus praedicatur quod resurrexit a mortuis, 
quomodo quidam in vobis dicunt quod resurrectio mortuorum non est? ))

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus est fons vitae secundum quod 
Deus, non autem secundum quod homo. Mortuus est autem secundum quod
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is echter gestorven in zooverre Hij mensch is, maar niet als God. 
Daarom zegt Augustinus: « Het zij verre, dat Christus den dood 
zou ondergaan hebben zoo dat Hij het leven zou verloren hebben, 
in zooverre Hij het leven was. Want als dit zoo was, dan was de 
bron van het leven uitgedroogd. Hij smaakte derhalve den dood, 
doordat Hij ook deelde in de menschelijke gevoelens, die Hij uit 
eigen beweging had aangenomen, doch Hij verloor niet de macht 
van zijn natuur, waarmede Hij alles levend maakt. )>

2. Christus onderging geen dood, die voortkwam uit een ziekte, 
opdat het niet den schijn zou hebben, dat Hij uit noodzaak stierf 
wegens de zwakte van zijn natuur. Maar Hij onderging een dood, 
die Hem van buitenaf werd aangedaan, en waaraan Hij zich uit 
eigen beweging onderwierp, om te toonen, dat Hij vrijwillig stierf.

3. Het eene tegengestelde voert niet uiteraard tot het andere, 
maar soms krachtens iets bijkomstigs, zooals het koude krachtens 
iets bijkomstigs wel eens warm maakt: en op deze manier heeft 
Christus ons door zijn dood gebracht tot het leven, door met zijn 
dood onzen dood te niet te doen; zooals ook hij, die de straf voor 
een ander draagt, diens straf opheft.

homo, non secundum quod Deus. Unde Augustinus dicit contra Felicianum 
[cap. 14. in princ.] : « Absit quod Christus sic senserit mortem ut, quan- 

tum in se est vita, vitam perdiderit. Si enim hoe ita esset, vitae fons aruisset. 
Sensit ergo mortem participatione humani affectus, quem sponte susceperat: 
non naturae suae perdidit potentiam, per quam cuncta vivificat ».

Ad SECUNDUM dicendum quod Christus non sustinuit mortem ex morbo 
provenientem, ne videretur ex necessitate mori propter infirmitatem naturae. 
Sed sustinuit mortem ab exteriori illatam, cui se spontaneum obtulit, ut 
mors ejus voluntaria ostenderetur.

Ad TERTIUM dicendum quod unum oppositum per se non ducit ad aliud, 
sed quandoque per accidens: sicut frigidum quandoque per accidens cale- 
facit. Et hoe modo Christus per suam mortem nos perduxit ad vitam, dum 
sua morte mortem nostram destruxit: sicut ille qui poenam pro alio sustinet, 
removet poenam ejus.
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IT ARTIKEL.

Werd bij den dood van Christus zijn Godheid van zijn vleesch
gescheiden?

Bedenkingen. — Men beweert, dat bij den dood van Christus 
zijn Godheid van zijn vleesch gescheiden werd. L ooa s 
immers gezegd wordt bij Mattheus (27. 46), heeft de Heei, an 
gende aan het kruis, uitgeroepen: « Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij Mij verlaten? », en Ambrosius zegt op de woorden van 
Lucas (23. 41) : « En zoo sprekend, gaf Hij den geest »: << c 
mensch riep, die op het punt stond door de scheiding van e o 
heid te sterven. Want omdat de Godheid vrij is van sterven, was 
daar voorzeker geen plaats voor den dood, tenzij het even eeL]. 
ging, daar het leven de Godheid is. )) En zoo schijnt et, at ij 
den dood van Christus zijn Godheid werd gescheiden van zijn 
vleesch. , i

2. Wanneer het midden-deel wordt weggenomen, worden de 
uitersten gescheiden. De Godheid nu was vereenigd met elv cesc 
door middel der ziel, zooals boven gezegd is (6 w. ,

ARTICULUS II.

U Ir urn in mode Chrisii fuerit separaia divinitas a carne.

[3. Dist. 2. q. 2. art. 1. qia. 1. ad 1. et 2; 
et Dist. 21. q. I. art. 1. qla. 1. et Quodl. 2. q. 1. 1.1

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod in morte Christi fuerit se- 
>arata divinitas a carne. Ut enim dicitur Matth. 27. [v. 46], Dominus, 
n cruce pendens, clamabat: « Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti 
ne? » quod exponens Ambrosius [super illud Luc. 23.: Et haec dicens 
:xpiravit], dicit: « Clamabat homo separatione divinitatis moriturus. Nam, 
:um divinitas a morte libera sit, utique mors ibi esse non poterat nisi vita 
liscederet: quia vita divinitas est ». Et sic videtur quod in morte Christi 

>it divinitas separata a carne.2. Pr/eterea, remoto medio, separantur extrema. Sed divinitas unita 
ïst cami mediante anima, ut supra habitum est [q. 6. art. 1.]. Ergo
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Bijgevolg werd de Godheid van het vleesch gescheiden, wijl bij 
den dood van Christus de ziel gescheiden werd van het vleesch.

3. De levendmakende kracht van God is grooter dan die der 
ziel. Het lichaam nu kon niet sterven tenzij door scheiding van de 
ziel. Dus kon het nog veel minder sterven, als de Godheid niet 
werd afgescheiden.

Daartegenover staat echter, dat hetgeen eigen is aan de men- 
schelijke natuur niet van den Zoon Gods kan gezegd worden, 
tenzij om reden der vereeniging, zooals boven gezegd is (16° Kw. 
4° en 5e Art.). Van den Zoon Gods echter wordt gezegd, wat 
toekomt aan het lichaam van Christus na zijn dood, nl. begraven 
te zijn, zooals blijkt uit de geloofsbelijdenis, waarin gezegd wordt, 
dat « de Zoon Gods ontvangen is, en geboren uit de maagd, 
geleden heeft, gestorven en begraven is. » Dus werd het lichaam 
van Christus in den dood niet afgescheiden van de Godheid.

LEERSTELLING. — Wat Gods genade geeft, wordt nooit 
zonder schuld ingetrokken. Daarom wordt in den Brief aan de 
Romeinen (11. 29) gezegd, dat « God nooit berouïv heeft over 
zijn genadegaven en roeping. » De genade der vereeniging echter,

videtur quod, cum in morte Christi anima sit separata a carne, per conse- 
quens divinitas sit a carne separata.

3. Pr/ETEREA, major est virtus vivificativa Dei quam animae. Sed 
corpus mori non poterat nisi anima separata. Ergo multo minus mori poterat 
nisi separata divinitate.

Sed CONTRA est quod ea quae sunt humanae naturae, non dicuntur de 
Filio Dei nisi ratione unionis, ut supra habitum est [q. 16. art. 4. et 5.]. 
Sed de Filio Dei dicitur id quod convenit corpori Christi post mortem, 
scilicet esse sepultum: ut patet in Symbolo fidei, ubi dicitur quod « Filius 
Dei conceptus est et natus ex Virgine, passus, mortuus et sepultus ». Ergo 
corpus Christi non fuit in morte a divinitate separatum.

RESPONDEO dicendum quod illud, quod per gratiam Dei conceditur, 
nunquam absque culpa revocatur: unde dicitur Rom. 11. [v. 29], quod 
« sine poenitentia sunt dona Dei et vocatio ». Multo autem major est
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waardoor de Godheid in persoon met het lichaam van Chiistus 
vereenigd is, is veel grooter dan de genade der adoptie, waai door 
anderen geheiligd worden: en uiteraard is ze ook meer blijven , 
daar deze genade gericht is op een vereeniging in persoon; de 
adoptie-genade daarentegen op een liefdesvereeniging. En toe 
zien wij de adoptie-genade met zonder schuld verloren gaan. i] 
derhalve in Christus geen enkele zonde was, was het ook onmo 
gelijk, dat de eenheid van de Godheid met zijn vleesch wer 
ontbonden. En zooals derhalve vóór Christus dood zijn vleesc m 
persoon en hypostase met het Woord Gods vereenigd was, ee 
het ook na zijn dood vereenigd, zoodat er nl. na den doo geen 
andere hypostase was van het Woord Gods en van het v eesc 
van Christus, zooals Damascenus zegt.

Antwoord op de Bedenkingen. — E E>at verlaten zijn
slaat niet op de ontbinding van de persoonlijke vereeniging, maal* 
hierop, dat de Vader Hem bloot gaf voor het lijden. us e 
verlaten heeft daar geen andere beteekenis, dan niet esc ermen 
tegen vervolgers. — Ofwel zegt Hij, dat Hij vei laten is in ver 
band met dit gebed waarin Hij zeide : « Vader, indien et mo 
gelijk is, laat dan deze kelk aan Mij voorbijgaan, » zooals 
Augustinus het verklaart. ^________ _
gratia unionis, per quam divinitas unita est carni Chiisti in pe.1S° ’ ^ n$ 
gratia adoptionis, per quam alii sanctificantur: et etiam ma° , gratia 
ex sui ratione, quia haec gratia ordinatur ad umonem 
autem adoptionis ad quandam unionem affectualem. Christo
quod gratia adoptionis nunquam perditur sine cu pa. um jjv:n:tatis a nullunf fuerit peccatum, impossibile fuit quod

carne ipsius. Et ideo sicut ante moitem caio C m0rtem: ut
personam et hypostasim Verbo Dei, ita et remansit_un‘a .P. m0rtem, 
scilicet non esset alia hypostasis Verbi Dei et carnis Chnsti post mortem,
ut Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. Z/-J-

Ad primum ergo dicendum quod derelictio ïUat^non^est ^re^o^ft 
solutionem unionis personalis: sed ad hoe quod ^
passioni. Unde derelinquere ibi non est aliquid quam non p' .
sequentibus. Vel dicit se derelictum quantum ad JUm '«• 
dixerat: « Pater, si fieri potest, transeat a me calnc .ste », ut Augustin
exponit in lib. de Grat. novi Testam.
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2. Wij zeggen, dat het Woord Gods met het vleesch vereenigd 
is door middel van de ziel, in zooverre het vleesch door de ziel 
behoort tot de menschelijke natuur, welke de Zoon Gods bedoelde 
aan te nemen, met echter in dien zin, dat de ziel een midden zou 
zijn, dat de vereenigde deelen verbindt. Het vleesch dankt echter 
aan de ziel, dat het behoort tot de menschelijke natuur, ook nadat 
de ziel daarvan gescheiden is, in zoover nl. het vleesch, dat gestor
ven is, krachtens Gods bepaling in zekeren zin geordend blijft op 
de verrijzenis. E,n daarom wordt de vereeniging van de Godheid 
met het vleesch niet weggenomen.

3. De ziel heeft een levendmakende kracht als vorm: en der
halve is het noodzakelijk, dat het lichaam levend is, als zij als 
vorm aanwezig en er mee vereenigd is. De Godheid echter heeft 
een levendmakende kracht niet op vormende, maar op uitwerkende 
wijze: zij kan immers geen vorm van het lichaam zijn. En daarom 
is het niet noodig, dat het lichaam levend is, wanneer de ver
eeniging van de Godheid met het vleesch voortduurt, aangezien 
God niet uit noodzaak handelt, maar uit vrijen wil.

Ad SECUNDUM dicendum quod Verbum Dei dicitur unitum carni me- 
diante anima, inquantum caro per animam pertinet ad humanam naturam, 
quam Filius Dei assumere intendebat: non autem ita quod anima sit quasi 
medium ligans unita. Habet autem caro ab anima quod pertineat ad huma
nam naturam, etiam postquam anima separatur ab ea: inquantum scilicet m 
carne mortua remanet, ex divina ordinatione, quidam ordo ad resurrectionem. 
Et ideo non tollitur unio divinitatis ad carnem.

Ad TERTIUM dicendum quod anima habet vim vivificandi formaliter. Et 
ideo, ea praesente et unita formaliter, necesse est corpus esse vivum. 
Divinitas autem non habet vim vivificandi formaliter, sed effective: non 
enim potest esse corporis forma. Et ideo non est necesse quod, manente 
unione divinitatis ad carnem, caro sit viva: quia Deus non ex necessitate 
agit sed ex voluntate.
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IIP ARTIKEL.

Werd bij den dood van Christus de Godheid 
van zijn ziel gescheiden?

Bedenkingen. — Men beweert, dat bij den dood van Christus, 
de Godheid van zijn ziel gescheiden werd. — L De Heei toe 
zegt bij Joannes (10. 18) : <( Niemand neemt mijn ziel van ij 
weg, maar Ik leg haar uit Mij zelf af, en Ik heb macht om aar 
af te leggen en macht om haar wederom op te nemen. )> e 
lichaam echter kan niet de ziel afleggen, door haar van zich a te 
scheiden, daar de ziel niet is onderworpen aan de macht van e 
lichaam, maar veeleer omgekeerd. En dus schijnt het aan nstus, 
in zoover Hij het Woord Gods is, toe te komen zijn ziel af te leggen. 
Dit beteekent echter, haar van zich af te scheiden. Dus wei oor 
zijn dood zijn ziel van de Godheid afgescheiden. . , ,

2. Athanasius zegt: « Gevloekt hij, die niet belijdt, at e ee e 
mensch, welke de Zoon Gods heeft aangenomen, op en er en 
dag uit de dooden verrezen is, nadat hij wederom was aangenomen 
of bevrijd. » Maar de geheele mensch kon niet ten twee e ma e

ARTICULUS III.

Ulrum in mortc Christi fuerit facta separatio divinitatis ab anima. 

[3. Dist. 21. q. 1. art. 1. qla. 2. et qla. 3. ad 3.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod in morte Christi fuerit facta 
paratio divinitatis ab anima. Dicit enim Dominus, Joan. 10. [v. 18]:
Nemo tollit animam meam a me: sed ego pono eam, et potestatem habeo 

srum sumendi eam ». Non autem videtur quod corpus animam ponere 
ossit, eam a se separando: quia anima non subjicitur potestati corporis, 
id potius e converso. Et sic videtur quod Christo secundum quod est 
^erbum Dei, conveniat animam suam ponere. Hoe autem est eam a se 
ïparare. Ergo per mortem anima ejus fuit a divinitate separata.

2. Pr^ETEREA, Athanasius dicit [De Beatitud. Fidei etc. lib. 6.] : 
( Maledictum qui totum hominem quem assumpsit Dei Filius, denuo 
ssumptum vel liberatum, tertia die a mortuis resurrexisse non confitetur ».
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aangenomen worden, tenzij de heele mnsch eens van het Woord 
Gods afgescheiden was. De geheele mensch nu bestaat uit ziel en 
lichaam. Dus eens werd de Godheid van het lichaam en van de 
ziel afgescheiden.

3. De Zoon Gods wordt waarlijk mensch genoemd wegens 
zijn vereeniging met den geheelen mensch. Wanneer derhalve het 
Woord Gods vereenigd bleef met de ziel, toen de vereeniging van 
de ziel met het lichaam door den dood werd ontbonden, dan zou 
volgen, dat men naar waarheid kon zeggen, dat de Zoon Gods 
de ziel was. Dit is echter valsch, wijl zou volgen, dat de Zoon 
Gods de vorm van het lichaam was, daar de ziel de vorm van 
het lichaam is; en dit is onmogelijk. Dus werd bij den dood van 
Christus de ziel van het Woord Gods gescheiden.

4. De ziel en het lichaam, onderling gescheiden, maken niet 
één, maar twee hypostasen uit. Wanneer dus het Woord Gods 
zoowel met het lichaam als met de ziel van Christus vereenigd 
bleef, dan schijnt te volgen, dat na hun onderlinge scheiding door 
den dood van Christus, het Woord Gods tijdens Christus* dood 
twee hypostasen was. Dit is echter valsch. Dus bleef na den dood 
van Christus de ziel niet met het Woord vereenigd.

Sed non potuit totus homo denuo assumi, nisi aliquando fuerit totus homo 
a Verbo Dei separatus. Totus autem homo componitur ex anima et corpore. 
Ergo aliquando fuit facta separatio divinitatis et a corpore et ab anima.

3. Pr,eterea propter unionem ad totum hominem Filius Dei vere 
dicitur homo. Si ergo, soluta unione animae et corporis per mortem. Verbum 
Dei remansit unitum animae, sequeretur quod vere dici potuisset Filium Dei 
esse animam. Hoe autem est falsum: quia, cum anima sit forma corporis, 
sequeretur quod Verbum Dei fuerit corporis forma, quod est impossibile. 
Ergo in morte Christi anima fuit a Verbo Dei separata.

4. PRjETEREA, anima et corpus, ab invicem separata, non sunt una 
hypostasis, sed duae. Si igitur Verbum Dei remansit unitum tam corpon, 
quam animae Christi, separatis eis ab invicem per mortem Christi, videtur 
sequi quod Verbum Dei, durante morte Christi, fuerit duae hypostases. 
Quod est inconveniens. Non ergo post mortem Christi remansit anima Verbo 
unita.
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Daartegenover staat echter, dat Damascenus zegt: « Hoewel 
Christus als mensch gestorven is, en zijn heilige ziel gescheidenf 
Werd van zijn onbezoedeld lichaam, bleef toch de Godheid van 
beiden onafgescheiden, van de ziel, zeg i/f, en van het lichaam. ))

Leerstelling. — De ziel is meer onmiddellijk en eerder met 
het Woord Gods vereenigd, dan het lichaam, aangezien het lichaam 
niet het "Woord Gods vereenigd is door middel van de ziel, zoo- 
als boven gezegd is (6° Kw. le Art.). Omdat dus het Woord 
Gods in den dood niet van het lichaam gescheiden werd, werd 
het nog veel minder afgescheiden van de ziel. Evenals dus van 
den Zoon Gods gezegd wordt, wat toekomt aan het van de ziel 
afgescheiden lichaam, nl. « begraven te zijn », zoo wordt ook 
van Hem gezegd in de geloofsbelijdenis, dat « Hij nederdaalde 
ter helle, » aangezien zijn ziel, afgescheiden van het lichaam, ter 
helle afdaalde.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Augustinus vraagt 
in zijn uitleg van dit woord van Joannes, aangezien Christus is 
(( het Woord, de ziel en *t vleesch, of Hij de ziel af legt 'in zoo- 
verre Hij het Woord is, of in zooverre Hij de ziel is of weer in

Sed CONTRA est quod dicit Damascenus, in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 
27.] : « Etsi Christus mortuus est ut homo, et sancta ejus anima ab 
incontaminato divisa est corpore; divinitas tarnen inseparabilis ab utrisque 
permansit, ab anima dico et corpore ».

RESPONDEO dicendum quod anima unita est Verbo Dei immediatius et 
per prius quam corpus, cum corpus unitum sit Verbo Dei mediante anima, 
ut supra diclum est [q. 6. art. 1.]. Cum ergo Verbum Dei sit non separa- 
tum in morte a corpore, multo minus separatum est ab anima. Unde, sicut 
de Filio Dei praedicatur id quod convenit corpori ab anima separato, 
scilicet esse sepultum; ita de eo in Symbolo dicitur, quod « descendit ad 
inferos », quia anima ejus, a corpore separata, descendit ad inferos.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Augustinus [tract. 47. in Joan.] 
exponens illud verbum Joannis, inquirit, cum Christus sit « Verbum, anima 
et caro, utrum ex eo quod est Verbum, ponat animam; an ex eo quod est
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zooverre Hij het vleesch is. » En Hij zegt dat « indien wij zeg
gen, dat het Woord Cods de ziel af legde, volgen zou, dat die 
ziel eens van het Woord gescheiden was. Dit is echter valsch. De 
dood heeft immers het lichaam van de ziel gescheiden; maar ik' 
zeg niet, dat de ziel gescheiden was van het Woord. Zeggen wij 
echter, dat de ziel zichzelf aflegde, dan zou volgen, dat de ziel 
van zichzelf gescheiden was. Dit is echter een dwaasheid. » Dus 
blijft over, dat « het vleesch zelf zijn ziel af legde en haar 
wederom aannam, niet door eigen kracht, maar door de kracht van 
het Woord, dat in het vleesch woonde, » aangezien door den 
dood de Godheid van het Woord niet van het vleesch is afge
scheiden, zooals boven gezegd is (in het vorige Art.).

2. Met die woorden bedoelde Athanasius niet, dat de geheele 
mensch opnieuw werd aangenomen d. i. al zijn deelen, alsof het 
Woord Gods de deelen van de menschelijke natuur door den dood 
had afgelegd. Maar dat wederom het geheel van de aangenomen 
natuur bij de verrijzenis ongeschonden werd hersteld door de her- 
nieuwde vereeniging van de ziel met het lichaam.

3. Het Woord Gods wordt om zijn vereeniging met de mensche
lijke natuur niet de menschelijke natuur genoemd, maar mensch.

anima; an « iterum » ex eo quod est caro ». Et dicit quod, « si dixerimus, 
quod Verbum Dei animam posuit, sequitur (1) quod aliquando anima illa 
separata est a Verbo. Quod est falsum. Mors enim corpus ab anima 
separavit: a Verbo autem animam separatam esse non dico. Si vero dixeri
mus quod ipsa se anima ponat, sequitur quod anima ipsa a se separata 
sit. Quod est absurdum ». Relinquitur ergo quod « ipsa caro animam suam 
ponit et iterum eam sumit, non potestate sua, sed potestate Verbi inhabitan- 
tis camem »: quia, sicut supra dictum est [art. praec.], per mortem non 
est separata divinitas Verbi a carne.

Ad SECUNDUM dicendum quod in verbis illis Athanasius non intellexit 
quod totus homo denuo sit assumptus, idest, omnes partes ejus: quasi 
Verbum Dei partes humanae naturae deposuerit per mortem. Sed quod 
iterato totalitas naturae assumptae sit in resurrectione redintegrata per 
iteratam unionem animae et corporis.

Ad TERTIUM dicendum quod Verbum Dei, propter unionem humanae 
naturae, non dicitur humana natura: sed dicitur homo, quod est habens 1

(1) L. : sequeretur.
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d. i. hebbende de menschelijke natuur. De ziel echter en et 
lichaam zijn wezensdeelen van de menschelijke natuur. Dus vo 8t 
uit de vereeniging van het Woord met hen beide niet, at et 
Woord Gods de ziel of het lichaam is, maar dat het zie en 
lichaam heeft.

4. Hierop moet geantwoord worden met wat Damascenus 
zegt: « Dat bij den dood van Christus de ziel van het lichaam ge
scheiden Werd, wil niet zeggen, dat één hypostase m twee 
hypostasen verdeeld werd. Want zoowel het lichaam as e 
ziel van Christus hadden onder hetzelfde °Pzjf * ^an fü 
beginne af hun bestaan in de hypostase van het Woor , en ij 
den dood onderling gescheiden, bleef ieder van hen es aan, 
hebbend de ééne hypostase van 't Woord. Daarom was e eene 
hypostase van het Woord de hypostase van het Woor , en van 
de ziel en van het lichaam. Nooit toch heeft of de zie , of e 
lichaam een eigen hypostase gehad, buiten de hypostase van e 
Woord. Altijd immers is er maar één hypostase van t Woord 
geweest en nooit waren er twee. ))

humanam naturam. Anima autem et corpus sunl partes essentiales humanae 
naturae. Unde propter unionem Verbi ad utrumque eorum non sequitur 
quod Verbum Dei sit anima vel corpus: sed quod sit habens animam vel 
corpus.

Ad QUARTUM dicendum quod, sicut Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. 
Fid. cap. 27.], « quod in morte Christi est separata anima a carne, non 
est una hypostasis in duas hypostases divisa. Nam et corpus et anima Christi 
secundum idem ex principio in Verbi hypostasi habuerunt existentiam: et 
in morte, invicem divisa, singulum eorum mansit unam hypostasim Verbi 
habens. Quare una Verbi hypostasis Verbi et animae et corporis extitit 
hypostasis. Nunquam enim neque anima neque corpus propriam habuerunt 
hypostasim, praeter Verbi hypostasim. Una enim semper Verbi hypostasis, 
ct nunquam duac ». , \ '
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IV1’ ARTIKEL.

Was Christus mensch in de drie dagen van zijn dood?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus in de drie dagen 
van zijn dood mensch was. — 1. Augustinus immers zegt: « Die 
aanname rvas zoo, dat zij God mensch maakte en den mensch 
God. » Die aanname echter hield niet op met den dood. Dus hield 
Hij met den dood niet op mensch te zijn.

2. De Wijsgeer zegt, dat « ieder mensch zijn intellect is. )) 
Vandaar dat wij ook na den dood van Petrus zijn ziel toesprekend 
zeggen: « Heilige Petrus, bid voor ons. » Maar de Zoon Gods 
was na den dood niet gescheiden van zijn intellectueele ziel. Dus 
was de Zoon Gods gedurende die drie dagen mensch.

3. Ieder priester is mensch. Christus nu was in de drie dagen 
van zijn dood priester: anders toch zou het niet waar zijn wat * 2 3

ARTICULUS IV.

Utrum Christus in triduo mortis fuerit homo.

[3. Dist. 22. q. 1. art. 1. et Quodl. 3. q. 2. art. 2. 
et Comp. Theol. cap. 229.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod Christus in triduo mortis 
fuerit homo. Dicit enim Augustinus in 1. de Trinit. [cap. 13.] : « Tabs 
erat illa susceptio, quae Deum hominem faceret et hominem Deum ». 
Sed illa susceptio non cessavit per mortem. Ergo videtur quod per mor- 
tem non desierit esse homo.

2. PrvETEREA, Philosophus dicit, in 9. Ethic. [cap. 4.- n. 3. St. Th. 
lect. 4.], quod « unusquisque homo est suus intellectus ». Unde et, post 
mortem animam Petri alloquentes, dicimus: « Sancte Petre, ora pro nobis ». 
Sed post mortem Filius Dei non fuit separatus ab anima intellectuali. Ergo 
in illo triduo Filius Dei fuit homo.

3. Pr/ETEREA, omnis sacerdos est homo. Sed in illo triduo mortis 
Christus fuit sacerdos: aliter enim non verum esset quod dicitur in Psal.
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gezegd wordt in het Boek der Psalmen (109. 4) : « Gij zijt 
priester in eeuwigheid. » Dus was Christus in die drie dagen 
mensch.

Daartegenover staat echter, dat wanneer het hoogere wordt 
weggenomen, ook het lagere vervalt. Levend of bezield zijn nu is 
hooger dan dier of mensch, want een dier is een bezielde zintui
gelijke substantie. In de drie dagen van den dood echter was het 
lichaam van Christus met levend, noch bezield. Dus was Hij geen 
mensch.

Leerstelling. — Het is een geloofspunt, dat Christus waar
lijk gestorven is. Dus is elke bewering, waardoor de waarachtig
heid van Christus’ dood wordt weggenomen, een dwaling tegen 
het geloof. Daarom zegt Cyrillus: (( Indien iemand niet belijdt, 
dat het Woord Gods in het vleesch geleden heeft, en in het 
vleesch gekruisigd is en in het vleesch den dood gesmaakt heeft, 
dan zij hij gevloekt. » Voor de echtheid van den dood van mensch 
of dier wordt echter vereischt, dat hij ophoudt mensch of dier te 
zijn: de dood immers van mensch of dier komt voort uit de schei
ding van de ziel, die juist als voornaamste tot het wezen van dier 
of mensch behoort. En daarom is het, zonder meer en absoluut

109. [v. 4] : « Tu es sacerdos in aeternum ». Ergo Christus in illo 
triduo fuit homo.

Sed CONTRA, remoto superiori, removetur inferius. Sed vivum, sive 
animatum, est superius ad animal et ad hominem: nam animal est sub- 
stantia animata sensibilis. Sed in illo triduo mortis corpus Christi non fuit 
vivum neque animatum. Ergo non fuit homo.

RESPONDEO dicendum quod Christum vere fuisse mortuum est articulus 
fidei. Unde asserere omne illud per quod tollitur veritas mortis Christi, est 
error contra fidem. Propter quod in Epist. Synodali Cyrilli [Anath. 12. 
et habetur in Concil. Ephes. gener. 3. part. 1. cap. 26.] dicitur: « Si 
quis non confitetur Dei Verbum passum came, et crucifixum came, et 
quod mortem gustavit came, anathema sit ». Pertinet autem ad veritatem 
mortis hominis vel animalis quod per mortem desinat esse homo vel animal: 
mors enim hominis vel animalis provenit ex separatione animae, quae complet 
rationem animalis vel hominis. Et ideo dicere Christum in triduo mortis
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gesproken, een dwaling te beweren, dat Christus in de drie dagen 
van zijn dood mensch was. Men kan echter wel zeggen, dat 
Christus in die drie dagen een gestorven mensch was. Sommigen 
echter hebben beleden, dat Christus in die drie dagen mensch was, 
waarmede zij wel woorden gebruikten, die een dwaling inhielden, 
maar in hun geloof hingen zij niet den zin dier dwaling aan; 
zoo zegt Hugo van S. Victor, dat Christus in de drie dagen van 
zijn dood mensch was, om deze reden, dat hij hield, dat de ziel de 
mensch was. Dit is echter valsch, zooals in het Eerste Deel gezegd 
is (75e Kw. 4° Art.). — Ook de Magister hield, dat Christus in 
de drie dagen van zijn dood mensch was om een andere reden: hij 
hield nl., dat de vereeniging van ziel en lichaam niet tot het 
het wezen van den mensch behoorde, maar opdat iets mensch zou 
zijn, was het voldoende, dat het een menschelijke ziel en n 
lichaam had, hetzij verbonden, hetzij niet verbonden. Ook dit 
blijkt valsch te zijn uit hetgeen gezegd werd in het Eerste Deel 
(76° Kw. lc Art.) en uit hetgeen boven gezegd werd over de 
wijze der vereeniging (2e Kw. 5° Art.).

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het Woord Gods 
nam ziel en lichaam, samen vereenigd, aan: en daarom maakte die 
aanname God tot mensch en den mensch tot God. Deze aanname

hominem fuisse, simpliciter et absolute loquendo, erroneum est. Potest 
tarnen dici quod Christus in triduo fuit homo mortuus. Quidam tarnen 
confessi sunt Christum in triduo hominem fuisse, dicentes quidem verba 
erronea, sed sensum erroris non habentes in fide: sicut Hugo de Sancto 
Victore, qui [lib. 2. de Sacram. part. 1. cap. 11.] ea ratione dixit Christum 
in triduo mortis fuisse hominem, quia dicebat animam esse hominem. Quod 
tarnen est falsum, ut in 1. ostensum est [q. 75. art. 4.]. Magister etiam 
Sent. in 22. dist. 3. lib., posuit quod Christus in triduo mortis fuit homo, 
alia ratione, quia credidit, quod unio animae et carnis non esset de ratione 
hominis, sed sufficeret ad hoe quod aliquid sit homo, quod habeat animam 
humanam et corpus, sive conjuncta sive non conjuncta. Quod etiam patet 
esse falsum ex his quae dicta sunt in 1. [q. 76. art. 1.], et ex his quae 
supra dicta sunt circa modum unionis [q. 2. art. 5.].

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Verbum Dei suscepit animam et 
carnem unitam: et ideo illa susceptio fecit Deum hominem et hominem
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hield ook niet op door de scheiding van het Woord van de ziel 
of van het vleesch; maar de vereeniging van vleesch en ziel hield op.

2. We zeggen, dat de mensch zijn intellect is, niet omdat het 
intellect de geheele mensch is, maar omdat het intellect het voor
naamste deel is in den mensch, waarin virtueel de geheele beschik
king van den mensch gelegen is; evenals wanneer de bestuurder 
van een staat, de geheele staat genoemd wordt, wijl van hem de 
geheele ordening der staat afhankelijk is.

3. Den mensch komt het toe priester te zijn krachtens zijn ziel, 
waarin het priesterlijk merkteeken zich bevindt: vandaar dat de 
mensch door den dood niet zijn priesterlijke wijding verliest. En 
veel minder Christus, die de oorsprong van geheel het priester
schap is.

Ve ARTIKEL.

Was het lichaam van den levenden en den gestorven Christus 
numeriek hetzelfde?

Bedenkingen. — Men beweert, dat het lichaam van den

Deum. Non autem cessavit illa susceptio per separationem Verbi ab anima 
vel a carne: cessavit tarnen unio carnis et animae.

Ad SECUNDUM dicendum quod homo dicitur esse suus intellectus, non 
quia intellectus sit totus homo, sed quia intellectus est principalior pars 
hominis, in quo virtuahter consistit tota dispositio hominis: sicut si rector 
civitatis dicatur tota civitas, quia in eo consistit tota dispositio civitatis.

Ad TERTIUM dicendum quod esse sacerdotem convenit homini ratione 
animae, in qua est ordinis character. Unde per mortem homo non perdit 
ordinem sacerdotalem. Et multo minus Christus, qui est totius sacerdotii 
origo.

ARTICULUS V.

Ulrum fuerit idem numero corpus Chrisii viventis et mortui.

[Quodl. 2. q. 1. art. 1. et Quodl. 3. q. 2. art. 2. ad 1. 
et Quodl. 4. q. 5.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit idem numero 
11
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levenden en den gestorven Christus niet numeriek hetzelfde was. 
— 1. Christus toch is werkelijk gestorven, zooals ook andere men- 
schen sterven. Het lichaam echter van ieder ander mensch is dood 
en levend niet zonder meer numeriek hetzelfde, daar zij wezen
lijk verschillen. Dus is ook het lichaam van Christus bij dood en 
leven, niet zonder meer numeriek hetzelfde.

2. Volgens den Wijsgeer « zijn dingen die soortelijk verschil
len, ook numeriek verschillend. » Het lichaam van Christus nu 
was bij leven en dood soortelijk verschillend, daar wij niet spre
ken van het oog of het vleesch van een doode, tenzij in afgeleiden 
zin, zooals blijkt bij den Wijsgeer. Derhalve was het lichaam van 
Christus, bij leven en dood, niet zonder meer numeriek hetzelfde.

3. De dood is een zeker bederf. Als iets nu bederft door een 
bederf in de zelfstandigheid, dan is het na het bederf reeds niet 
meer, wijl bederf een verandering is van zijn tot niet-zijn. Het 
lichaam van Christus bleef dus na den dood niet numeriek het
zelfde, wijl de dood een zelfstandigheidsbederf is.

Daartegenover staat echter dat Athanasius zegt: (( Toen het 
lichaam besneden werd, en toen het dronk» en toen het at, en

corpus Christi viventis et mortui. Christus enim vere mortuus fuit, sicut et 
alii homines moriuntur. Sed corpus cujuscumque alterius hominis non est 
simpliciter idem numero mortuum et vivum: quia differunt essentiali diffe- 
rentia. Ergo neque corpus Christi est simpliciter idem numero mortuum et 
vivum.

2. Pr/ETEREA, secundum Philosophum in 5. Metaph. [tex. 12. St. 
Thom. lect. 8.], « quaecumque sunt diversa specie, sunt etiam diversa 
numero ». Sed corpus Christi vivum et mortuum fuit diversum specie: quia 
non dicitur oculus aut caro mortui nisi aequivoce, ut pater per Philosophum 
in 2. de Anima [tex. 9. St. Thom. lect. 2.], et in 7. Metaph. [tex. 35. 
St. Thom. lect. 10.]. Ergo corpus Christi non fuit simpliciter idem numero 
vivum et mortuum.

3. PRETEREA, mors est corruptio quaedam. Sed illud quod corrumpitur 
corruptione substantiali, postquam corruptum est, jam non est: quia corruptio 
est mutatio de esse in non esse. Corpus ergo Christi, postquam mortuum 
fuit, non remansit idem numero: cum mors sit substantialis corruptio.

Sed CONTRA est quod Athanasius dicit in Epistola ad Epictetum [circa 
med. et incipit: Ego arbitrabar] : « Circumciso corpore, et potato et man-
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Werkte, en toen het aan het /^ruis gehecht werd, was het t on i] e 
lijke en onlichamelijke Woord Gods; dit werd in het graf ge eg . >> 
Maar het levende lichaam van Christus werd besneden en aan e 
kruis gehecht; het gestorven lichaam echter van Christus wei m 
het graf gelegd. Dus het was hetzelfde lichaam, dat ee e, en 
dat dood was.

Leerstelling. — Als ik zeg: zonder meer, kan dit twee
voudig verstaan worden. — Vooreerst, in zooverre zonder meer 
hetzelfde is als absoluut; zooals « zonder meer gezegd wordt, 
Wat zonder toevoeging gezegd wordt, » gelijk de Wijsgeer zegt. 
En op die manier was het lichaam van Christus dood en levend 
zonder meer numeriek hetzelfde. Iets wordt immers numeriek zonder 
meer hetzelfde genoemd, omdat het één is van suppositum. Het 
lichaam van Christus nu was dood en levend één van suppositum, 
daar het bij leven en dood geen andere hypostase had, als de 
hypostase van het Woord Gods, zooals boven gezegd is (2e Art. 
van deze Kw.). En zoo bedoelt het Athanasius in de aangehaalde 
uitspraak. — Vervolgens is zonder meer hetzelfde als geheel of 
totaal. En zoo was het lichaam van Christus bij dood en leven 
niet zonder meer numeriek hetzelfde. Want het was niet totaal

ducante et laborante, et in ligno affixo, erat impassibile et incorporeum Dei 
Verbum: hoe erat in sepulchro positum ». Sed corpus Christi vivum fuit 
circumcisum et in ligno affixum: corpus autem Christi mortuum fuit 
positum in sepulchro. Ergo hoe idem corpus, quod fuit vivum, fuit etiam 
mortuum.

RESPONDEO dicendum quod hoe quod dico simpliciter potest accipi 
dupliciter. Uno modo, secundum quod simpliciter idem est quod absolute: 
sicut « simpliciter dicitur, quod nullo addito dicitur », ut Philos. dicit 
[in fin. lib. 2. Topic.]. Et hoe modo corpus Christi mortuum et vivum 
simpliciter fuit idem numero. Dicitur enim ahquid esse idem numero sim
pliciter, quia est supposito idem. Corpus autem Christi vivum et mortuum 
fuit supposito idem: quia non habuit aliam hypostasim vivum et mortuum, 
praeter hypostasim Verbi Dei, ut supra dictum est [art. 2. hujus q.]. Et 
hoe modo loquitur Athanasius in auctoritate inducta. Alio modo, simpliciter 
idem est quod omnino, vel totaliter. Et sic corpus Christi mortuum et vivum 
non fuit simpliciter idem numero. Quia non fuit totaliter idem: cum vita
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hetzelfde, daar het leven iets is, dat tot het wezenlijke van een 
levend lichaam behoort; het is immers een wezens-praedicaat, niet 
een, dat bijkomstig is; dus volgt, dat het lichaam, dat ophoudt 
levend te zijn niet totaal hetzelfde blijft. Als men echter zou zeg
gen, dat het gestorven lichaam van Christus totaal hetzelfde bleef, 
dan zou daaruit volgen, dat het niet bedorven was, door het bederf 
van den dood, bedoel ik. Dit is echter de ketterij der Gaianitanen, 
zooals Isidorus zegt. En Damascenus zegt, dat « het woord bederf 
een dubbele beteel^enis heeft. Vooreerst de scheiding der ziel van 
het lichaam en dergelijk; ten tweede, de volledige ontbinding tot 
elementen. Daarom is hei goddeloos met Julianus en Caianus te 
zeggen, dat het lichaam van Christus vóór de verrijzenis op de 
eerstgenoemde wijze onbederfelijk omdat dan het (( lichaam 
van Christus » niet van dezelfde zelfstandigheid zou zijn als wij, en 
het niet in waarheid zou gestorven zijn, en wij niet naar waarheid 
zouden gered zijn. Op de tweede manier echter is het lichaam van 
Christus niet bedorven. »

Antwoord op de Bedenkingen. — Het gestorven lichaam 
van ieder ander mensch blijft niet vereenigd met de een of andere 
blijvende hypostase, zooals het gestorven lichaam van Christus. En

sit aliquid de essentia corporis viventis, est enim praedicatum essentiale, 
non accidentale; unde consequens est quod corpus quod desinit esse vivum 
non totaliter idem remaneat. Si autem diceretur quod corpus Christi mor- 
tuum totaliter idem remaneret, sequeretur quod non esset corruptum, cor- 
ruptione dico mortis. Quod est haeresis Gajanitarum, ut Isidorus dicit 
[lib. 8. Etym. cap. 5.], et habetur in Decretis 24. q. 3. [can.: Quidam 
autem]. Et Damascenus dicit in 3. lib. [Orth. Fid. cap. 28. in princ.], 
quod « corruptionis nomen duo significat: uno modo, separationem animae 
a corpore, et aha hujusmodi; alio modo, perfectam dissolutionem in elementa. 
Ergo incorruptibile dicere corpus Domini, secundum Julianum et Gajanum, 
secundum primum corruptionis modum, ante resurrectionem, est impium: 
quia « corpus Christi » non esset consubstantiale nobis; nee in veritate 
mortuum esset; nee secundum veritatem salvati essemus. Secundo autem 
modo, corpus Christi fuit incorruptum ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod corpus mortuum cujuscumque alterius 
hominis non remanet unitum alicui hypostasi permanenti, sicut corpus Christi
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daarom is het gestorven lichaam van elk ander mensch niet zonder 
meer eender, maar in een bepaald opzicht: daar het naar de 
materie hetzelfde is, niet naar den vorm. Het lichaam van Christus 
echter bleef hetzelfde zonder meer, van wege de identiteit van het 
suppositum zooals gezegd is (in de Leerstelling).

2. Aangezien iets numeriek hetzelfde genoemd wordt om 
bet suppositum, en wat soortelijk hetzelfde is, gelijk is in 
vorm, daarom moet overal, waar het suppositum zelfstandig staat 
in slechts eene natuur, de numerieke eenheid opgeheven worden, 
zoodra de eenheid van soort wordt weggenomen. Maar de 
hypostase van het Woord Gods bestaat zelfstandig in twee naturen. 
En ofschoon in Christus het lichaam naar de soort der menschelijke 
natuur niet hetzelfde bleef, bleef het toch numeriek hetzelfde 
krachtens het suppositum van ’t Woord Gods.

3. Christus was niet onderhevig aan bederf en dood krachtens 
het suppositum, waarnaar de eenheid genomen wordt, maar wegens 
zijn natuur, krachtens welke er een verschil van dood en leven is.

mortuum. Et ideo corpus mortuum cujuscumque alterius hominis non est 
idem simpliciter, sed secundum quid: quia est idem secundum materiam, 
non autem idem secundum formam. Corpus autem Christi remanet idem 
simpliciter, propter identitatem suppositi, ut dictum est [in corp. art.].

Ad secundum dicendum quod, quia idem numero dicitur aliquid secun
dum suppositum, idem autem specie est idem secundum formam, ubicumque 
suppositum subsistit in una sola natura, oportet quod, sublata unitate speciei, 
auferatur unitas numeralis. Sed hypostasis Verbi Dei subsistit in duabus 
naturis. Et ideo quamvis in Christo non remaneat corpus idem secundum 
speciem humanae naturae, remanet tarnen idem numero secundum suppositum 
Verbi Dei.

Ad TERTIUM dicendum quod corruptio et mors non competit Christo 
ratione suppositi, secundum quod attenditur unitas: sed ratione naturae, 
secundum quam invenitur differentia mortis, et vitae.
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VI° ARTIKEL.

Heeft de dood van Christus iets uitgerverkt tot ons heil?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de dood van Christus 
niets heeft uitgewerkt tot ons heil. — 1. De dood toch is een zeker 
gemis, het is immers gemis aan leven. Maar een gemis heeft, daar 
het niet een ding is, geen kracht tot werken. Dus kon hij niets uit
werken tot ons heil.

2. Het lijden van Christus heeft ons heil bewerkt bij wijze van 
verdienste. Maar zoo kon de dood van Christus niet werken, want 
bij den dood wordt de ziel van het lichaam gescheiden, en deze is 
het beginsel van verdienste. Dus heeft de dood van Christus mets 
tot ons heil uitgewerkt.

3. Het lichamelijke is geen oorzaak van iets geestelijks. De 
dood van Christus nu was iets lichamelijks. Dus kon hij geen 
oorzaak zijn van ons geestelijk heil.

ARTICULUS VI.

Utrum mors Chrisli aliquid operata sit ad nostram salutem.

[Infr. q. 51. art. 1. ad 2. et q. 56. art. 1. ad 4. 
et ad Rom. cap. 4. lect. 3.].

' Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod mors Christi nihil operata sit 
ad nostram salutem. Mors enim est quaedam privatio: est enim privatio 
vitae. Sed privatio, cum non sit res aliqua, non habet aliquam virtutem 
agendi. Ergo non potuit aliquid operari ad nostram salutem.

2. Pr^TEREA, passio Christi operata est nostram salutem per modum 
meriti. Sic autem non potuit operari mors Christi: nam in morte separatur 
anima a corpore, quae est merendi principium. Ergo mors Christi non est 
operata aliquid ad nostram salutem.

3. Pr/ETEREA, corporale non est causa spiritualis. Sed mors Christi fuit 
corporalis. Non ergo potuit esse causa spiritualis nostrae salutis.
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Daartegenover staat echter, dat Augustinus zegt: « De ééne 
dood van onzen Zaligmaker, » de lichamelijke nl., « strekte tot heil 
van onzen dubbelen dood » d. i. dien van onze ziel en van ons 
lichaam.

Leerstelling. — Op dubbele wijze kunnen wij over Christus’ 
dood spreken: vooreerst, voor zoover hij nog geschiedt; ten 
tweede, voor zoover hij reeds gebeurd is. — Men zegt nu, dat de 
dood geschiedt, wanneer iemand door een of ander lijden, hetzij 
dit natuurlijk is, hetzij gewelddadig, op weg is naar den dood. En 
zoo opgevat, komt het op hetzelfde neer om te spreken over den 
dood van Christus of over zijn lijden. En zoo is volgens deze 
wijze van spreken, Christus’ dood oorzaak van ons heil, naar de 
wijze waarop dit boven van zijn lijden gezegd is (48c Kw.). — 
De dood van Christus wordt echter als gebeurd beschouwd, 
wanneer de scheiding van lichaam en ziel heeft plaats gehad. En 
zoo spreken wij nu over den dood van Christus. Op deze wijze 
echter kan de dood van Christus geen oorzaak van ons heil zijn 
bij wijze van verdienste, maar alleen op uitwerkende wijze, in 
zoover nl. ook door den dood de Godheid niet van Christus* 
vleesch gescheiden werd, en daarom al wat er plaats greep met 
het lichaam van Christus, ook na de scheiding der ziel, voor ons

Sed CONTRA est quod Augustinus dicit, in 4. de Trinit. [cap. 3. sub 
fin. ] : « Una mors nostri Salvatoris », scilicet corporalis, « duabus mor- 
tibus nostris », idest animae et corporis « saluti fuit ».

Respondeo dicendum quod de morte Christi dupliciter loqui possumus: 
uno modo, secundum quod est in fieri; alio modo, secundum quod est in 
facto esse. Dicitur autem mors esse in fieri, quando aliquis per aliquam 
passionem, vel naturalem vel violentam, tendit in mortem. Et hoe modo, 
idem est loqui de morte Christi et de passione ipsius. Et ita, secundum 
hunc modum, mors Christi causa est salutis nostrae, secundum id quod de 
passione supra dictum est [q. 48.]. Sed in facto esse mors Christi con- 
sideratur secundum quod jam facta est separatio corporis et animae. Et 
sic nunc loquimur de morte Christi. Hoe autem modo mors Christi non 
potest esse causa salutis nostrae per modum meriti, sed solum per modum 
efficientiae: inquantum scilicet nee per mortem divinitas separata fuit a 
Christi carne, et ideo quidquid contigit circa carnem Christi, etiam anima
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heilrijk was uit kracht der Godheid, die er mee vereenigd was. 
Een effect nu wordt juist als effect eener oorzaak beschouwd, in 
zoover het gelijkt op die oorzaak. En daar nu de dood een gemis 
is aan eigen leven, wordt het effect van Christus’ dood opgevat 
in verband met de verwijdering van datgene, wat ons heil in den 
weg staat, d. i. de geestelijke en lichamelijke dood. En daarom 
zeggen we, dat door den dood van Christus in ons is te met 
gedaan, zoowel de dood der ziel, welke veroorzaakt wordt door 
onze zonde, naar het woord in den Brief aan de Romeinen (4. 25) : 
(( Hij is overgeleverd, » nl. tot den dood, « om onza misdaden; )) 
alsook de lichamelijke dood, welke bestaat in de afscheiding der ziel; 
naar het woord in den Eersten Brief aan de Corinthïèrs (15. 54) : 
(( De dood is verzwolgen in overwinning. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De dood van 
Christus heeft ons heil bewerkt uit kracht der Godheid, die ermee 
vereenigd was, en niet krachtens den dood alleen.

2. Ofschoon de dood van Christus, voor zoover hij beschouwd 
wordt als gebeurd, niet bij wijze van verdienste ons heil bewerkt 
heeft, heeft hij toch daartoe meegewerkt op uitwerkende wijze, 
zooals gezegd is (in de Leerst.).

separata, fuit nobis salutiferum virtute divinitatis unitae. Consideratur autem 
proprie alicujus causae effectus secundum similitudinem causae. Unde, 
quia mors est quaedam privatio vitae propriae, effectus mortis Christi 
attenditur circa remotionem eorum quae contrariantur nostrae saluti, quae 
quidem sunt mors animae et mors corporis. Et ideo per mortem Christi 
dicitur esse destructa in nobis et mors animae, quae est per peccatum 
nostrum, secundum illud Rom. 4. [v. 25] : « Traditus est », scilicet in 
mortem, « propter delicta nostra »; et mors corporis, quae consistit in 
separatione animae, secundum illud l. ad Cor. 15. [v. 54] : « Absorpta 
est mors in victoria ».

Ad PRJMUM ergo d cendum quod mors Christi est operata salutem 
nostram ex virtute divinitatis unitae, et non ex sola ratione mortis.

Ad SECUNDUM dicendum quod mors Christi, secundum quod conside
ratur in facto esse, etsi non est ad nostram salutem operata per modum 
meriti, est tarnen operata per modum efficientiae, ut dictum est [in corp. 
art.].
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3. Wel was de dood van Christus iets lichamelijks, maar dat 
lichaam was het werktuig van de Godheid, die. er mee vereenigd 
was, en werkte in haar kracht, ook toen het gestorven was.

Ad TERTIUM dicendum quod mors Christi fuit quidem corporalis, sed 
corpus illud fuit instrumentum divinitatis sibi unitae, operans in virtute ejus 
etiam mortuum.
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EEN EN VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER CHRISTUS’ BEGRAFENIS.

(Vier Artikelen.)

Vervolgens moeten wij handelen over de begrafenis van 
Christus, en hierover stellen wij vier vragen:

1. Was het passend, dat Christus begraven werd?
2. Over de wijze van begraven.
3. Kwam zijn lichaam in het graf tot ontbinding?
4. Over den tijd, gedurende welken Hij in in het graf lag.

Ic ARTIKEL.

Was het passend, dat Christus begraven xverd. 

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet passend was, dat

QUAESTIO LI.

DE SEPULTURA CHRISTI,
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de sepultura Christi.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: 1. Utrum conveniens fuerit Christum 

sepeliri. — 2. De modo sepultura ejus. — 3. Utrum corpus ejus fuerit in 
sepulchro resolutum. — 4. De tempore, quo jacuit in sepulchro.

ARTICULUS I.

Utrum fuerit conveniens Christum sepeliri.

[Infr. q. 52. art. 4. et Comp. Theol. cap. 234. 
et 1. Cor. cap. 15. lect. 1.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens Christum
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Christus begraven werd. — 1. Van Christus toch wordt gezegd in 
het Boel? der Psalmen (87. 6) : « Ik ben geworden als een hulpe
loos mensch, een vrije onder de dooden. » In het graf echter 
worden de lichamen der dooden ingesloten, wat strijdig is met 
vrijheid. Dus was het niet passend, dat het lichaam van Christus 
begraven werd.

2. Met Christus moest er niets gebeuren, wat voor ons niet 
heilbrengend was. Dat Christus begraven werd, schijnt echter 
ln geen enkel opzicht iets te maken te hebben met het heil der 
menschen. Dus was het niet passend, dat Hij begraven werd.

3. Het past niet, dat God, die boven de hemelen verheven is, 
in de aarde begraven werd. Wat het lichaam van Christus echter 
overkomen is, wordt van wege de vereeniging aan God toegeschre
ven. Dus was het niet passend, dat Christus begraven werd.

Daartegenover staat echter, dat bij Mattheus (26. 10) de Heer 
aangaande de vrouw, die Hem gezalfd had, zegt: <( Zij heeft 
een goed werk aa” Mij gedaan » en vervolgens laat Hij er op 
volgen: « Want toen zij die balsem over Mij uitgoot, deed ze 
dat voor mijn begrafenis. »

sepeliri. De Christo enim dicitur in Psal. 87. [v. 5, 6] : « Factus est, 
sicut homo sine adjutorio, inter mortuos liber ». Sed in sepulchro includuntur 
corpora mortuorum: quod videtur esse contrarium libertati. Ergo non 
videtur fuisse conveniens quod corpus Christi sepeliretur.

2. Pr/ETEREA, nihil circa Christum fieri debuit quod non esset salu- 
tiferum nobis. Sed in nullo videtur ad salutem hominum pertinere quod 
Christus fuit sepultus. Ergo non fuit conveniens Christum sepeliri.

3. Pr/ETEREA, inconveniens esse videtur quod Deus, qui est super 
coelos excelsus, in terra sepeliretur. Sed illud quod convenit corpori Christi 
mortuo, attribuitur Deo, ratione unionis. Ergo inconveniens videtur Christum 
fuisse sepultum.

Sed CONTRA est quod Dominus dicit, Matth. 26. [v. 10] de muliere 
quae eum inunxerat: « Opus bonum operata est in me »: et postea 
[v. 12] subdit: « Mittens enim hoe unguentum in corpus meum, ad 
sepeliendum me fecit ».
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Leerstelling. — Het was passend, dat Christus begraven 
werd. — Vooreerst, om de echtheid van zijn dood te bewijzen, 
want niemand wordt in het graf gelegd, tenzij men zeker is van 
zijn dood. Vandaar dat wij ook lezen bij Marcus (15. 44), dat 
Pilatus vóór hij tot de begrafenis van Christus toestemming gaf, 
door een nauwkeurig onderzoek wist, dat Hij gestorven was. — 
Ten tweede, omdat door de verrijzenis van Christus uit het graf, 
door Hem de hoop op de verrijzenis geschonken wordt aan hen, 
die in de graven zijn, naar de woorden bij Joannes (5. 25, 28) : 
(( Allen, die in de grafsteden zijn, zullen de stem van den Zoon 
Gods hooren, en die haar gehoord hebben zullen leven. » — Ten 
derde, om een voorbeeld te geven aan hen, die door Christus’ dood 
op geestelijke wijze sterven aan de zonden, die zich nl. verbergen 
voor de verstrooiingen der menschen. Daarom wordt gezegd in den 
Brief aan de Colossensen (3. 3) : « Gij zijt gestorven en uïv leven 
is met Christus verborgen in God. » Vandaar ook, dat de gedoopt 
ten, die door Christus’ dood sterven aan de zonden, door de 
indompeling a. h. w. mede begraven worden met Christus, naar 
het woord in den Brief aan de Romeinen (6. 4) : <( Door het 
doopsel zijn ïvij met Christus mede begraven in den dood. » 

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De begraven Christus

RESPONDEO dicendum quod conveniens fuit Christum sepeliri. Primo 
quidem ad comprobandum veritatem mortis: non enim in sepulchro aliquis 
ponitur, nisi quando jam de veritate mortis constat. Unde et Mare. 15. 
[v. 44, 45] legitur quod Pilatus, antequam concederet Christum sepeliri, 

diligenti inquisitione cognovit eum mortuum esse. Secundo, quia per hoe 
quod Christus de sepulchro resurrexit, datur spes resurgendi per ipsum his 
qui sunt in sepulchro: secundum illud Joan. 5. [v. 25, 28] : « Omnes, 
qui in monumentis sunt, audient vocem Filii Dei, et qui audierint, vivent ». 
Tertio ad exemplum eorum, qui per mortem Christi spiritualiter moriuntur 
peccatis, qui scilicet absconduntur a conturbatione hominum. Unde dicitur 
Coloss. 3. [v. 3] : « Mortui estis, et vita vestra abscondita est eum 
Christo in Deo ». Unde et baptizati, qui per mortem Christi moriuntur 
peccatis, quasi consepeliuntur Christo per immersionem: secundum illud
Rom. 6. [v. 4] : « Consepulti sumus cum Christo per baptismum in 
mortem ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus sepultus se inter mortuos



Kav. 51, A. 1. 173

toonde hierdoor, dat Hij vrij was te midden der dooden, doordat de 
insluiting in het graf Hem niet kon beletten, verrijzend er uit op te 
staan.

2. Christus’ begrafenis heeft evenals zijn dood op uitwerkende 
wijze -ons heil bewerkt. Vandaar dat Hieronymus zegt: <( Door 
de begrafenis van Christus, verrijzen wij; » en bij de woorden ih 
Isa'ias (53. 9) : « Hij zal de goddeloozen geven voor zijne be-' 
grafenis, » zegt de Glossa: « d. i. Hij zal de heidenen, die zonder 
vroomheid waren, aan zijn God en Vader geven, daar Hij door 
zijn dood en begrafenis hen heeft verworven. »

3. Zooals gezegd wordt in een preek op het concilie van 
Ephese: « Niets, wat de menschen zalig maakt, doet onrecht aan 
God, daar die dingen Hem niet lijdelijk toonen, maar goeder
tieren; » en in een andere preek van hetzelfde concilie: « Niets, 
"Wat de menschen een heilsgelegenheid biedt, beschouwt God als 
onrecht. En wilt gij nu niet meenen, dat Gods natuur zoo laag 
staat, dat Hij soms aan onrecht onderworpen zijn kan• »

liberum fuisse ostendit, in hoe quod per inclusionem sepulchri non potuit 
impediri quin ab eo resurgendo exiverit.

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut mors Christi efficiënter operata est 
nostram salutem, ita etiam et ejus sepultura. Unde Hieronymus dicit, 
super Mare. [cap. 14. vers. fin.] : « Sepultura Christi resurgimus » et 
Isa. 53. [v. 9] sup. illud, « Dabit impios pro sepultura », dicit Glossa 
[ord.] : « idest gentes, quae sine pietate erant, Deo Patrique dabit, quia 

mortuus et sepultus eos acquisivit ».
Ad TERTIUM dicendum quod, sicut dicitur in quodam serm. Conc. 

Ephesini [et hab. part. 3. cap. 9. aliquant. a princ.], « nihil horum quae 
salvant hommes, injuriam Deo facit: quae ostendunt eum, non passibilem, 
sed clementem ». Et in alio sermone ejusdem Conc. [ib. cap. 10.] legitur 
« Nihil putat injuriam Deus quod est occasio salutis hominibus. Tu quidem 
non ita vilem Dei naturam arbitraberis, tanquam quae aliquando subjecta 
possit esse injuriis ».
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IIC ARTIKEL.

Is Christus op passende wijze begraven?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet op passende 
wijze begraven is. — 1. Zijn begrafenis toch beantwoordt aan 
zijn dood. Christus echter is den schandelijksten dood gestorven 
naar het woord van het Boel? der Wijsheid (2. 20) : « Laten lvij 
hem tot den schandelijksten dood veroordeelen. » Dus was het niet 
oassend, dat Christus een eervolle begrafenis werd geschonken, 
m zoover Hij door aanzienlijken begraven werd, nl. door Joseph 
van Arimathea, die « een voornaam raadsheer » was, zooals 
Marcus (15. 43) zegt, en door Nicodemus, die « een overste der 
Joden » was, zooals Joannes (3. 1) zegt.

2. Met Christus mocht er niets gebeuren, dat een voorbeeld zou 
kunnen geven van verkwisting, ’t Had echter iets weg van ver
kwisting, dat « Nicodemus » voor Christus’ begrafenis « kwam 
met een mengsel van myrrhe en aloë-bladeren, ongeveer honderd 
pond, » zooals Joannes (19. 39) zegt, vooral daar een vrouw

ARTICULUS II.

Ulrum convenienti modo Christus fuerit sepullus.

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur non convenienti modo Christum 
fuisse sepultum. Sepultura enim ejus respondet morti ipsius. Sed Christus 
fuit passus mortem abjectissimam: secundum illud Sap. 2. [v. 20] :
« Morte turpissima condemnemus eum ». Ergo inconveniens videtur esse 
quod Christo exhibita fuit honorabilis sepultura, inquantum a magnatibus 
fuit tumulatus, scilicet a Joseph ab Arimathaea, qui erat « nobilis decurio », 
ut habetur Mare. 15. [v. 43] et a Nicodemo, qui erat « princeps Judaeo- 
rum », ut habetur Joan. 3. [v. 1 ].

2. Pr/ETEREA, circa Christum non debuit aliquid fieri quod esset super- 
fluitatis exemplum. Videtur autem superfluitatis fuisse quod ad sepeliendum 
Christum « Nicodemus venit ferens mixturam myrrhae et aloës quasi libras 
centum », ut dicitur Joan. 19. [v. 39] : praesertim cum mulier « praevene-
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(( vooraf reeds zijn lichaam had gezalfd ter begrafenis, » zooals 
Marcus (14. 8) zegt. Dus is dit niet passend met Christus gebeurd.

3. Het is niet behoorlijk, dat een of ander feit met zichzelf een 
wanklank vormt. De begrafenis nu van Christus was van den eenen 
kant eenvoudig, daar Joseph nl. « zijn lichaam in een rein lijn
waad wikkelde, » zooals Mattheus l27. 59) zegt, « niet » echter 
« in goud of edelgesteente of zijde, » zooals Hieronymus daar zegt; 
van den anderen kant echter heeft ze met praal plaats gehad, in 
zooverre ze Hem met reukwerken begroeven. Dus was dit geen 
passende wijze, om Christus te begraven.

4. (( Al wat geschreven is, » vooral met betrekking tot Christus, 
((is tot onze onderrichting geschreven, )) zooals in den Brief aan de 
Romeinen (15. 4) gezegd wordt. In de evangelieën worden echter 
sommige dingen over Christus’ begrafenis geschreven, die niets 
met onze onderrichting schijnen uit te staan te hebben; b. v. dat 
Hij begraven werd in den tuin, in het graf van een ander, in een 
nieuw graf, in een graf, dat in een rots was uitgehouwen. Dus was 
het geen passende wijze, om Christus te begraven.

Daartegenover staat echter, dat bij Isa'ias (11. 10) gezegd 
wordt: « Zijn graf zal glorierijk zijn. »

rit corpus ejus ungere in sepulturam », ut dicitur Mare. 14. [v. 8]. Non 
ergo fuit hoe convenienter circa Christum factum.

3. Pr/eterea, non est conveniens, ut aliquod factum sibi ipsi sit dis- 
sonum. Sed sepultura Christi fuit simplex ex una parte, quia scilicet « Joseph 
involvit corpus eius in sindone munda », ut dicitur Matth. 27. [v. 59], 
« non » autem « auro aut gemmis aut serico », ut Hieronymus ibid. dicit: 
ex alia vero parte videtur fuisse ambitiosa, inquantum eum cum aromatibus 
sepelierunt. Ergo videtur non fuisse conveniens modus sepulturae Christi.

4. Pr/ETEREA, « Quaecumque scripta sunt », praecipue de Christo, 
« ad nostram doctrinam scripta sunt », ut dicitur Rom. 15. [v. 4]. Sed 
quaedam scribuntur in Evangeliis circa sepulchrum Christi, quae in nullo 
videntur ad nostram doctrinam pertinere: sicut quod fuit sepultus in horto, 
quod in monumento alieno, et novo, et exciso in petra. Inconveniens ergo 
fuit modus sepulturae Christi.

Sed CONTRA est quod dicitur Isa. 11. [v. 10] : « Et erit sepulchrum 
ejus gloriosum ».
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LEERSTELLING. — De wijze, waarop Christus begraven werd, 
blijkt passend geweest te zijn om drie redenen. — Vooreerst, om 
het geloof in zijn dood en verrijzenis te versterken. — 1 en tweede, 
ter aanbeveling van de vroomheid dergenen, die Hem begroeven. 
Vandaar dat Augustinus zegt: « Met lof worden diegenen in het 
evangelie vermeld, die zijn lichaam van het kruis afnamen, het 
zorgvuldig en eervol bedekten, en zorgden voor zijne begrafenis. )) 
— Ten derde, ter wille van het mysterie, waardoor zij onderlicht 
worden, die met Christus in den dood begraven worden.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Met betrekking tot 
den dood van Christus worden ons het geduld en de standvastigheid 
onder het oog gebracht van Hem, die den dood onderging, en wel 
des te levendiger, naarmate die dood meer weerzinwekkend was. 
In de eervolle begrafenis echter valt de kracht van den stervenden 
te bewonderen, die nog na zijn dood tegen de bedoeling van zijn 
moordenaars in, eervol werd begraven; en hierin wordt de gods
vrucht der geloovigen voorafgebeeld, die den gestorven Christus 
zouden dienen.

2. Met de woorden: zij begroeven Hem « zooals het bij de 
Joden gebruikelijk is te begraven » « vermaande » de Evangelist,

RESPONDEO dicendum quod modus sepulturae Christi ostenditur esse 
conveniens quantum ad tria. Primo quidem, quantum ad confirmandam 
fidem mortis et resurrectionis ipsius. Secundo ad commendandam pietatem 
eorum qui eum sepelierunt. Unde Augustinus dicit in 1. de Civ. Dei 
[cap. 13. cir. med.] : « Laudabiliter commemorantur in Evangelio, qui 
corpus ejus, de cruce acceptum, diligenter atque honorifice tegendum 
sepeliendumque curarunt ». Tertio, quantum ad mysterium, per quod infor- 
mantur illi qui Christo consepeliuntur in mortem.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, circa mortem Christi, commendantur 
patientia et constantia ipsius qui mortem est passus: et tanto magis, quanto 
mors fuit abjectior. Sed in sepultura honorifica consideratur virtus morientis, 
qui, contra intentionem occidentium, etiam mortuus honorifice sepelitur: et 
praefiguratur devotio fidelium, qui erant Christo mortuo servituri.

Ad SECUNDUM dicendum quod in hoe quod Evangelista dicit, quod 
sepelierunt eum, « sicut mos est Judaeis sepelire » sicut Augustinus dicit,
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zooals Augustinus zegt, « dat men bij de eerbewijzen, die men aan 
de dooden brengt, de handelwijze van elk vo^k m ac^ moet nemen. 
Bij dat volk au was het de gewoonte de lichamen der dooden met 
verschillende reukwerken te behandelen, om ze langer tegen heit 
bederf te bewaren. » Vandaar wordt ook gezegd, dat <( in al 
dergelijke aangelegenheden niet de gebruikte dingen, maar de 
willekeur schuldig is. » En hij voegt er vervolgens aan toe: « Wat 
bij andere personen dikwijls een misdrijf inhoudt, is bij een godde- 
lijke of profetische persoonlijkheid teekcn van grootheid. » De 
niyrrhe en aloë-bladeren beteekenen immers om hun bitterheid 
boetvaardigheid, waardoor iemand in zichzelf den Christus zonder 
het bederf der zonden bewaart; de geur der reukwerken daaren
tegen beteekent de goede faam.

3. Myrrhe en aloë-bladeren werden voor Christus’ lichaam 
gebruikt, om het vrij van bederf te bewaren, wat in zekeren zin 
noodzakelijk scheen. Hierdoor wordt ons geleerd, dat wij kost
bare dingen mogen gebruiken bij wijze van medicijn, als dat noo- 
dig is om ons lichaam goed te houden: daf het lichaam ingewikkeld 
werd, werd alleen vereischt als passend eerbewijs. En in dergelijke 
aangelegenheden moeten wij met eenvoudige middelen tevreden

super Joan. [Tract. 120. cir. med.], « admonuit in hujusmodi officiis 
quae mortuis exhibentur, morem cujuslibet gentis esse servandum. Erat 
autem istius gentis consuetudo ut mortuorum corpora variis aroraatibus con- 
direntur, ut diutius servarentur illaesa ». Unde et in 3. de Doctr. Christ. 
[cap. 12. a princ.] dicitur quod <( in omnibus talibus non usus rerum, 
sed libido utentis in culpa est ». Et postea subdit: « Quod in aliis personis 
plerumque flagitium est, in divina vel prophetica persona maxime (1) 
cujusdam rei signum est ». Myrrha enim et aloës, propter sui amaritudinem, 
significant poenitentiam, per quam aliquis in seipso Christum conservat 
absque corruptione peccati. Odor autem aromatum significat bonam famam.

Ad TERTIUM dicendum quod myrrha et aloës adhibebantur corpori Christi 
ut immune a corruptione servaretur: quod videbatur ad quamdam neces- 

‘sitatem pertinere. Unde datur nobis exemplum quod licite possumus aliquibus 
pretiosis uti medicinaliter pro necessitate nostri corporis conservandi. Sed 
involutio corporis pertinebat ad solam quamdam decentiam honestatis. Et in 1

(1) L.: inagnae.
Tl
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zijn. Hierdoor werd echter beteekend, dat <( hij Jesus in een rein 
lijnwaad wikkelt, die Hem met een reine ziel ontvangt, )> zooals 
Hieronymus zegt. Daarom zegt Beda: « Het is in de Kerk ëe' 
bruikelijk, het altaar-sacrificie te voltrekken niet op zijde, noch 
op gekleurde stof, maar op gewoon linnen, gelijk het lichaam van 
Christus in rein lijnwaad werd begraven. »

4. Christus wordt begraven in een tuin, om aan te geven, dat 
wij door zijn dood en begrafenis bevrijd worden van den dood, 
dien wij opliepen door de zonde, welke Adam bedreef in den tuin 
van het paradijs. De Zaligmaker wordt echter daarom in een 
vreemd graf begraven, zooals Augustinus zegt, « wijl Hij stierf 
voor het heil van anderen; het graf toch is de woonplaats des 
doods. » Hierdoor ook kunnen wij zien, hoe arm Hij voor ons 
geworden is. Want Hij, die tijdens zijn leven geen woonplaats 
had, wordt ook na zijn dood in een vreemd graf bijgezet, en naakt, 
wordt Hij door Joseph bedekt. Hij wordt echter in een nieuw graf 
gelegd, « opdat men na de verrijzenis niet zou verzinnen, dat een 
ander verrezen was, terwijl de andere lichamen achterbleven, )> 
zooals Hieronymus zegt. a Ook kan door de nieuwheid van het graf 
heengeduid worden op den maagdelijken schoot van Maria. » Ook

talibus, simplicibus debemus esse contenti. Per hoe tarnen significabatur, 
ut Hieronymus dicit, [in hunc loc. Matth.] quod « ille in sindone munda 
involvit Jesum, qui mente pura eum susceperit ». Et hinc, ut Beda dicit, 
super Mare. [expos. lib. 4. ad cap. 15. v. 46], « ecclesiae mos obtinuit, 
ut sacrificium altaris non in serico neque in panno tincto, sed in lino terreno 
celebretur: sicut corpus Domini est in sindone munda sepultum ».

Ad QUARTUM dicendum quod Christus sepelitur in horto, ad significan- 
dum quod per mortem et sepulturam ipsius liberamur a morte, quam in- 
currimus per peccatum Adae in horto paradisi commissum. Ideo autem 
Salvator in aliena, ponitur sepultura, ut Augustinus dicit, in quodam sermone 
[qui est 133. de Temp. a med.], « quia pro aliorum moriebatur salute: 
sepulchrum autem mortis est habitaculum ». Per hoe etiam considerari 
potest paupertatis abundantia pro nobis susceptae. Nam qui domum in 
vita non habuit, post mortem quoque in alieno sepulchro reconditur, et 
nudus existens a Joseph cooperitur. In novo autem ponitur monumento, ut 
Hieronymus dicit [in hunc loc. Matth.], « ne, post resurrectionem, caeteris 
corporibus remanentibus, surrexisse alius fingeretur. Potest autem et novum 
sepulchrum Mariae virginalem uterum demonstrare ». Per hoe etiam datur
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wordt hierdoor te kennen gegeven, dat wij allen door de begrafe
nis van Christus worden vernieuwd, nadat dood en bederf waren 
vernietigd. Hij is echter in een graf gelegd, dat in de rots was 
uitgehouwen, zooals Hieronymus zegt, « opdat men niet zou 
zeggen, als het gebouwd was geweest uit vele steenen, dat de fun
damenten van den grafheuvel ondergraven waren en Hij gestolen 
n>as. )) Zoo toont, ook de groote steen, die er voor gewenteld 
Was, dat « het graf zonder de hulp van velen niet kon geopend 
borden. » « Ook "idi en Hij in de aarde begraven was, kan men 
zeggen: Zij hebben het graf opgedolven en Hem gestolen, » zooals 
Augustinus zegt. In mystieken zin echter wordt er door beteekend, 
zooals Hilarius zegt, dat « door de leer der apostelen Christus 
gedragen Wordt tot het versteende hart van de heidenen, uitgehou- 
"Wen door het werk der onderrichting, nog ruw en nieuw en nooit 
te voren toegankelijk voor de vreeze Gods. En omdat niets anders 
buiten Hem in onze harten mag binnentreden, daarom wordt een 
steen voor de opening gewenteld. )) En zooals Origines zegt a werd 
niet bij toéval neergeschreven, dat Joseph het lichaam van Christus 
m een rein lijnwaad wikkelde en het legde in een nieuw graf en dat 
hij er een groote steen voorwentelde, wijl alles wat betrekking heeft 
op het lichaam van Jesus, rein is, en nieuw, en zeer groot. »

intelligi quod per Christi sepulturam omnes innovamur, morte et corruptione 
destructa. In monumento autem exciso in petra conditus est, ut Hieronymus 
dicit [sup. illud Matth. 27.: Jube ergo custodiri, etc.], « ne, si ex multis 
lapidibus aedificatum fuisset, tumuli fundamentis suffossis, ablatus furto 
diceretur ». Unde et saxum magnum, quod appositum fuit, ostendit quod 
« non absque auxilio plurimorum sepulchrum potuisset reserari ». « Si 
etiam sepultus fuisset in terra, dicere poterant: suffoderunt terram, et furati 
sunt eum », sicut Augustinus dicit [cfr. St. Thom. Cat. aur. in Matth. 
cap. 27. sub nom. Aug.]. Significatur autem mystice per hoe, ut Hilarius 
dicit [cap. 33. in Matth. ad fin.], quod « per Apostolorum doctrinam in 
pectus duritiae Gentilis, quodam doctrinae opere excisum, Christus infertur: 
rude scilicet ac novum, et nullo antea ingressu timori Dei pervium; Et quia 
nihil praeter eum oportet in pectora nostra penetrare, lapis ostio advolvitur ». 
Et sicut Origenes dicit [tract. 35. in Matth. ad fin.], « non fortuito 
scriptum est, quod Joseph invol vit corpus Christi sindonc munda, et posuit 
in monumento novo, et quod advolvit lapidem magnum: quia omnia quae 
sunt circa corpus Jesu, munda sunt, et nova, et valde magna ».
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IIP ARTIKEL.

Is het lichaam van Christus in het graf vergaan tot stof?'

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het lichaam van Christus 
in het graf vergaan is tot stof. — 1. Zooals immers de dood een 
straf is voor de zonde van den stamvader, zoo ook het vergaan tot 
stof. Tot den eersten mensch werd immers na de zonde gezegd : 
(( Gij zijt stof en tot stof zult gij wedergeer en, » zooals staat in het 
Boek der Schepping (3. 19). Christus heeft echter den dood 
ondergaan, om ons van den dood te verlossen. Derhalve moest ook 
zijn lichaam tot stof vergaan, opdat wij zouden bevrijd worden 
van het vergaan tot stof.

2. Het lichaam van Christus was van denzelfden aard als het 
onze. Onze lichamen echter beginnen terstond na den dood te 
ontbinden en worden klaar gemaakt voor het bederf, daar bij het 
uitwasemen der natuurlijke warmte, de warmte van buiten er over
heen komt, die het bederf veroorzaakt. Derhalve is het ook zoo 
bij het lichaam van Christus gebeurd.

ARTICULUS III.

Utrum corpus Christi in sepulchro fuerit incineraium.

[Infr. q. 53. art. 1. ad 1. et 3. Dist. 21. q. 1. art. 2. 
et Comp. Theol. cap. 234.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod corpus Christi in sepulchro 
fuerit incineratum. Sicut enim mors est poena peccati primi parentis, ita 
etiam et incineratio: dictum est enim primo homini post peccatum: « Pulvis 
es, et in pulverem reverteris », ut dicitur Gen. 3. [v. 19]. Sed Christus 
mortem sustinuit, ut nos a morte liberaret. Ergo etiam incinerari debuit 
corpus ejus, ut nos ab incineratione liberaret.

2. Pr/ETEREA, corpus Christi fuit ejusdem nalurae cum corporibus 
nostris. Sed corpora nostra statim post mortem resolvi incipiunt et ad putre- 
dinera disponuntur: quia, exhalante calido naturali, supervenit calor extra
neus, qui putrefactionem causat. Ergo videtur quod similiter in corpora 
Christi acciderit.
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3. Zooals gezegd is (1° Art. van deze Kw.), wilde Christus 
begraven worden om aan de menschen de hoop op verrijzenis te 
geven, ook uit de graven. Dus moest ook Hij tot stof vergaan, om 
aan hen, die tot stof vergaan zijn, de hoop op verrijzenis te geven, 
al zijn ze ook tot stof vergaan.

Daartegenover staat echter, wat gezegd wordt in het Boek der 
Psalmen (13. 10) : « Gij zult Urv heilige het bederf met laten 
zien, » wat Darnascenus verstaat van het bederf, dat p aats 
door de ontbinding tot elementen.

Leerstelling. — Het was met passend, dat het lichaam van 
Christus bedierf, of op welke wijze ook tot stof verging. Want 
het bederf van elk lichaam komt voort uit de zwakheid van de 
natuur van dat lichaam, welke het lichaam niet langer tot een 
eenheid kan samenhouden. Zooals echter boven gezegd is (50e 
Kw. le Art. 2° Antw.), mocht de dood van Christus niet voort
komen uit natuurlijke zwakte, opdat men niet zou meenen, dat die 
dood niet vrijwillig was: en daarom wilde Hij niet door een 
ziekte, maar door het aangedane lijden sterven, waarvoor Hij zich 
vrijwillig aanbood. Opdat dus zijn dood niet aan natuurlijke

3. PfUETEREA, sicut dictum est [art. 1. huj. q.], Christus sepeliri voluit 
ut daret hominibus spem resurgendi etiam de sepulchris. Ergo etiam incine- 
rationem pati debuit, ut spem resurgendi incineratis post incinerationem 
daret.

Sed CONTRA est quod in Ps. 13. [v. 10] dicitur: « Non dabis sanctum 
tuum videre corruptionem »: quod Darnascenus exponit in 3. lib. [Orth. 
Fid. cap. 28.], de corruptione quae est per resolutionem in elementa.

Respondeo dicendum quod non fuit conveniens corpus Christi putre- 
fieri, vel quocumque modo incinerari. Quia putrefactio cujuscumque corporis 
provenit ex infirmitate naturae illius corporis, quae non potest amplius 
corpus continere in unum. Mors autem Christi, sicut supra dictum est 
[q. praec. art. 1. ad 2.], non debuit esse ex naturae infirmitate, ne crede- 
retur non esse voluntaria. Et ideo non ex morbo, sed ex passione illata 
voluit mori, cui se obtulit sponte. Et ideo Christus, ne mors ejus naturae
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zwakte zou worden toegeschreven, wilde Hij niet dat zijn lichaam 
op eenigerlei wijze zou bederven of op een of andere wijze tot 
ontbinding zou overgaan; maar Hij wilde dat het onbedorven zou 
blijven, om zijn goddelijke kracht te toonen. Daarom zegt Chry- 
sostomus, dat « tijdens het leven van andere menschen, van hen 
nl. die flink hebben gehandeld, lachen hun eigen daden hen toe, 
en wanneer ze sterven, gaat alles verloren. Maar bij Christus is het 
geheel tegenovergesteld: want vóór het kruis is alles droevig en 
hulpeloos; zoodra Hij echter gekruisigd is, verheldert alles; opdat 
gij zoudt Weten, dat het niet enkel een mensch was, die gekruisigd 
werd. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Daar Christus niet 
schuldig was aan zonde, was Hij ook niet blootgesteld aan den 
dood, noch aan het vergaan tot stof. Hij onderging echter vrij
willig den dood tot ons heil, om de boven aangegeven redenen 
(vorige Kw. 1e Art.). Wanneer echter zijn lichaam tot bederf of 
ontbinding was overgegaan, dan zou dit eerder ten nadeele geweest 
zijn van het menschelijk heil, daar men niet zou gelooven, dat de 
goddelijke kracht in Hem was. Daarom wordt in het Boek der 
Psalmen (29. 10) uit zijn naam gezegd: « Wat voor nut ligt er 
in mijn bloed, als Ik tot bederf overga! » Alsof Hij zeggen wilde:

infirmitati adscriberetur, noluit corpus suum qualitercumque putrefieri, aut 
qualitercumque resolvi: sed, ad ostensionem virtutis divinae, voluit corpus 
illud incorruptum permanere. Unde Chrysostomus dicit [in demonstrat. 
quod Deus sit contr. Gentil. parum ante med.], quod « viventibus aliis 
hominibus, his scilicet qui egerunt strenue, arrident propria gesta: his autern 
pereuntibus, pereunt. Sed in Christo est totum contrarium: nam ante crucem 
omnia sunt moesta et infirma; ut autem crucifixus est, omnia clariora sunt 
facta, ut noscas non purum hominem crucifixum ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus, cum non esset subjectus 
peccato, neque morti erat obnoxius neque incinerationi. Voluntarie tarnen 
mortem sustinuit propter nostram salutem, secundum rationes supradictas 
[q. praec. art. 1.]. Si autem corpus ejus fuisset putrefactum vel resolutum, 
magis hoe fuisset in detrimentum salutis humanae: dum non crederetur in 
eo esse virtus divina. Ulnde ex persona ejus in Ps. 29. [v. 10] dicitur: 
« Quae utilitas in sanguine meo dum descendo in corruptionem ? » quasi
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(( Indien mijn lichaam bederft, dan gaat het nut van mijn b oe , 
dat IJ? vergoten heb, verloren. » Aldus Augustinus.

2. Om zijn lijdelijke natuur was Christus lichaam bedeifeij , 
ofschoon niet om datgene, wat het bederf verdient, nl. de zon e. 
De goddelijke kracht heeft het lichaam van Christus echter e- 
waard tegen het bederf, gelijk deze het ook opwekte uit den doo .

3. Christus verrees uit het graf door de goddelijke kracht, die 
geen grenzen kent. En daarom was het feit, dat Hij verrees uit het 
graf, voldoende bewijs, dat de menschen door de goddelijke 
kracht zouden opgewekt worden, niet alleen uit de graven, maar 
ook uit het stof.

IVC ARTIKEL.

Was Christus slechts één dag en trvee nachten in het graf?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet staats een 
dag en twee nachten in *t graf was. 1. Bij Matt eus ( •
zegt Hij zelf : « Zooals Jonas drie dagen en drie nachten in den

dicat: « Si corpus meum putrescat, perdetur effusi sanguinis utilitas » 

[Glossa ord. Augustini].
Ad SECUNDUM dicendum quod corpus Christi, quantum ad conditionem 

naturae passibilis, putrefactibile fuit: licet non quantum ad meritum putre- 
factionis, quod est peccatum. Sed virtus divina corpus Christi a putrefactione

praeservavit, sicut et resuscitavit a morte.
Ad TERTIUM dicendum quod Christus de sepulchro resurrexit virtute 

divina, quae nullis terminis coarctatur. Et ideo hoe quod a sepulchro surrexit, 
sufficiens argumentum fuit quod homines erant resuscitandi virtute divina 
non solum de sepulchris, sed etiam de quibuscumque cineribus.

ARTICULUS IV.

Ulrum Christus fuerit in sepulchro solum una die et duabus noctibus. 
[Comp. Theol. cap. 236. et 1. Cor. 15. lect. 1.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod Christus non fuerit in sepulchro 
-olum una die, et duabus noctibus. Dicit enim ipse, Matth. 12. [v. 40]: 
k Sicut fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, ita Filius
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buik van het zeemonster verbleef, zoo zal de Zoon des menschen 
drie dagen en drie nachten in den schoot der aarde zijn. » Hij was 
echter in den schoot der aarde, toen Hij in het graf was. Dus was 
Hij niet maar één dag en twee nachten in het graf.

2. Gregorius zegt, dat « gelijk Samson te middernacht de 
poorten van Caza rvegdroeg, zoo is Christus te middernacht ver
rezen, Tvegnemend de poorten der hel. )> Maar toen Hij verrezen 
was, verbleef Hij niet meer in ’t graf. Dus was Hij geen volle 
twee nachten in het graf.

3. Door Christus’ dood overwon het licht de duisternis. De 
nacht nu behoort tot de duisternis, de dag daarentegen bij het 
licht. Dus paste het eerder, dat het lichaam van Christus twee 
dagen en één nacht in het graf was, dan omgekeerd.

Daartegenover staat echter, dat Augustinus zegt: « Van den 
avond der begrafenis af tot den morgen der verrijzenis zijn zes en 
dertig uren, d. i. een geheele nacht met een geheelen dag, en een 
geheele nacht. »

LEERSTELLING. — De tijd zelf, gedurende welke Christus in

hominis erit in corde terrae tribus diebus et trbus noctibus ». Sed in 
corde terrae fuit in sepulchro existens. Non igitur fuit in sepulchro solum 
una die et duabus noctibus.

2. Pr/ETEREA, Gregorius dicit in hom. Paschali [quae est 21. in 
Evang. ad fin. ], quod, « sicut Samson abstulit media nocte portas Gazae, 
ita Christus media nocte, auferens portas inferni, resurrexit ». Sed post- 
quam resurrexit, non fuit in sepulchro. Ergo non fuit in sepulchro duabus 
noctibus integris.

3. Pr^ETEREA, per mortem Christi lux praevaluit tenebris. Sed nox ad 
tenebras pertinet: dies autem ad lucem. Ergo convenientius fuit quod corpus 
Christi fuerit in sepulchro duobus diebus et una nocte, quam e converso.

Sed CONTRA est quod, sicut Augustinus dicit in 4. de Trinit. [cap. 6. 
a med.], « a vespere sepulturae usque ad diluculum resurrectionis triginta 
sex horae sunt, idest nox tota cum die tota et nocte tota ».

RESPONDEO dicendum quod ipsum tempus quo Christus in sepulchro

i
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het graf verbleef, stelt de uitwerking van zijn dood voor. E.r is nu 
boven gezegd (vorige Kw. 6° Art.), dat wij door den dood van 
Christus van een dubbelen dood verlost zijn, nl. van den dood 
naar de ziel en van den dood naar het lichaam. En dit wordt 
aangeduid door de twee nachten, gedurende welke Christus in het 
graf verbleef. Daar zijn dood echter niet een gevolg was van zonde, 
maar ondergaan werd uit liefde, daarom had hij niet de beteekenis 
van nacht, maar van dag. En daarom wordt hij aangeduid door 
den vollen dag, gedurende welken Christus in ’t graf was. En zoo 
was het passend, dat Christus één dag en twee nachten in het graf 
bleef.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals Augustinus 
j zegt, « hebben sommigen, die de spreekwijze der Schriftuur niet 
! jennen, voor één nacht de drie uren willen tellen, van het zesde 

uur af tot het negende, gedurende welfde de zon verduisterd was, 
en voor één dag de drie andere uren, gedurende welke zij weer 
aan de aarde werd ieruggegeven, d. i. van het negende uur af tot 
aan haar ondergang. Daarna nu volgt de nacht van den komenden 
sabbat, die samengerekend met den dag van den sabbat, reeds 
twee nachten en twee dagen uitmaakt. Doch na den sabbat volgt

! mansit, effectum mortis ejus repraesentat. Dictum est autem supra [q. praec.
art. 6.], quod per mortem Christi liberati sumus a duplici morte, scilicet a 

| morte animae et a morte corpons. Et hoe significatur per duas noctes quibus 
Christus in sepulchro permansit. Mors autem ejus, quia non fuit ex peccato 
proveniens sed ex charitate suscepta, non habuit rationem noctis, sed diei. 
Et ideo significatur per diem integrum quo Christus fuit in sepulchro. Et 
sic conveniens fuit quod Christus una die et duabus noctibus esset in sepul
chro.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in lib. 3. de 
Consensu Evangehstarum [cap. 24. in med.], « quidam, modum locutionis 
Scripturae nescientes, noctem voluerunt annumerare tres illas horas, a sexta 
usque ad nonam, quibus sol obscuratus est; et diem, tres horas alias quibus 
iterum terris est redditus, idest a nona usque ad eius occasum. Sequitur 
enim nox futuri sabbati: qua cum suo die computata, erunt jam duae noctes 
et duo dies. Porro autem post sabbatum sequitur nox primi sabbati, idest
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verder de nacht van den eersten dag na sabbat, d. i. van den aan- 
brcltcnden dag des Heer en, waarop de Heer dan verrezen is. En 
zoo tornen wij dan nog niet tot een berekening van drie dagen en 
drie nachten. Er blijft dus over, dit op te lossen volgens dat 
spraakgebruik der Schriftuur, dat het geheel neemt voor een deel, » 
zoo nl. dat men een nacht en een dag neemt voor een natuurlijken 
dag. En zoo wordt voor den eersten dag genomen het laatste ge
deelte, waarin Christus op den zesden dag der week is gestorven en 
begraven; de tweede dag echter is volledig met 24 nacht- en dag' 
uren; de volgende nacht echter behoort tot den derden dag: 
(( Want zooals de eerste dagen, om den toekomstigen val van den 
mensch, van het licht naar den nacht toe worden gerekend, zoo 
worden deze, om het herstel van den mensch, gerekend van de 
duisternis naar het licht. » (Augustinus).

2. Christus is verrezen, zooals Augustinus zegt, ’s morgens 
vroeg, als er reeds wat licht opdaagt en nog iets neerhangt van 
het nachtelijk duister; daarom wordt bij Joannes (20. 1) van de 
vrouwen gezegd, dat « zij bij het graf /fipamen, toen het nog 
duister was. )) Vanwege deze duisternis zegt daarom Gregorius, 
dat Christus te middernacht verrezen is, niet op ’t oogenblik, dat 
den nacht verdeelt in twee gelijke stukken, maar in den nanacht.

illucescentis diei Dominici, in qua tune Dominus resurrexit. Et ita adhuc 
non constabit ratio trium dierum et trium noctium. Restat ergo ut hoe 
inveniatur illo Scripturarum usitato loquendi modo quo a parte totum 
intelligitur »: ita scilicet quod unam noctem et unum diem accipiamus pro 
‘uno die naturali. Et sic primus dies computatur ab extrema parte sui, 
qua Christus in sexta feria est mortuus et sepultus; secundus autem dies 
est integer cum vigintiquatuor horis nocturnis et diurnis; nox autem sequens 
pertinet ad tertium diem. « Sicut enim primi dies propter futurum hominis 
lapsum a luce in noctem; ita isti, propter hominis reparationem, a 
tenebris computantur in lucem ». [Augustinus lib. 4. de Trinit. cap. 6.].

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit in 4. de Trin. 
[cap. 6. implic.], Christus in diluculo resurrexit, in quo aliquid lucis 
apparet, et adhuc tarnen aliquid remanet tenebrarum noctis: unde de mulie- 
ribus dicitur, Joan. 20. [v. 1 ], quod, « cum adhuc essent tenebrae, 
venerunt ad monumentum ». Ratione ergo harum tenebrarum, Gregorius 
dicit [hom. 21. in Evang. vers. fin.], Christum media nbete surrexisse: 
non quidem divisa nocte in duas partes aequales, sed infra ipsam noctem.
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Deze vroegte immers kan ’n deel van den nacht en n ee van 
dag genoemd worden, om de overeenkomst met bei e.

3. Het licht was bij den dood van Christus stei er, in zo 
het de duisternis van twee nachten, d. i. van onzen tweevou ig 

dood verdreef.

Illud enim diluculum et pars noctis et pars diei dici potest, propter con 
tiam quam cum utroque habet.

Ad tertium dicendum quod intantum lux in morte C ns ï p ’
quae significatur per unam diem, quod tenebras duarum no 
duplicis mortis nostrae, removit, ut dictum est [in corp. art.J.
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TWEE EN VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER CHRISTUS’ NEDERDALING TER HELLE. 

(Acht Artikelen.)

Vervolgens moeten wij handelen over de nederdaling van 
Christus ter helle. En hierover stellen wij acht vragen:

1. Was het passend, dat Christus nederdaalde ter helle?

2. Naar welke hel daalde Hij af?

3. Was Hij geheel in de hel?

4. Heeft Hij zich daar eenigen tijd opgehouden?

5. Heeft Hij de heilige vaders uit de hel verlost?

6. Heeft Hij de verdoemden uit de hel verlost?

7. Heeft Hij de kinderen verlost, die belast waren met de 
erfzonde ?

8. Heeft Hij de menschen uit het vagevuur verlost?

QUAESTIO LIL

DE DESCENSU CHRISTI AD INFEROS,
IN OCTO ARTICULUS DIVISA.

Deinde considerandum est de descensu Christi ad inferos.

Et circa hoe quaeruntur octo: 1. Utrum fuerit conveniens Christum ad 
inferos descendere. — 2. In quem infernum descendent. — 3. Utrum totus 
fuerit in inferno. — 4. Utrum aliquam moram ibi traxerit. — 5. Utrum 
sanctos Patres ab inferno liberaverit. — 6. Utrum damnatos ab inferno 
liberaverit. — 7. Utrum liberaverit pueros in peccato originali defunctos. 
— 8. Utrum liberaverit homines de purgatorio.
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1° ARTIKEL.

Was het passend, dat Christus nederdaalde ter helle?

Bedenkingen. — Men beweert, dat het niet passend was, 
dat Christus nederdaalde ter helle. — 1. Augustinus toch zegt : 
<( Ik heb zelfs niet kunnen vinden, dat de hel ergens in de Schrift 
nis goed vernoemd 'rvordt. » De ziel van Christus toch daalde niet 
af tot iets kwaads, aangezien ook de zielen der rechtvaardigen 
niet tot iets kwaads afdalen. Dus was het niet passend, dat Christus 
ter helle nederdaalde.

2. Het afdalen ter helle kan Christus niet toekomen naar zijn 
goddelijke natuur, die totaal onverplaatsbaar is, maar het kan Hem 
alleen toekomen naar zijn aangenomen natuur. Wat Christus echter 
deed of leed in zijn aangenomen natuur, is op ons heil gericht. 
Hiervoor scheen het echter niet noodig, dat Christus nederdaalde 
ter helle, daar Hij door zijn lijden, dat Hij op deze wereld onder
ging, ons bevrijd heeft van de schuld en van de straf, zooals boven

ARTICULUS I.

Utrum fuerit conveniens, Christum ad infernum descendere. 

[3. Dist. 22. q. 2. art. 1. qla. 1. et Comp. Theol. cap. 235.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens Christum 
ad infernum descendere. Dicit enim Augustinus in Epist. ad Evodium 
[quae est 154. cap. 3.] : « Nee ipsos quidern inferos uspiam Scripturarum 

in bono appellatos potui reperirc ». Sed anima Christi non descendit ad 
aliquod malum: quia nee animae justorum ad aliquod malum descendunt. 
Ergo videtur quod non fuerit conveniens Christum ad inferos descendere.

2. Pr/eterea, descendere ad inferos non potest Christo convenire 
secundum divinam naturam, quae est omnino immobilis: sed solum convenire 
potest ei secundum naturam assumptam. Ea vero quae Christus fecit vel 
passus est in natura assumpta, ordinantur ad humanam salutem. Ad quam 
non videtur necessarium fuisse quod Christus descendent ad inferos: quia 
P« passionem suam quam in hoe mundo sustinuit, nos liberavit a culpa et
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gezegd is (49° Kw. 10 en 3e Art.). Het was dus niet passend, dat 
Christus nederdaalde ter helle.

3. Door den dood van Christus werd zijn ziel gescheiden van 
zijn lichaam, dat in een graf werd gelegd, zooals boven is gezegd 
(in de vorige Kw.). Hij schijnt echter niet met zijn ziel alleen af- 
gedaald te zijn naar de hel, daar zijn ziel, die immers niet lichame
lijk is, niet plaatselijk kan bewogen worden: dit immers is het 
eigene van lichamen, zooals bewezen wordt in het 6° Boek der 
Physica; afdalen nu sluit een lichamelijke beweging in. Dus was 
het niet passend, dat Christus nederdaalde ter helle.

Daartegenover staat echter, dat in de geloofsbelijdenis gezegd 
wordt: « Hij daalde neder ter helle; » en de Apostel zegt in den 
Brief aan de Ephesiërs (4. 9) : « Dat Hij opsteeg, wat wil dal 
anders zeggen, dan dat Hij eerst ook af daalde naar de lagere 
deelen der aarde? » De Clossa voegt toe: <( d. i. ter helle. »

LEERSTELLING. — Het was passend, dat Christus nederdaalde 
ter helle. Vooreerst, omdat Hij onze straf kwam dragen, om ons 
van de straf te bevrijden, naar het woord van Isaïas (53. 4) : 
(( Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze

poena, ut supra dictum est [q. 49. art. 1, 3.]. Non igitur fuit conveniens 
quod Christus ad infemum descenderet.

3. Pr/ETEREA, per mortem Christi separata est anima a corpore ejus, 
quod quidem in sepulchro positum fuit, ut supra dictum est [q. praec.]. 
Non autem videtur quod secundum animam solam ad infemum descendent: 
quia anima cum sit incorporea, non videtur quod localiter possit moven; 
hoe enim est coporum, ut probatur in 6. Physic. [cap. 4. n. 1. St. Thom. 
lect. 5.] ; descensus autem motum corporalem importat. Non ergo fuit 
conveniens quod Christus ad infemum descenderet.

Sed CONTRA , est quod dicitur in Symbolo: « Descendit ad inferos »• 
Et Apostolus dicit Ephes. 4. [v. 9] : « Quod autem ascendit, quid est 
nisi quia et descendit primum ad inferiores partes terrae? » Glossa [interl.] : 
« idest ad inferos ».

RESPONDEO dicendum quod conveniens fuit Christum ad infemum 
descendere. Primo quidem, quia ipse venerat poenam nostram portare, ut 
nos a poena eriperet: secundum illud Isa. 53. [v. 4] : « Vere languores 
nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit ». Ex peccato autem
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smarten gedragen. » Vanwege de zonde echter was de mensch 
niet alleen den dood schuldig, maar tot het afdalen in de hel. En 
zooals het dus passend was, dat Hij stierf, om ons van den dood 
te verlossen; zoo was het ook passend dat Hij nederdaalde ter 
helle, om ons van het afdalen in de hel te bevrijden. Daarom wordt 
gezegd bij Osee (13. 14) : « Ik zal uw dood zijn, o dood! Ik zal 
ut» doodsteek zijn, onderwereld! » — Ten tweede, omdat het 
passend was, dat Hij, na den duivel door zijn lijden overwonnen 
te hebben, diens gevangenen verloste, die in de onderwereld wer
den vastgehouden, naar het woord van Zacharias (9. 11): (( Ook 
dj hebt om hel bloed van Ut» verbond Ut» gevangenen vrijgelaten 
uit den kuil. » En in den Brief aan de Colossensen (2. 15) wordt 
gezegd: (( Hij heeft de heerschappijen en machten beroofd van 
hun buit en deze veilig over gebracht. » — Ten derde, om evenals 
Hij zijn macht op aarde toonde, bij zijn leven en sterven, zoo ook 
zijn macht te toonen in de onderwereld, door deze te bezoeken en te 
verlichten; daarom wordt gezegd in het Boek der Psalmen (23. 
7, 9) : <( Zet utv poorten open, o vorsten, )) en de Glossa zegt: 
(( d. i. vorsten van de onderwereld, gaat heen met uw macht, waar~ 
mede gij lot nu toe de menschen in de onderwereld gebonden 
hieldt »; en zoo moet « in den naam van Jesus alle /?nze zich bui~
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homo incurrerat non solum mortem corporis, sed etiam descensum ad inferos. 
Et ideo, sicut fuit conveniens eum mori ut nos liberaret a morte, ita con- 
veniens fuit eum descendere ad inferos. ut nos a descensu ad inferos 
liberaret. Unde dicit Oseae 13. [v. 14]: « Ero mors tua, o mors! Ero 
morsus tuus, inferne! » Secundo, quia conveniens erat, ut, victo diabolo 
per passionem, vinctos ejus eriperet, qui detinebantur in inferno: secundum 
illud Zachar. 9. [v. 11]: « Tu quoque in sanguine testamenti tui emisisti 
vinctos tuos de lacu ». Et Coloss. 2. [v. 15] dicitur: « Expolians prin- 
cipatus et potestates, traduxit confidenter ». Tertio, ut sicut potestatèm 
suam ostendit in terra vivendo et moriendo, ita etiam potestatem suam 
ostenderet in inferno, ipsum visitando et illuminando; unde dicitur in 
Psalm. 23. [v. 7, 9] : « Attollite portas, principes, vestras ». Glossa 
[ord. -Aug.] : « idest: principes inferni, auferte potestatem vestram, qua 
usque nunc homines in inferno detinebatis »; et sic « in nomine Jesu omne



192 Kw. 52, A. 1.

gen, » niet alleen « van de hemelingen, » maar ook <( van die in 
de ondenvereld zijn, » zooals gezegd wordt in den Brief aan de 
Philippensen (2. 10) .

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het woord hel heeft 
den klank van straf-kwaad, niet van schuld-kwaad. Daarom was 
het passend, dat Christus in de hel afdaalde, niet alsof Hij zelf 
straf-schuldig was, maar om hen te verlossen, die aan de straf 
onderworpen waren.

2. Het lijden van Christus was als een algemeene oorzaak van 
menschelijk heil, zoowel voor levenden, als voor dooden. Een 
algemeene oorzaak wordt echter door iets speciaals toegepast tot 
afzonderlijke effecten. En zooals daarom de kracht van Christus 
lijden op de levenden wordt toegepast door middel der sacra
menten, die ons gelijkvormig maken aan Christus’ lijden, zoo is 
zij eveneens op de gestorvenen toegepast, door het afdalen van 
Christus ter helle. Daarom wordt zoo teekenend bij Zacharias 
(9. 11) gezegd, dat « Hij door het bloed van zijn verbond de 
gevangenen uit den /pui/ heeft gevoerd, d. i. door de kracht van 
zijn lijden.

3. De ziel van Christus daalde in de hel af niet met dat soort

genu flectatur », non solum « coelestium », sed etiam « infernorum », 
ut dicitur Philip. 2. [v. 10].

Ad PRIMUM ergo dicendum quod nomen inferorum sonat in malum 
poenae, non autem in malum culpae. Unde decuit Christum in infernum 
descendere, non tanquam ipse esset debitor poenae, sed ut eos qui erant 
poenae obnoxii, liberaret.

Ad SECUNDUM dicendum quod passio Cbristi fuit quasi quaedam causa 
universalis humanae salutis, tam vivorum quam mortuorum. Causa autem 
universalis applicatur ad singulares effectus per aliquid speciale. Unde, 
sicut virtus passionis Christi applicatur viventibus per sacramenta configu- 
rantia nos passioni Christi, ita etiam applicata est mortuis per descensum 
Christi ad inferos. Propter quod signanter dicitur Zachar. 9. [v. 11], 
quod « eduxit vinctos de lacu in sanguine testamenti sui », idest per virtutem 
passionis suae.

Ad TERT1UM dicendum quod anima Christi non descendit ad inferos eo
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van beweging, waarmee de lichamen bewogen worden; maai 
met dat soort, waarmee de engelen zich bewegen, zooals in het 
Eerste Deel gezegd is (53e Kw. 10 Art.).

IIe ARTIKEL.

Is Christus af gedaald naar de hel der verdoemden?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus ook afgedaald is 
naar de hel der verdoemden. — 1. Uit den mond der goddelijke 
Wijsheid immers wordt in het Boek Ecclesiasiicus (24. 43) gezegd: 
((Ik zal al de lagere deelen der aarde doordringen. )) Maar ondei 
de lagere deelen der aarde wordt ook de hel der verdoemden ge
rekend naar het woord in het Boek der Psalmen (62. 10) : <( Zij 
zullen binnengaan in de lagere deelen der aarde. )) Dus is Christus, 
die de Wijsheid Gods is, ook afgedaald tot de hel der verdoemden.

2. Petrus zegt in de Handelingen der Apostelen (2. 24), dat 
(( God Christus heeft opgewekt en de smarten der hel heeft veri 
broken, daar het niet mogelijk was, dat deze Hem vasthield. )) 
Smarten zijn er echter niet in de hel der vaders, ook niet in de

genere motus quo corpora, moventur: sed eo genere motus quo angeli 
moventur, sicut in 1. habitum est [q. 53. art. 1.].

ARTICULUS II.

Uirum Christus descendent ad infernum damnatorum.

[3. Dist. 22. q. 2. art. 1. qla. 2.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod Christus descenderit etiam 
ad infernum damnatorum. Dicitur enim ex ore divinae Sapientiae, Eccli. 24. 
(v- 45] : « Penetrabo omnes inferiores partes terrae ». Sed inter partes 

inferiores terrae computatur etiam mfernus damnatorum: secundum illud 
Psal. 62. [v. 10] : « Introibunt in inferiora terrae ». Ergo Christus, qui 
est Dei sapientia, etiam usque ad infernum damnatorum descendit.

2. Pr/ETEREA, Act. 2. [v. 24] dicit Petrus, quod « Deus Christum 
suscitavit, solutis doloribus inferni, juxta quod impossibile erat teneri illum 
ab eo ». Sed dolores non sunt in inferno patrum: neque etiam in inferno 

13
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hel der kinderen, die niet om een daadwerkelijke zonde met een 
zintuigelijk waarneembare straf gestraft worden, maar enkel met 
de straf van het gemis om de erfzonde. Dus daalde Christus af 
naar de hel der verdoemden, of naar het vagevuur, waar de men- 
schen met een zintuigelijke straf gestraft worden voor hun daad
werkelijke zonden.

3. In den Eersten Brief van Petrus (3. 19, 20) wordt gezegd 
dat (( Christus, Romende in den geest, is gaan pree!?en aan hen, 
die in den herder opgesloten ivaren, en die eens ongeloovig waren. » 
Dit moet, zooals Athanasius zegt, verstaan worden van het afdalen 
in de onderwereld. Want hij zegt, « dat het lichaam van Christus 
in het graf gelegd werd, toen Hij zelf verder ging om te gaan 
preeJ^en aan de geesten, die in de gevangenis waren, zooals Petrus 
gezegd heeft. » Het is echter duidelijk, dat de ongeloovigen in 
de hel der verdoemden waren. Dus is Christus afgedaald in de hel 
der verdoemden.

4. Augustinus zegt: « Indien de H. Schrift gezegd had, 
dat Christus kwam naar den Schoot van Abraham, zonder dat 
de hel en haar smarten genoemd werien, dan zou, meen ik, nie
mand durven zeggen, dat Hij naar de hel was afgedaald. Maar 
aangezien met overtuigende woorden zoowel de hel als de smarten

puerorum, qui non puniuntur poena sensus propter peccatum actuale, sed 
solum poena damni propter peccatum originale. Ergo Christus descendit 
in infernum damnatorum, vel etiam in purgatorium, ubi homines puniuntur 
poena sensus pro peccatis actualibus.

3. Pmlterea, 1. Pet. 3. [v. 19, 20] dicitur quod « Christus his qui 
in carcere conclusi erant, spirilu veniens praedicavit, qui increduli fuerant 
aliquando » : quod, sicut Athanasius dicit in Epist. ad Epictetum [n. 5], 
intelligitur de descensu Christi ad inferos. Dicit enim, « quod corpus Christi 
fuit in sepulchro positum, quando ipse perrexit praedicare his qui in custodia 
erant spiritibus, sicut dixit Petrus ». Constat autem quod increduli erant 
in inferno damnatorum. Ergo Christus ad infernum damnatorum descendit.

4. Pr/ETEREA, Augustinus dicit, in Epist. ad Evodium [quae est 99. 
cap. 3.] : « Si in illum Abrahae sinum Christum venisse sacra Scriptura 
dixisset non nominato inferno ejusque doloribus, miror si quisquam ad 
inferos eum descendisse asserere auderet. Sed quia evidentia testimonia et 
infernum commemorant et dolores, nulla causa occurrit cur illo credatur
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genoemd worden, is er geen reden aan te geven, waarom de Ver
losser — zooals wij gelooven, — daar l?wam, tenzij om van 
diezelfde smarten te bevrijden. » De plaats van smarten echter is 
de hel der verdoemden. Dus is Christus in de hel der verdoemden 
afgedaald.

5. Zooals Augustinus zegt, is Christus af gedaald in de hel en 
(( heeft Hij alle rechtvardigen, die gebonden werden gehouden 
door de erfzonde, verlost. » Onder hen echter was ook Job, die 
van zichzelf zegt in het Boek Job (17. 16) : « Al het mijne zal 
nederdalen in de diepste hel. » Dus is Christus ook tot de diepste 
hel afgedaaïd.

Daartegenover staat echter, dat in het Boek Job (10, 21) van 
de hel der verdoemden gezegd wordt: « Voordat Ik heenga, om 
met terug ie koeren, naar het duistere en met donkerheid des doods 
bedekte land, waar geen orde is, maar eeuwige verschrikkinë 
Woont. » « Het licht » echter <( heeft niets met de duisternis uit te 
staan, » zooals gezegd wordt in den Tweeden Brief aan de Co- 
rinthiérs (6. 14). Dus Christus, die het licht is, is niet afgedaald 
naar de hel der verdoemden.

LEERSTELLING. — Men kan op twee manieren zeggen, dat iets

venisse Salvator, nisi ut ab eisdem doloribus salvos faceret ». Sed locus 
dolorum est infernus damnatorum. Ergo Christus in infernum damnatorum 
descendit.

5. Pr/ETEREA, sicut Augustinus dicit in quodam sermone de Resurrectione 
[qui est 137. de Temp. parum a princ.], Christus ad infernum descendens 
« omnes justos qui originali peccato adstricti tenebantur absolvit ». Sed 
inter illos erat etiam Job: qui de seipso dicit [Job 17. v. 16]: « In 
profundissimum infernum descendent omnia mea ». Ergo Christus etiam 
usque ad profundissimum infernum descendit.

Sed CONTRA est quod de inferno damnatorum dicitur. Job 10. [v. 21] : 
« Antequam vadam, et non revertar ad terram tenebrosam et opertam 
mortis caligine, ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat ». Nulla 
autem est « conventio lucis ad tenebras » : ut dicitur 2. ad Cor. 6. [v. 14]. 
Ergo Christus, qui est lux, ad illum infernum damnatorum non descendit.

RESPONDEO dicendum quod dupliciter dicitur esse aliquid alicubi. Uno
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ergens is. — Vooreerst door iets uit te werken: en zoo is Christus 
in iedere hel afgedaald, doch op verschillende wijze. Want in de 
hel der verdoemden had Hij deze uitwerking, dat Hij hen, die in 
de hel waren, door zijn afdalen deed beschaamd staan over hun 
ongeloof en hun boosheid. Aan hen echter, die in het vagevuur 
waren gaf Hij hoop op het bereiken der glorie. De heilige vaders 
echter, die alleen om de erfzonde in de hel werden vastgehouden, 
stortte Hij het glorielicht in. — Vervolgens zegt men, dat iets 
ergens is door zijn wezenheid. En op die manier daalde de ziel 
van Christus alleen af naar de hel, waarin de rechtvaardigen 
werden vastgehouden, om hen, die Hijzelf naar zijn Godheid in
wendig bezocht door de genade, ook naar de ziel en plaatselijk te 
bezoeken. Zoo heeft Hij ook, terwijl Hij tegenwoordig was in een 
deel der hel, in zekeren zin zijn uitwerking doen doordringen tot 
alle deelen der hel, zooals Hij ook door op één plaats der aarde 
te lijden, de geheele wereld door zijn lijden verlost heeft.

Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. Christus, die de Wijs
heid Gods is, « drong door alle lagere deelen der aarde, » niet 
plaatselijk, door met zijn ziel overal te komen; maar door de 
uitwerking van zijn macht eenigszins tot alle uit te breiden. Zoo

modo, per suum effectum. Et hoe modo Christus in quemlibet infernorum 
descendit: aliter tarnen et aliter. Nam in infernum damnatorum habuit hunc 
effectum quod, descendens ad inferos, eos de sua incredulitate et malitia 
confutavit. Illis vero qui detinebantur in purgatorio, spem gloriae conse- 
quendae dedit. Sanctis autem Patribus, qui pro solo peccato originali 
detinebantur in inferno, lumen aeternae gloriae infudit. Alio modo dicitur 
aliquid esse alicubi per suam essentiam. Et hoe modo anima Christi descen
dit solum ad locum infemi in quo justi detinebantur: ut quos ipse per 
gratiam interius visitabat secundum divinitatem, eos etiam secundum animam 
visitaret et loco. Sic autem in una parte infemi existens, effectum suum 
aliqualiter ad omnes infemi partes derivavit, sicut et in uno loco terrae 
passus, totum mundum sua passione liberavit.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus, qui est Dei sapientia, « pene- 
travit omnes inferiores partes terrae », non localiter, secundum animam 
omnes circumeundo; sed effectum suae potentiae aliqualiter ad omnes
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echter, dat Hij alleen de rechtvaardigen verlichtte; want er volgt 
op: « En ik zal allen, die op den Heer hopen, verlichten. ))

2. Er bestaat een dubbele smart. Een, die voortkomt uit het 
ondergaan van lijden-straf, en deze smart lijden de menschen om 
een daadwerkelijke zonde, naar het woord in het Boel\ der 
Psalmen (17. 6) : « Hellepijnen omringden mij. » — De andere 
smart komt voort uit het uitstel der verhoopte glorie, naar het 
woord in het Boek der Spreuken (13. 12) : « De hoop, die uit
gesteld xvordt, maakt de ziel neerslachtig ». En deze smart leden 
de heilige vaders in de hel. En hierop duidend, zegt Augustinus, 
dat « zij onder tranen en smeeken tot Christus baden. » Beide 
smarten heeft Christus echter door zijn af dalen naar de hel weg
genomen, echter de een anders dan de andere. Want de smarten, 
die de straf meebrengt, heeft Hij weggenomen, door er tegen 
te bewaren, zooals men zegt, dat een dokter een ziekte wegneemt, 
door met medicijn er tegen te wapenen. De smarten echter, die 
veroorzaakt worden door het uitstel der glorie, heeft Hij dadelijk 
opgeheven, door de glorie te schenken.

3. Wat Petrus daar zegt, laten sommigen slaan op Christus’ 
af dalen naar de hel door dat woord aldus te verklaren: « Aan 
hen, die in den kerker opgesloten waren, » d. i. in de hel, « die

extendendo. Ita tarnen quod solos justos illuminavit: sequitur enim: « Et 
illuminab'o omnes sperantes in Domino ».

Ad SECUNDUM dicendum quod duplex est dolor. Unus de passione 
poenae, quem patiuntur homines pro peccato actuali: secundum illud Ps. 17.
Tv. 6] : « Dolores inferni circumdederunt me ». Alius autem dolor est 
de dilatione speratae gloriae: secundum illud Proverb. 13. [v. 12] : « Spes 
quae differtur, affligit animam ». Quem quidem dolorem patiebantur sancti 
Patres in inferno. Ad quod significandum Augustinus in sermone de 
Resurrectione [qui est 137. de Temp. a med.] dicit quod « lacrymabili 
obsecratione Christum orabant ». Utrosque autem dolores Christus solvit 
ad inferos descendens: aliter tarnen et aliter. Nam dolores poenarum solvit 
praeservando ab eis: sicut medicus dicitur solvere morbum a quo praeservat 
per medicinam. Dolores autem causatos ex dilatione gloriae actualiter 
solvit, gloriam praebendo.

Ad TERTIUM dicendum quod illud quod ibi dicit Petrus, a quibusdam 
refertur ad descensum Christi ad inferos, sic exponentibus verbum illud: 
His qui in carcere inclusi erant, idest inferno, spiritu, idest secundum
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eerst ongeloovig waren, heeft Christus gepreekt, komende in den 
geest, » d. i. met zijn ziel. Daarom zegt ook Damascenus, dat 
(( evenals Hij aan hen gepreekt heeft, die op aarde zijn; zoo ook 
aan hen, die in de hel waren; » echter niet om de ongeloovigenvtot 
het geloof te bekeeren, maar « om hun ongeloof te beschamen. » 
Want met die prediking kan niets anders bedoeld zijn, dan de 
openbaring van zijn Godheid, die aan hen, die in de hel zijn, 
getoond werd door het krachtdadig afdalen van Christus in de 
hel. Augustinus legt het echter beter uit door het niet te laten slaan 
op het afdalen van Christus in de hel, maar op de werking van 
zijn Godheid, die Hij van het begin der wereld af heeft uitge
oefend. Zoo is de beteekenis, dat Hij « aan hen, die in den /fer/fer 
opgesloten zaten, » nl. zij, die leefden in een sterfelijk lichaam, dat 
is als een kerker voor de ziel, « gepredikt heeft, komende in den 
geest » van zijn Godheid, door innerlijke influisteringen, en ook 
door uitwendige aansporingen bij monde der rechtvaardigen: in 
zoover « Hij predikte aan hen, die eens ongeloovig waren, » nl. 
door de prediking van Noë, « toen zij hoopten op Gods geduld, » 
waardoor de straf van de zondvloed werd uitgesteld. Daarom 
voegt hij eraan toe: <( In de dagen van Noë, toen deze de ark 
bouwde. »

animam, Christus veniens praedicavit, qui increduli fuerant aliquando. Unde 
et Damascenus dicit in 3. lib. [Orthod. Fid. cap. 29.], quod, « sicut his 
qui in terra sunt, evangelizavit, ita et his qui in inferno » : non quidem ut 
incredulos ad fidem converteret, sed « ut eorum infidelitatem confutaret ». 
Quia ipsa praedicatio nihil aliud intelligi potest, quam manifestatio divini- 
tatis ejus, quae manifestata est infernalibus per virtuosum descensum Christi 
ad inferos. Augustinus tarnen melius exponit in Epist. ad Evodium [quae 
est 99. cap. 3. et 4.] : ut referatur, non ad descensum Christi ad inferos, 
sed ad operationem divinitatis ejus, quam exercuit a principio mundi. Ut 
sit sensus quod « his qui in carcere conclusi erant », viventes scilicet m 
corpore mortali, quod est quasi quidam carner animae, « spiritu » suae 
divinitatis « veniens praedicavit », per intemas inspirationes, et etiam 
exteriores admonitiones per ora justorum: « His », inquam, « praedicavit 
qui increduli fuerant aliquando », Noë scilicet praedicanti, « quando 
expectabant Dei patientiam. », per quam differebatur poena diluvii. Unde 
subdit: « In diebus Noë, cum fabricaretur arca ».
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4. De « Schoot van Abraham » kan men in een dubbel opzicht 
beschouwen. Op de eerste plaats, in zoover men daar van zintuiglijk- 
waarneembare straf bevrijd was, en in dit opzicht kan men het 
geen hel noemen, en zijn daar ook geen smarten. Op de tweede 
plaats kan men hem beschouwen in zoover daar de verhoopte glorie 
gemist wordt. En in dit opzicht sluit hij de begrippen hel en smart 
in. En daarom wordt nu de rust der zaligen de schoot van 
Abraham genoemd, maar zij wordt met hel genoemd, en ook 
zeggen wij niet. dat nu in den schoot van Abraham smarten zijn.

5. Zooals Gregorius zegt, <( noemt hij de hoogere plaatsen der 
hel de diepste hel. Want als met het oog op de hoogte van den 
hemel deze lucht een duistere hel genoemd wordt, dan l?an met 
het oog op de hoogte van de lucht, de aarde, die lager ligt, hel 
genoemd worden en diep. Met het oog echter op de hoogte der 
aarde gunnen ocli die plaatsen der hel, die hooger gelegen zijn 
dan de andere verblijven der hel, op die manier met de benaming 
van de diepste hel bestempeld worden. ))

Ad QUARTUM dicendum quod « sinus Abrahae » potest secundum duo 
considerari. Uno modo, secundum quietem quae ibi erat a poena sensibili. 
Et quantum ad hoe non competit ei nee nomen inferni, nee sunt ibi aliqui 
dolores. Alio modo potest considerari quantum ad privationem gloriae 
speratae. Et secundum hoe habet rationem inferni et doloris. Et ideo nunc 
dicitur sinus Abrahae illa requies beatorum: non tarnen dicitur infernus, 
nee dicuntur nunc in sinu Abrahae esse dolores.

Ad QUINTUM dicendum quod, sicut Gregorius ibid. [scilicet lib. 13. 
Moral. cap. 48.] dicit, « ipsa superiora loca inferni profundissimum 
infernum vocat. Si enim quantum ad celsitudinem coeli aër iste caliginosus 
infernus est; quantum ad ejusdem aëris altitudinem, terra quae, inferius 
jacet, et infernus intelligi, et profundum potest. Quantum vero ad ejusdem 
terrae altitudinem, et loca illa inferni quae superiora sunt aliis receptaculis 
inferni, hoe modo inferni profundissimi appellatione significantur ».
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IIP ARTIKEL.

Was Christus geheel in de hel?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet geheel 
in de hel was. — 1. Christus lichaam immers is een deel van Hem- 
Het lichaam van Christus nu was niet in de hel. Dus was niet de 
geheele Christus in de hel.

2. Geen ding kan men geheel noemen, als zijn deelen onder
ling gescheiden zijn. Het lichaam en de ziel echter, die deelen 
zijn van de menschelijke natuur, waren na den dood onderling 
gescheiden, zooals boven gezegd is (50° Kw. 3° en 4° Art.). Naar 
de hel daalde Hij echter af, toen Hij dood was. Dus kon Hij niet 
geheel in de hel zijn.

3. Wij zeggen, dat iets geheel in een plaats is, als niets daar
van buiten die plaats is. Iets van Christus echter was buiten de hel, 
daar zijn lichaam in het graf was en zijn Godheid overal. Dus was 
Christus niet geheel in de hel.

Daartegenover staat echter, dat Augustinus zegt: « De Zoon

ARTICULUS III.

Ulrum Christus fueril tolus in inferno.

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod Christus non fuerit totus in 
inferno. Corpus enim Christi est pars ejus. Sed corpus Christi non fuit in 
inferno. Ergo totus Christus non fuit in inferno.

2. Pr/ETEREA, nihil cujus partes ab invicem separatae sunt, potest dici 
totum. Sed corpus et anima, quae sunt partes humanae naturae, fuerunt ab 
invicem separata post mortem, ut supra dictum est [q. 50. art. 3, 4.]. 
Descendit autem ad infernum mortuus existens. Non ergo potuit esse totus 
in inferno.

3. Pr/£TEREA, illud totum dicitur esse in aliquo loco cujus nihil est 
extra locum illum. Sed aliquid Christi erat extra infernum: quia et corpus 
erat in sepulchro, et divinitas ubique. Ergo Christus non fuit totus in 
inferno.

Sed CONTRA est quod Augustinus dicit, in libro 3. de Symbolo [cap.
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n>as geheel bij den Vader, en geheel in den hemel, geheel op aarde, 
geheel in den schoot der Maagd, geheel op het kruis, geheel in de 
hel, en geheel in het paradijs, xvaar Hij den roover bijmenvoerde. »

Leerstelling. — Zooals blijkt uit het gezegde in het Eerste 
Deel (310 Kw. 2'- Art. 4° Antw.) wijst het mannelijk geslacht terug 
op de hypostase of de persoon, het onzijdig geslacht echter op 
de natuur. Ofschoon nu bij den dood van Christus de ziel van het 
lichaam werd gescheiden, werd toch geen van beiden afgescheiden 
van den persoon van den Zoon Gods, zooals boven gezegd is (30° 
Kw. 2e en 3e Art.). En daarom moeten wij zeggen, dat in de drie 
dagen van Christus’ dood, de geheele Christus in het graf was, 
wijl de geheele persoon daar was door het lichaam, dat met Hem 
vereenigd was; en evenzoo was Hij ook geheel in de hel, wijl de 
geheele persoon van Christus daar was om reden van de ziel, die 
niet Hem vereenigd was; en ook was de geheele Christus toen 
overal van wege de goddelijke natuur.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het lichaam, dat 
toen in het graf verbleef, was geen deel van de ongeschapen 
persoon, maar van de aangenomen natuur. En daarom wordt door

7.] : « Totus Filius apud Patrem, totus in coelo, totus in terra, totus in 
utero Virginis, totus in cruce, totus in inferno, totus in paradiso quo latro- 
nem introduxit ».

Respondeo dicendum quod, sicut patet ex his quae in 1. dicta sunt 
[q. 31. art. 2. ad 4.], masculinum genus refertur ad hypostasim vel 

personam, neutrum autem genus pertinet ad naturam. In morte autem 
Christi, licet anima fuerit separata a corpore, neutrum tarnen fuit separatum 
a persona Filii Dei, ut supra dictum est [q. 50. art. 2, 3.]. Et ideo in illo 
triduo mortis Christi dicendum est quod totus Christus fuit in sepulchro, 
quia tota persona fuit ibi per corpus sibi unitum; et similiter totus fuit in 
inferno, quia tota persona Christi fuit ibi ratione animae sibi unitae; totus 
etiam Christus tune erat ubique, ratione divinae naturae.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod corpus, quod tune erat in sepulchro, 
non est pars personae increatae, sed naturae assumptae. Et ideo per hoe
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het feit, dat het lichaam van Christus niet in de hel was, niet uitge
sloten, dat de geheele Christus daar was; maar daaruit blijkt, dat 
datgene niet geheel daar was, wat tot de menschelijke natuur 
behoort.

2. Uit de vereeniging van ziel en lichaam wordt het geheel 
van de menschelijke natuur samengesteld, niet echter het geheel 
van de goddelijke persoon. En daarom bleef na de opheffing der 
vereeniging van ziel en lichaam door den dood de geheele Christus; 
maar de menschelijke natuur bleef niet in haar geheel.

3. De geheele persoon van Christus is in iedere plaats, maar met 
totaal, daar hij door geen enkele plaats omschreven wordt. En 
zelfs kunnen alle plaatsen tezamen genomen niet zijn onmetelijk
heid omvatten. Integendeel, Hijzelf omvat alles in zijn onmetelijk
heid. Bij die dingen echter, die lichamelijk en omschreven in een 
plaats zijn, gebeurt het, dat wanneer zij ergens geheel zijn, niets 
daarvan daarbuiten is. Dit heeft echter niet plaats bij God. En 
daarom zegt Augustinus: « Wij zeggen niet, dat Christus overal 
geheel is, genomen op verschillende tijden en plaatsen, als zou Hij 
nu geheel hier zijn, en op een anderen tijd weer ergens anders 
geheel, maar doordat Hij altijd overal geheel is. »

quod corpus Christi non fuit in inferno, non excluditur quin totus Christus 
fuerit: sed ostenditur quod non fuit ibi totum quod pertinet ad humanam 
naturam.

Ad SECUNDUM dicendum quod ex anima et corpore unitis constituitur 
totalitas humanae naturae, non autem totalitas divinae personae. Et ideo 
soluta unione animae et corporis per mortem, remansit totus Christus: sed 
non remansit humana natura in sua totalitate.

Ad TERTIUM dicendum quod persona Christi est tota in quolibet loco, 
sed non totaliter: quia nullo loco circumscribitur. Sed nee omnia loca simul 
accepta ejus immensitatem comprehendere possunt. Quinimmo ipse sua 
immensitate omnia comprehendit. Hoe autem locum habet in his quae 
corporaliter, et circumscriptive sunt in loco, quod si totum sit alicubi, nihil 
ejus sit extra. Sed hoe in Deo locum non habet. Unde Augustinus dicit 
in lib. 3. de Symbolo [cap. 7.] : « Non per diversa tempora vel loca 
dicimus ubique Christum esse totum, ut modo ibi totus sit, et alio tempore 
alibi totus: sed ut semper ubique sit totus ».
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IVe ARTIKEL.

Heeft Christus zich eenigen tijd opgehouden in de hel?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus zich niet 
eenigen tijd in de hel heeft opgehouden. — 1. Christus daalde 
immers af in de hel met het doel, de menschen daaruit te bevrij
den. Dit deed Hij echter terstond toen Hij afdaalde: « Het is 
immers voor Cod gemafyfyelijfy een arme ineens in eere te brengen, » 
zooals gezegd wordt in het Doek Ecclesiasticus (11. 23). Dus 
heeft Hij zich geen oogenblik in de hel opgehouden.

2. Augustinus zegt, dat « zonder eenig verwijl alle ijzeren 
grendels verbroken zijn op het bevel van den Heer en Zalig
maker. » Daarom wordt uit naam van de engelen, die Christus 
begeleidden, gezegd: « Neemt uwe poorten weg, o vorsten )) 
(Ps. 23. 7). Christus nu daalde daarheen juist af, om de ijzeren 
grendels te verbreken. Dus heeft Christus geen enkel oponthoud 
gehad in de hel.

3. Bij Lucas (23. 43) wordt gezegd, dat de Heer, hangende

ARTICULUS IV.

Utrum Christus aliquam moram traxerit in inferno.

[3. Dist. 22. q. 2. art. 1. qla. 3.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Vidctur quod Christus nullam moram tra
xerit in inferno. Christus enim ad hoe in infernum descendit ut ex eo 
homines liberaret. Sed hoe statim ab eo factum est in ipso suo descensu: 
« Facile enim est in conspectu Dei subito honestare pauperem », ut dicitur 
Eccli. 11. [v. 23]. Ergo videtur quod nullam moram in inferno traxerit.

2. Pr/ETEREA, Augustinus dicit in sermone de Resurrectione [qui est 
137. de Temp. a med.], quod « sine aliqua mora, ad imperium Domini ac 
salvatoris, omnes ferrei confracti sunt vectes ». Unde ex persona angelorum 
concomitantium Christum dicitur: « Tollite portas, principes, vestras » 
[Psal. 23. v. 7]. Ad hoe au tem Christus illue descendit ut vectes infefni 

confringeret. Ergo Christus in inferno nullam moram traxit.
3. Pr/ETEREA, Luc. 23. [v. 43] dicitur, quod Dominua in cruce
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aan het kruis, tot den roover zeide: « Heden zult gij met Mij 
zijn in hel paradijs: » waaruit blijkt, dat Christus dienzelfden 
dag in het paradijs was. Echter niet wat betreft zijn lichaam, dat 
in het graf gelegd was. Dus met zijn ziel, welke nedergedaald 
was ter helle. En dus heeft Hij zich niet in de hel opgehouden.

Daa. cegenover staat echter, dat Petrus zegt in de Handelingen 
der Apostelen (2. 24) : <( En Hem heeft God opgewekt, na de 
smarten der hel te hebben weggenomen, daar Hij onmogelijk door 
haar kon "worden vastgehouden. » Dus bleef Hij tot aan het uur 
der verrijzenis in de hel.

LEERSTELLING. — Evenals Christus wilde, dat zijn lichaam 
in het graf gelegd zou worden, om onze straffen op zich te nemen: 
evenzoo wilde Hij ook, dat zijn ziel naar de hel afdaalde. Ziin 
lichaam nu verbleef een geheelen dag en twee nachten lang in de 
hel, om de echtheid van zijn dood te bewijzen. En daarom moeten 
wij ook houden, dat zijn ziel evenzoolang in de hel bleef, opdat 
tegelijk zijn ziel uit de hel gevoerd werd en zijn lichaam uit het 
graf.

pendens dixit latroni: « Hodie mecum eris in paradiso »: ex quo patet 
quod eodem die Christus fuit in paradiso. Non autem secundum corpus 
quod positum fuit in sepulchro. Ergo secundum animam, quae ad infernum 
descenderat. Et ita videtur quod non traxerit moram in inferno.

Sed CONTRA est quod Petrus dicit, Act. 2. [v. 24] : « Quem Deus 
suscitavit, solutis doloribus inferni, juxta quod impossibile erat teneri illum 
ab eo ». Ergo videtur, quod usque ad horam resurrectionis manserit in 
inferno.

RESPONDEO dicendum quod sicut Christus, ut nostras poenas in se 
^usciperet, voluit corpus suum in sepulchro poni, ita etiam voluit animam 
suam ad infernum descendere. Corpus autem ejus mansit in sepulchro per 
diem integrum et duas noctes ad comprobandum veritatem mortis suae. 
Unde etiam tantumdem credendum est animam ejus fuisse in inferno: ut 
simul anima ejus educeretur de inferno, et corpus de sepulchro.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus heeft toen 
Hij in de hel afdaalde, de heiligen verlost, die daar verbleven, 
echter niet door hen terstond uit de helleplaats weg te voeren, 
maar door hen in de hel zelf met het licht de glorie te bestralen. 
En het was ook passend, dat zijn ziel evenlang in de hel bleef 
als zijn lichaam in het graf.

2. Met « de grendels der hel » worden de hinderpalen bedoeld, 
die de heilige vaders beletten uit de hel te komen door de zonde
schuld van den stamvader. Deze heeft Christus door de kracht van 
zijn lijden en dood verbroken, terstond toen Hij in de hel af daalde. 
En toch wilde Hij eenigen tijd in de hel verblijven om de reden, 
die in de leerstelling werd aangegeven.

3. Men moet dat woord van den Heer verstaan van het stoffe
lijk, aardsch paradijs, maar van het geestelijk paradijs, waarin, 
zooals wij zeggen, zij zijn, die Gods heerlijkheid genieten. Daar
om daalde de roover piaatsehjk wel met Christus af naar de hel, 
om met Christus te zijn, daar hem gezegd werd: « Gij zult met 
Mij zijn in het paradijs, » maar naar de belooning was hij in het 
paradijs, wijl hij daar van de Godheid van Christus genoot, zooals 
de andere heiligen.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Christus, statim (1) ad infernum 
descendens, Sanctos ibi existentes liberavit, non quidem statim educendo 
eos de loco inferni, sed in ipso inferno eos luce gloriae illustrando. Et 
tarnen conveniens fuit, ut tamdiu anima ejus remaneret in inferno quamdiu 
corpus manebat in sepulchro.

Ad SECUNDUM dicendum quod « vectes inferni » dicuntur impedimenta 
quibus sancti Patres de inferno exire prohibebantur, reatu culpae primi 
parentis. Quos Christus statim descendens ad inferos virtute suae passionis 
et mortis confregit. Et tarnen voluit in inferno aliquandiu remanere, propter 
rationem praedictam [in corp. art.].

Ad TERTIUM dicendum quod illud verbum Domini est intelligendum 
non de paradiso terrestri corporeo, sed de paradiso spirituali, in quo esse 
dicuntur quicumque divina gloria perfruuntur. Unde latro loco quidem 
cum Christo ad infernum descendit, ut cum Christo esset, quia dictum est 
ei: « Mecum eris in paradiso »: sed praemio in paradiso fuit, quia ibi 
divinitate Christi fruebatur, sicut et alii Sancti.

O) L. : om. statim.
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Ve ARTIKEL.

Heeft Christus door zijn af dalen naar de hel de heilige vaders 
daaruit verlost?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus door zijn afdalen 
naar de hel, de heilige vaders niet daaruit heeft verlost. — 1. Au- 
gustinus toch zegt: « Ik heb nog niet achterhaald, wat Christus bij 
zijn af dalen in de hel, aan die rechtvaardigen gebracht heeft, die 
in den schoot van Abraham waren, daar ik zie, dat Hij hen nooit 
met de zaligende tegenwoordigheid van zijn Godheid verlaten 
had. » Indien Hij hen echter uit de hel bevrijd had, dan had Hij 
hen veel gebracht. Dus heeft Hij de heilige vaders niet uit de hel 
bevrijd.

2. Niemand wordt in de hel vastgehouden, tenzij om een zonde. 
De heilige vaders echter waren tijdens hun leven door het geloof 
in Christus van de zonde gerechtvaardigd. Dus hadden zij niet 
noodig, dat Christus hen verloste, door in de hel af te dalen.

3. Wanneer de oorzaak wordt weggenomen, wordt ook het

ARTICULUS V.

Utrum Christus, descendens ad inferos, sanclos patres inde liberaverit- 

[3. Dist. 22. q. 2. art. 2. qla. 1. et Comp. Theol. cap. 235.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod Christus, descendens ad 
inferos, sanctos Patres inde non liberaverit. Dicut enim Augustinus m 
Epistola ad Evodium [quae est 99. cap. 3.] : « Illis justis qui in sinu 
erant Abrahae cum Christus in inferna descenderet, nondum quid contulisset 
inveni, a quibus eum, secundum beatificam praesentiam suae divinitatis, 
nunquam video recessisse ». Multum eutem eis contulisset si eos ab inferis 
liberasset. Non ergo videtur quod Christus sanctos Patres ab infernis 
liberaverit.

2. PfÜETEREA, nullus in inferno detinetur nisi propter peccatum. Sed 
sancti Patres, dum adhuc viverent, per fidem Christi justificati fuerant a 
peccato. Ergo non indigebant liberari ab inferno, Christo ad inferos descen- 
dente.

3. Pr^ETEREA, remota causa, removetur effectus. Sed causa descendendi
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effect opgeheven. De oorzaak nu van het afdalen in de hel is de 
zonde, die weggenomen werd door het lijden van Christus, zooals 
boven gezegd is (49° Kw. 1c Art.). Dus zijn de heilige vaders niet 
door Christus’ afdalen in de onderwereld uit de hel verlost.

Daartegenover staat echter, wat Augustinus zegt, dat toen 
Christus in de hel nederdaalde, (( Hij de poorten der hel en de 
ijzeren kluisters verbrak en al de rechtvaardigen verloste, die we
gens de smet der erfzonde werden vastgehouden. ))

Leerstelling. — Zooals boven gezegd werd (in het vorig 
Art. 2° Antw.), heeft Christus bij zijn afdalen naar de hel 
gewerkt uit kracht van zijn lijden. Door het lijden van Christus nu 
werd het menschelijk geslacht niet alleen van de zonde bevrijd, 
maar ook van de strafschuldigheid, zooals boven gezegd werd 
(49° Kw. 1° en 3e Art.). Nu waren de menschen op dubbele 
wijze beladen met strafschuldigheid. — Vooreerst om hun daad
werkelijke zonde, welke ieder persoonlijk bedreef. — Vervolgens 
om de zonde van geheel de menschelijke natuur, welke door voort- 
komst uit den stamvader op allen overgaat, zooals gezegd wordt 
in den Brief aan de Romeinen (5. 12 vlg.). De straf van deze

ad inferos est peccatum: quod fuit remotum per passionem Christi, ut supra 
dictum est [q. 49. art. 1.]. Non ergo per descensum Christi ad inferos 
sancti Patres sunt de inferno educti.

Sed CONTRA est, quod Augustinus dicit in sermone de Resurrectione 
[qui est 137. de Tempore], quod Christus, quando ad inferos descendit 
« portam inferni et vectes ferreos confregit, et omnes justos, qui originali 
peccato adstricti tenebantur, absolvit ».

RESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [art. praec. ad 2.], 
Christus, descendens ad inferos, operatus est in virtute suae passionis. Per 
passionem autem Christi liberatum est genus humanum, non solum a pec
cato, sed etiam a reatu poenae, ut supra dictum est [q. 49. art. 1, 3.]. 
Dupliciter autem homines reatu poenae erant adstricti. Uno modo pro 
peccato actuali, quod quilibet in sua persona commiserat. Alio modo, pro 
peccato totius humanae naturae, quod a primo parente in omnes originaliter 
devenit, ut dicitur Rom. 5. [v. 12. ss.]. Cujus quidem peccati poena est
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zonde nu is de lichamelijke dood, en de uitsluiting van het leven 
der glorie, zooals uit hetgeen gezegd wordt in het Boek der 
Schepping (hfdst. 2, 3) blijkt; God verdreef immers na de zonde 
den mensch uit het paradijs, nadat Hij hem vóór de zonde met 
den dood bedreigd had, voor het geval hij zondigde. En aldus 
heeft Christus door zijn nederdalen in de hel uit kracht van zijn 
lijden de heiligen verlost van deze strafschuldigheid, waardoor zij 
van het leven der glorie waren uitgesloten, zoodat zij God in zijn 
wezen konden aanschouwen, waarin de volmaakte gelukzaligheid 
voor den mensch gelegen is, zooals in het Tweede Deel gezegd is 
(I. II. 3° Kw. 8° Art.). De heilige vaders nu werden in de hel 
vastgehouden in dien zin, dat voor hen om de zonde van den stam
vader de toegang tot het leven der glorie niet openstond. En zoo 
heeft Christus door in de hel af te dalen de heilige vaders uit de 
hel verlost. En dit wordt bedoeld met hetgeen in Zacharias (9. 
1 1) gezegd wordt: « Cij hebt met het bloed van Uw verbond de 
gevangenen verlost uit den £ui/, waarin geen water was. » En in den 
Brief aan de Colossensen (2. 13) wordt gezegd, dat (( Hij door 
de vorsten en machten te berooven » nl. « de helsche, hetgeen 
geschiedde door Abraham, Isaac en Jacob en de overige recht
vaardigen weg te voeren, hen overbracht, d. i. hen ver van dit 
rijk der duisternis naar den hemel voerde, » zooals de Clossa zegt.

mors corporalis, et exclusio a vita gloriae, ut patet ex his quae dicuntur 
Gen. 2. et 3.: nam Deus hominem de paradiso post peccatum ejecit, cui 
ante peccatum mortem fuerat comminatus si peccaret. Et ideo Christus, 
descendens ad inferos, virtute suae passionis ab hoe reatu Sanctos absolvit, 
quo erant a vita gloriae exclusi, ut possent Deum per essentiam videre, in 
quo consistit perfecta hominis beatitudo, ut in 2. dictum est [1-2. q. 3. 
art. 8. ]. Per hoe autem sancti Patres detinebantur in inferno, quod eis 
ad vitam gloriae, propter peccatum primi parentis, aditus non patebat. Et 
sic Christus, descendens ad inferos, sanctos Patres ab inferis liberavit. Et 
hoe est quod dicitur Zachar. 9. [v. 11]: « Tu vero in sanguine testamenti 
tui eduxisti vinctos de lacu in quo non erat aqua ». Et Coloss. 2. [v. 15] 
dicitur, quod, « expolians principatus et potestates », scilicet « infernales, 
auferendo Abraham, Isaac, et Jacob, et caeteros justos, traduxit eos », 
idest « longe ab hoe regno tenebrarum ad coelum duxit », ut Glossa 
[ordin.] ibidem dicit.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Augustinus spreekt 
daar tegen sommigen, die hielden, dat de oude rechtvaardigen vóór 
Christus’ komst in de hel aan smartelijke straffen onderhevig waren. 
Daarom laat hij kort voor de aangehaalde woorden voorafgaan:
(( Sommigen voegen er aan toe, dat aan de oude heiligen ook deze 
Weldaad geschonken Tverd, dat de Heer hen van hun smarten be
vrijdde, toen Hij in de hel af daalde. Maar ik zie niet in, hoe zij 
het verstaan, dai Abraham, in wiens schoot ook die arme 1verd 
opgenomen, in die smarten was onder gedompeld. » En als hij 
daarom later laat volgen, <( dat hij nog niet achterhaald heeft, wat 
het af dalen van Christus in de hel bracht aan de oude rechtvaar
digen, » dan moet dit verstaan worden met het oog op de verlos
sing der smartelijke straffen. Hij bracht hen echter iets met 
betrekking tot het verkrijgen der glorie, en bijgevolg nam hij hun 
smart weg, die zij leden tengevolge van het uitstel der glorie. Om 
de hoop hierop hadden zij echter een groote vreugde naar het 
woord in Joannes (8. 56) : « Abraham, uw vader verheugde zich 
er op, dat hij Mijn dag zou zien..)) En derhalve voegt hij er aan 
toe: « Ik zie in, dat Hij hen nooit met de zaligende tegenwoordig
heid van zijn Godheid verlaten heeft, )) in zooverre zij vóór de 
komst van Christus zalig waren door de hoop, ofschoon zij nooit 
niet in werkelijkheid volkomen zalig waren.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Augustinus ibi loquitur contra quos- 
dam qui aestimabant antiquos justos, ante adventum Christi, in inferno 
dolonbus poenarum fuisse subjectos. Unde, parum ante verba inducta, 
praemittit, dicens: « Addunt quidam hoe beneficium antiquis etiam Sanctis 
fuisse concessum, ut, Dominus cum in infernum venisset, a doloribus 
solverenlur. Sed quonam modo mtelligatur Abraham, in cujus sinum etiam 
pauper ille susceptus est, in illis fuisse doloribus. ego quidem non video ». 
Et ideo, cum postea subdit « se nondum invenisse quid descensus Christi 
ad inferos antiquis justis contulerit », intelligendum est quantum ad 
absolutionem a doloribus poenarum. Contulit tarnen eis quantum ad adeptio- 
nem gloriae: et per consequens solvit eorum dolorem quem patiebantur ex 
dilatione gloriae. Ex cujus tarnen spe magnum gaudium habebant: secun- 
dum illud Joan. 8. [v. 56] : « Abraham, pater vester, exultavit ut videret 
diem meum ». Et ideo subdit: « A quibus eum, secundum beatificam 
praesentiam suae divinitatis, nunquam video recessisse »: inquantum scilicet, 
ante adventum Christi, erant beati in spe, licet nondum essent perfecte 
beati in re.

M
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2. Terwijl de heilige vaders nog leefden, waren zij door hun 
geloof in Christus van elke zonde bevrijd, zoowel van de erfzonde 
als van de daadwerkelijke, maar niet van de strafschuldigheid der 
erfzonde, waardoor zij van de glorie waren uitgesloten, wijl de 
prijs voor de menschelijke verlossing nog niet betaald was. Zooals 
ook nü zij, die gelooven in Christus, door het doopsel bevrijd 
worden van de schuld der daadwerkelijke zonden, en van de schuld 
der erfzonde, wat betreft de uitsluiting van de glorie, maar toch 
nog gebonden blijven door de schuld der erfzonde, wat de nood
zakelijkheid betreft van lichamelijk te sterven; want zij worden 
wel hernieuwd naar den geest, maar nog niet naar het vleesch, 
volgens het woord in den Brief aan de Romeinen (8. 10): (( Het 
lichaam is ivel gestorven van ivege de zonde, maar de geest leeft 
om de rechtvaardigma^ing. »

3. Terstond toen Christus den dood stierf, is zijn ziel naar de 
hel af gedaald, en gaf Hij de vrucht van zijn lijden aan de heiligen, 
die in de hel werden vastgehouden; hoewel zij nog niet uit die 
plaats weggingen, zoolang Christus in de onderwereld verbleef; 
daar de tegenwoordigheid van Christus zelf behoorde tot het 
hoogtepunt der glorie.

Ad SECUNDUM dicendum quod sancti Patres, dum adhuc viverent, liberati 
fuerunt per fidem Christi ab omni peccato tam originali quam actuali, et a 
reatu poenae actualium peccatorum: non tarnen a reatu poenae originalis 
peccati, per quem excludebantur a gloria, nondum soluto pretio redemptioms 
humanae. Sicut etiam nunc fideles Christi liberantur per baptismum a reatu 
actualium peccatorum, et a reatu originalis quantum ad exclusionem a glo
ria: remanent tarnen adhuc obligati reatu originalis peccati quantum ad 
necessitatem corporaliter moriendi; quia renovantur secundum spiritum, sed 
nondum secundum camem, secundum illud Rom. 8. [v. 10]: « Corpus 
quidem mortuum est propter peccatum, spiritus vero vivit propter justifica- 
tionem ».

Ad TERTIUM dicendum quod statim, Christo mortem patiënte, anima 
ejus ad infemum descendit, et suae passionis fructum exhibuit Sanctis in 
inferno detentis: quamvis ex loco illo non exierint, Christo apud inferos 
commorante, quia ipsa Christi praesentia pertinebat ad cumulum gloriae.



K.w. 52, A. 6. 211

VIC ARTIKEL.

Heeft Christus eenige verdoemden uit de hel bevrijd?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus eenige verdoem
den uit de hel bevrijd heeft. — 1. Bij Isaias (24. 22) toch wordt 
gezegd: « Zij zullen samengebonden ïvorden in den band van 
één bundel voor den kud en zij zullen daar opgesloten worden 
in den kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. » Op 
die plaats nu wordt gesproken van de verdoemden, die het he- 
tnelsch heer aanbeden hebben. Dus schijnen ook de verdoemden 
bij het nederdalen van Christus in de hel bezocht te zijn. Dit nu 
behoort tot hun bevrijding.

2. Aangaande de woorden van Zacharias (9. 11): (( Gij hebt 
in het bloed van Uw verbond de gevangenen uit den fcuiZ gevoerd, 
Waarin geen water was, » zegt de Glossa : (( Gij hebt hen bevrijdt 
die geboeid lagen in den kerker, waar geen barmhartigheid hen 
verkwikte, waarom die rijke vroeg. » Alleen de verdoemden echter 
worden buiten alle barmhartigheid in den kerker opgesloten. Dus 
heeft Christus sommigen bevrijd uit de hel der verdoemden.

ARTICULUS VI.

Utrum Christus aliquos damnatos ab inferno liberaverit.
[3. Dist. 22. q. 2. art. 1. qla. 2. et Comp. Theol. cap. 235.].

Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod Christus aliquos damnatos ab 
inferno liberaverit. Dicitur enim Isa. 24. [v. 22] : « Congregabitur (1) 
congregatione unius fascis in lacum, et claudentur ibi in carcere, et post 
multos dies visitabuntur ». Loquitur autem ibi de damnatis, qui militiam 
coeli adoraverant. Ergo videtur quod etiam damnati, Christo descendente 
ad inferos, sint visitati. Quod ad eorum liberationem videtur pertinere.

2. Pr/eterea, super illud Zachariae 9. [v. 11]: « Tu autem in 
sanguine testamenti tui eduxisti vinctos de lacu in quo non erat aqua », 
dicit Glossa [interlin.] : « Tu eos liberasti qui tenebantur vincti carceribus, 
ubi nulla misericordia eos refrigerabat, quam dives ille petebat ». Sed soli 
damnati includuntur carceribus absque misericordia. Ergo Christus liberavi'c 
aliquos de inferno damnatorum. 1

(1) L.: congregabuntur.
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3. De macht van Christus was in de hel niet kleiner dan hier op 
aarde: op beide plaatsen immers werkte Hij door de kracht van 
zijn Godheid. Op deze wereld nu heeft Hij uit eiken staat eenigen 
bevrijd. Dus heeft Hij ook in de hel sommigen verlost uit den 
staat der verdoemden.

Daartegenover staat echter wat gezegd wordt bij Osee (13. 14): 
« Ik zal uw dood zijn, o dood, uw doodsteek zal Ik zijn, onder
wereld. » En de Glossa: « Door de uitverkorenen weg te voeren, 
en de verworpenen daar achter te laten. » Alleen de verworpenen 
echter zijn in de hel der verdoemden. Dus zijn niet eenigen uit de 
hel der verdoemden bevrijd door het af dalen van Christus naar de 
onderwereld.

LEERSTELLING. — Zooals boven gezegd is (in het vorig Art.), 
heeft Christus bij zijn afdalen in de hel gewerkt uit de kracht van 
zijn lijden. En daarom bracht zijn af dalen in de hel alleen aan hen 
de vrucht der verlossing, die met het lijden van Christus verbonden 
waren door het geloof, gevormd door de liefde, waardoor de zon
den worden weggenomen. Zij echter, die in de hel der verdoemden 
waren, hadden ofwel heelemaal geen geloof in het lijden van

3. Pr^ETEREA, potentia Christi non fuit minor in inferno quam in hoe 
mundo: utrobique enim operatus est per potentiam suae divinitatis. Sed in 
hoe mundo de quolibet statu aliquos Iiberavit. Ergo etiam in inferno 
liberavit aliquos de statu damnatorum.

Sed CONTRA est quod dicitur Oseae 13. [v. 14] : « Ero mors tua, o 
mors! Morsus tuus ero, infeme! » Glossa [interl.] : « Electos educendo, 
reprobos ibidem relinquendo ». Sed soli reprobi sunt in inferno damnatorum. 
Ergo per descensum Christi ad inferos non sunt aliqui de inferno damnato
rum liberati.

RjESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [art. praec.], 
Christus, descendens ad inferos, operatus est in virtute suae passionis. Et 
ideo ejus descensus ad inferos illis solis liberationis contulit fructum qui 
fuerunt passioni Christi conjuncti per fidem charitate formatam, per quam 
peccata tolluntur. Illi autem qui erant in inferno damnatorum, aut penitus
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Christus gehad, zooals de ongeloovigen; of als zij het geloof hadden 
gehad, dan hadden zij geen enkele gelijkvormigheid met de liefde 
van den lijdenden Christus. En daarom waren zij ook niet van hun 
zonden gezuiverd. En daarom bracht het afdalen van Christus naar 
de hel voor hen geen verlossing van de hellestraf, die ze moesten 
ondergaan.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Christus heeft bij zijn 
afdalen in de hel allen, in welk deel der hel zij ook waren, in 
zekeren zin bezocht; sommigen echter tot hun troost en hun ver
lossing, anderen echter tot hun beschaming en hun verbijstering, nl. 
de verdoemden. Daarom wordt op die plaats er aan toegevoegd: 
(( De maan zal beschaamd worden en de zon in de war rallen, » 
enz. (v. 23) . Dit kan men ook laten slaan op het bezoek, waarmede 
Hij bezoeken zal op den oordeelsdag, niet om te bevrijden, maar 
om nog meer te veroordeelen, naar het woord van Sophonias (1. 
12) : « Jk zal bezoeking brengen over de mannen, die vastzitten op 
hun droesem. »

2. Als in de Clossa gezegd wordt: « Waar geen barmhartig
heid hen verkwikte, » dan moet dat verstaan worden van de ver-

fidem passionis Christi non habuerant, sicut infideles: aut si fidem habuerant, 
nullam conformitatem habebant ad charitatem Christi patientis. Unde nee 
a peccatis suis erant mundati. Et propter hoe descensus Christi ad inferos 
non contulit eis liberationem a reatu poenae infernalis.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, Christo descendente ad inferos, omnes 
qui erant in quacumque parte inferni, sunt aliqualiter visitati: sed quidam 
ad suam consolationem et liberationem; quidam autem ad suam confuta- 
tionem et confusionem, sicut (2) damnati. Unde ibidem [v. 23] subditur: 
« Et erubescet luna, et confundetur sol », etc. Potest etiam hoe referri ad 
visitationem qua visitabuntur in die judicii, non ut liberentur, sed ut 
amplius condemnentur: secundum illud Sophon. 1. [v. 12]: « Visitabo 
super viros defixos in faecibus suis ».

Ad SECUNDUM dicendum quod cum dicitur in Glossa, « unde (3) nulla 
misericordia eos refrigerabat », intelligendum est quantum ad refrigerium

(2) L.: scilicet.
(3) L.: ubi.
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kwikking der volmaakte bevrijding. Want de heilige vaders konden 
in dien hellekerker vóór de komst van Christus niet bevrijd worden.

3. Dat, zooals uit eiken staat op de wereld, ook niet uit eiken 
staat der hel eenigen bevrijd werden, lag niet aan de onmacht van 
Christus; maar aan de verschillende toestand van beiden, want 
zoolang de menschen leven, kunnen zij tot het geloof en de liefde 
bekeerd werden, wijl in dit leven de menschen nog niet in het 
goede of kwade bevestigd zijn, zooals na het heengaan uit dit 
leven.

VIP ARTIKEL.

Zijn de kinderen, die met de erfzonde gestorven waren, 
door Christus bevrijd?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de kinderen, die met de 
erfzonde gestorven waren, door Christus’ afdaling uit de hel 
bevrijd zijn. — 1. Zij werden immers alleen maar in de hel vast
gehouden om de erfzonde, evenals de heilige vaders. De heilige 
vaders nu werden door Christus uit de hel bevrijd, zooals boven

perfectae liberationis. Quia sancti Patres ab illis inferni carceribus ante 
Christi adventum non poterant liberari.

Ad TERTIUM dicendum quod non fuit propter Christi impotentiam quod 
non sunt aliqui liberati de quolibet statu infernalium, sicut de quolibet statu 
mundanorum: sed propter diversam utrorumque conditionem. Nam homines 
quamdiu vivunt, possunt ad fidem et charitatem converti: quia in hac vita 
non sunt homines conformati in bono vel malo, sicut post exitum ab hac 
vita.

ARTICULUS VII.

Utrum pucri qui cum originali peccato decesseranl, fuerint a Chrisio liberati.
[3. Dist. 22. q. 2. art. 2. qla. 3.].

Ad SEPTIMUM sic proceditur. Videtur quod pueri qui cum originali
peccato decesserant, fuerint per descensum Christi liberati ab inferno. Non
enim tenebantur in inferno nisi pro peccato originali: sicut et sancti Patres.
Sed sancti Patres sunt ab inferno liberati per Christum, ut supra dictum
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gezegd werd (7l' Art. van deze Kw.). Dus zijn op dezelfde wijze 
ook de kinderen door Christus uit de hel verlost.

2. In den Brief aan de Romeinen (5. 15) zegt de Apostel:
(( Al zijn door den val van éénen velen gestorven, veel overvloe
diger is de genade van God en de genadegift van den éénen mensch 
Jesus Christus over meerderen uitgestort. » Om de zonde echter 
van den stamvader werden de kinderen, die stierven, alleen beladen 
niet de erfzonde, in de hel vastgehouden. Dus zijn zij nog veel meer 
door de genade van Christus van de hel bevrijd.

3. Zooals het doopsel werkt uit kracht van Christus lijden, zoo 
werkt zijn nederdaling in de hel, zooals blijkt uit het gezegde (in 
het vorig Art.). De kinderen nu worden door het doopsel bevrijd 
van de erfzonde en van de hel. Dus zijn zij evenzoo bevrijd door 
Christus’ nederdaling in de hel.

Daartegenover staat echter, dat de Apostel in den Brief aan de 
Romeinen (3. 25) zegt, dat « God Christus heeft aangewezen als 
Verzoener door het geloof in zijn bloed. » De kinderen echter, die 
met de erfzonde beladen gestorven waren, waren op geen enkele 
wijze deelachtig aan het geloof in Christus. Dus ontvingen zij 
niet de vrucht van Christus’ verzoening, zoodat zij door Hem uit 
de hel zouden bevrijd worden. * 2 3

est [art. 5. huj. q.]. Ergo et pueri similiter per Chnstum sunt ab inferno 

liberati.
2. Pr^eterea, Apostolus dicit Rom. 5. [v. 15.]: « Si unius delicto 

niulti mortui sunt, multo magis gratia Dei et donum, in gratia unius hominis 
Jesu Christi, in plures abundavit ». Sed propter peccatum primi parentis 
pueri cum solo origmali peccato decedentes in inferno detmentur. Ergo 
multo magis per gratiam Christi sunt ab inferno liberati.

3. PrjETEREA, sicut baptismus operatur in virtute passionis Christi, ita 
et descensus ejus ad inferos, ut ex dictis patet [art. praec.]. Sed pueri 
per baptismum liberantur a peccato originali et ab inferno. Ergo similiter 
liberati sunt per descensum Christi ad inferos.

Sed CONTRA est quod Apostolus dicit Rom. 3. [v. 25], quod « Deus 
proposuit Christum propitiatorem per fidem in sanguine ejus ». Sed pueri, 
qui cum solo peccato originali decesserant, nullo modo fuerant participes 
fidei Christi. Ergo non perceperunt fructum propitiationis Christi, ut per 
ipsum ab inferno liberarentur.
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Leerstelling. — Zooals boven gezegd is (in het vorig Art.), 
had de nederdaling van Christus in de hel alleen bij hen zijn be
vrijdende uitwerking, die door het geloof en de liefde met Christus 
lijden verbonden waren, daar uit kracht hiervan het afdalen van 
Christus in de hel bevrijdend werkte. De kinderen nu, die met de 
erfzonde beladen, gestorven waren, waren op geen enkele wijze 
door geloof en liefde met het lijden van Christus verbonden : zij 
konden immers zelf geen geloof hebben, daar zij niet het gebruik 
van hun vrijen wil bezaten, en ook waren zij niet door het geloof 
der ouders of door een of ander geloofssacrament van de erfzonde 
gereinigd. En derhalve heeft de nederdaling van Christus in de hel 
deze kinderen niet uit de hel bevrijd. En daarbij werden de heilige 
vaders uit de hel verlost, doordat zij tot de glorie der Godsschou- 
wing werden toegelaten; hiertoe kan niemand geraken, tenzij door 
de genade, overeenkomstig het woord in den Brief aan de Romei
nen (6. 23) : « De genade van God is het eeuwige leven )>. Daar 
derhalve de kinderen, die stierven met de erfzonde beladen, niet 
de genade bezaten, zijn zij niet uit de hel bevrijd.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ofschoon de hei
lige vaders nog vastgehouden werden, beladen als zij waren met

RESPONDEO dicendum quod sicut supra dictum est [art. praec.], descen- 
sus Christi ad inferos in illis solis effectum liberationis habuit qui per fidem 
et charitatem passioni Christi conjungebantur, in cujus virtute descensus 
Christi ad inferos liberatorius erat. Pueri autem, qui cum originali peccato 
decesserant, nullo modo fuerant conjuncti passioni Christi per fidem et 
dilectionem: neque enim fidem propriam habere potuerant, quia non habue- 
rant usum liberi arbitrii; neque per fidem parentum aut per aliquod fidei 
sacramentum fuerant a peccato originali mundati. Et ideo descensus Christi 
ad inferos hujusmodi pueros non liberavit ab inferno. Et praeterea sancti 
Patres ab inferno sunt liberati per hoe quod sunt ad gloriam divinae visionis 
adraissi, ad quam nullus potest pervenire nisi per gratiam, secundum illud 
Rom. 6. [v. 23] : « Gratia Dei vita aeterna ». Cum igitur pueri cum 
originali peccato decedentes gratiam non habuerint, non fuerunt ab inferno 
liberati.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod sancti Patres, etsi adhuc tenerentur 
adstricti reatu originalis peccati inquantum respicit humanam naturam.
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de schuldigheid der erfzonde, voor zoover zij betrekking heeft op 
de menschelijke natuur, waren zij toch door het geloof in Christus 
van elke zondesmet gezuiverd: en daarom waren zij ontvankelijk 
voor de bevrijding, welke Christus bracht bij zijn afdalen in de hel. 
Dit kan echter niet gezegd worden van de kinderen, zooals blijkt 
uit het bovengezegde (in de Leerst.) .

2. Als de Apostel zegt, dat « de genade Gods overvloedig Was 
over meerderen, » dan moet men dat « meerderen » niet verge
lijkender wijze nemen, alsof er numeriek meer door de genade van 
Christus bevrijd zijn, dan er verdoemd zijn door de zonde van 
Adam; maar men moet het absoluut nemen, alsof hij zei, dat de 
genade van den éénen Christus overvloedig was over velen, zooals 
ook de zonde van den éénen Adam overging op velen. Maar 
zooals de zonde van Adam slechts overgaat op hen, die vleesche- 
lijk door teling van hem afstammen, zoo dringt ook de genade 
van Christus slechts door tot hen, die door een geestelijke weder
geboorte zijn ledematen geworden zijn: en dit komt niet toe aan 
de kinderen, die in erfzonde sterven.

3. Het doopsel ontvangen de menschen in dit leven, waarin 
de mensch van de schuld in de genade kan worden overgebracht. 
Maar de nederdaling van Christus ter helle had voor de zielen

tarnen liberati erant per fidem Christi ab omni macula peccati: et ideo 
capaces erant illius liberationis quam Christus attulit descendens ad inferos. 
Sed hoe de pueris dici non potest, ut ex supra dictis patet [in corp. art.].

Ad SECUNDUM dicendum quod, cum Apostolus dicit, quod, « gratia 
Dei in plures abundavit », ly plures non est accipiendum comparative, quasi 
plures numero sint salvati per gratiam Christi quam damnati per peccatum 
Adae: sed absolute, ac si diceret quod gratia unius Christi abundavit in 
multos, sicut et peccatum unius Adae pervenit ad multos. Sed sicut pec
catum Adae ad eos tantum pervenit qui per seminalem rationem carnaliter 
ab eo descenderunt, ita gratia Christi ad illos tantum pervenit qui spirituali 
regeneratione ejus membra sunt facti. Quod non competit pueris descenden- 

tibus (1) cum originali peccato.
Ad TERT1UM dicendum quod baptismus adhibetur hominibus in hac vita, 

in qua homo potest transmutari de culpa in gratiam. Sed descensus Christi

(1) L. : decedentibus.
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plaats na dit leven, waar zij niet meer vatbaar zijn voor de 
genoemde verandering. En daarom worden de kinderen door het 
doopsel bevrijd van de erfzonde en van de hel, maar met door 
Christus’ nederdaling ter helle.

VIII0 ARTIKEL.

Heeft Christus door zijn afdalen de zielen uit het vagevuur verlost?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus door zijn afdalen 
de zielen uit het vagevuur verlost heeft. — 1. Augustinus zegt 
immers: « Daar met duidelijke woorden zoowel de hel als de 
smarten vermeld worden, is er geen reden, waarom de Verlosser, —- 
zooals wij gelooven — daar k^am, tenzij om van diezelfde 
smarten te verlossen. Maar ik ben nog aan het onderzoeken of dat 
allen waren, die Hij daarin aantrof, of sommigen, welke Hij die 
weldaad waardig keurde. Ik twijfel er echter niet aan, dat Christus 
in de onderwereld is geweest en deze weldaad geschonken heeft 
aan hen, die in haar smarten ondergedompeld waren. » Hij schonk 
echter de weldaad der bevrijding niet aan de verdoemden, zooals

ad inferos exhibitus fuit animabus post hanc vitam, ubi non sunt capaces 
transmutationis praediclae. Et ideo per baplismum pueri liberantur a peo 
cato originali et ab inferno: non autem per descensum Christi ad inferos.

ARTICULUS VIII.

Utrum Christus suo descensu liberaverit animas a purgatorio.

[3. Dist. 22. q. 2. art. 2. qla. 4.].

Ad OCTAVUM sic proceditur. Videtur quod Christus suo descensu ad 
inferos liberaverit animas a purgatorio. Dicit enim Augustinus in Epist. ad 
Evodium [quae est 99. cap. 3.] : « Quia evidentia testimonia et infernum 
commemorant et dolores, nulla causa occurrit cur illo credatur venisse 
Salvator, nisi ut ab eisdem doloribus salvos faceret. Sed utrum omnes quos 
in eis invenit, an quosdam, quos illo beneficio dignos judicavit, adhuc 
requiro. Fuisse tarnen Christum apud inferos, et in eorum doloribus con- 
stitutis hoe beneficium praestitisse, non dubito ».- Non autem praestitit
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boven gezegd is (6e Art. van deze Kw.). Buiten dezen echter, zijn 
er geen anderen, die tot straf lijden, tenzij degenen die in het 
vagevuur zijn. Dus heeft Christus de zielen uit het vagevuur ver
lost.

2. De tegenwoordigheid van Christus zelf heeft geen geringere 
uitwerking gehad, dan zijn sacramenten. Door de sacramenten 
echter van Christus worden de zielen uit het vagevuur bevrijd en 
vooral door het sacrament der Eucharistie, zooals later zal gezegd 
worden (Suppl. 71° Kw. 9° Art.). Dus zijn de zielen nog veel 
meer uit het vagevuur verlost, door de tegenwoordigheid van 
Christus, die nederdaalde ter helle.

3. (( Allen, die Christus in dit leven genas, heeft Hij geheel 
genezen » zooals Augustinus zegt. En bij Joannes (7. 23) zegt de 
Heer : « Den geheelen mensch heb ik op den sabbat gezond 
gemaakt. » Christus heeft echter hen, die in het vagevuur waren, 
bevrijd van hun schuldig zijn tot de straf van het gemis, waardoor 
zij uitgesloten waren van de glorie. Dus heeft Hij hen ook verlost 
van hun schuldig zijn tot de straf van het vagevuur.

Daartegenover staat echter wat Gregorius zegt: « Wijl onze 
Schepper en Zaligmaker, de afsluitingen der hel doordringend, de 
zielen der uitverkorenen daaruit wegvoerde, wil Hij niet, dat wij

beneficium liberationis damnatis: sicul supra dictum est [art. 6. huj. q.]. 
Praeter eos autem nulli sunt in doloribus poenalibus constituti nisi ïlli qui 
sunt in purgatorio. Ergo Christus animas de purgatorio liberavit.

2. Pr/eterea, ipsa Christi praesentia non minorem effectum habuit 
quam sacramenta ipsius. Sed per sacramenta Christi liberantur animae a 
purgatorio: et praecipue per Eucharistiae sacramentum, ut infra dicetur 
[supplem. q. 71. art. 9.]. Ergo multo magis per praesentiam Christi ad 
inferos descendentis sunt animae a purgatorio liberatae.

3. Pr/eterea, (( Christus quoscumque curavit in hac vita, totaliter cura- 
vit »: ut Augustinus dicit, in lib. de Poenit. [seu de Vera et Falsa Poenit. 
cap. 9.]. Et Joan. 7. [v. 23] Dominus dicit: « Totum hominem salvum 
feci in sabbato ». Sed Christus eos qui in purgatorio erant, liberavit a reatu 
poenae damni, quo excludebantur a gloria. Ergo etiam liberavit eos a 
reatu poenae purgatorii.

Sed CONTRA est quod Gregorius dicit, in 13. Moral. [cap. 15.]: 
<( Dum conditor ac redemptor noster, claustra inferni penetrans, electorum
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daarheen zouden gaan, waarvandaan Hij de anderen bij zijn 
neder daling reeds bevrijdde. » Hij laat echter toe, dat wij naar het 
vagevuur gaan. Dus heeft Hij niet door zijn nederdalen in de hel 
de zielen uit het vagevuur verlost.

LEERSTELLING. — Zooals reeds vaak gezegd werd (in het 
vorige Art.; 4e Art. van deze Kw. 2° Antw., en 5e, 6C Art. van 
deze Kw.), bezat de nederdaling van Christus een bevrijdende 
werking uit de kracht van zijn lijden. Zijn lijden had echter geen 
tijdelijke en voorbijgaande kracht, maar een eeuwige, volgens het 
woord in den Brief aan de Hebreen (10. 14) : « Door één offer
ande heeft Hij de heiligen voor altijd tot volmaaktheid gebracht. » 
En aldus is het duidelijk, dat het lijden van Christus toen geen 
grootere uitwerking bezat, dan nu. En derhalve zijn zij, die in 
dezelfde conditie waren, waarin nu zij zijn, die in het vagevuur 
worden vastgehouden, niet door de nederdaling van Christus ter 
helle uit het vagevuur verlost. — Als er echter van dat soort waren, 
welke ook nu door de kracht van Christus’ lijden uit het vagevuur 
verlost worden, dan is er niets op tegen, dat zoodanigen door de 
nederdaling van Christus ter helle uit het vagevuur verlost zijn.

exinde animas eduxit, nos illo ire non patitur, unde jam alios descendendo 
liberavit ». Patitur autem nos ire ad purgatorium. Ergo descendens ad 
inferos, animas a purgatorio non liberavit.

RESPONDEO dicendum quod, sicut saepe dictum est [art. praec. et 4. 
huj. q. ad 2. et art. 5. et 6.], descensus Christi ad inferos liberatorius fuit 
in virtute passionis ipsius. Passio autem ejus non habet (1) temporalem 
virtutem et transitoriam, sed sempiternam: secundum illud Heb. 10. 
[v. 14] : « Una oblatione consummavit in sempitemum sanctificatos ». Et 
sic patet quod non habuit tune majorem efficaciam passio Christi quam 
habeat nunc. Et ideo illi qui fuerunt tales quales nunc sunt, qui in purgatorio 
detinentur, non fuerunt a purgatorio liberati per descensum Christi ad inferos. 
Si qui autem inventi sunt tales quales etiam nunc virtute passionis Christi a 
purgatorio liberantur, tales nihil prohibet per descensum Christi ad inferos 
in purgatorio esse liberatos.

(I) L. : habuit.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Uit dat getuigenis 
van Augustinus kan men niet besluiten, dat allen, die in het vage
vuur waren, uit het vagevuur bevrijd zijn, maar dat deze weldaad 
aan sommigen van hen geschonken werd, nl. aan hen, die reeds 
voldoende gezuiverd waren of ook aan diegenen, die tijdens hun 
leven door hun geloof en hun toewijding met betrekking tot 
Christus’ dood, verdienden, door zijn nederdaling van de tijdelijke 
straf van het vagevuur verlost te worden.

2. De kracht van Christus werkt in de sacramenten bij wijze 
van een zekere genezing en verzoening. E.n daarom verlost het 
sacrament der Eucharistie den mensch uit het vagevuur, in zoover

| het een zeker verzoenend sacrificie is voor de zonde. De neder
daling van Christus ter helle was echter niet voldoening gevend. 
Toch werkte zij uit kracht van het lijden, dat voldoening gevend 
was, zooals boven gezegd is (48° Kw. 2° Art.) ; maar het was 
voldoening brengend in het algemeen, zoodat zijn kracht op ieder 

j afzonderlijk moest worden toegepast door iets, wat speciaal op hem 
betrekking had. En dus is het niet noodig, dat door Christus neder
daling ter helle allen uit het vagevuur bevrijd werden.

3. De gebreken, waarvan Christus de menschen in deze wereld 
ineens bevrijdde, waren iets persoonlijks en eigen aan ieder afzon-

Ad PRIMUM ergo dicendum quod ex illa auctoritate Augustini non potest 
concludi quod omnes illi qui in purgatorio erant, fuerint a purgatorio libe- 
rati, sed quod aliquibus eorum fuerit hoe beneficium collatum: illis scilicet 
qui jam sufficienter purgati erant; vel etiam qui, dum adhuc viverent, 
meruerunt per fidem et devotionem ad mortem Christi, ut, eo descendente,

liberarentur a temporali purgatorii poena.Ad SECUNDUM dicendum quod virtus Christi operatur in sacramentis 
per modum sanationis et expiationis cujusdam. Unde sacramentum Eucha- 
ristiae liberat hominem a purgatorio inquantum est sacrificium quoddam 
satisfactorium pro peccato. Descensus autem Christi ad inferos non fuit 
satisfactorus. Óperabatur tarnen in virtute passionis, quae fuit satisfactoria, 
ut supra habitum est [q. 48. art. 2.] : sed erat satisfactoria in generali, 
cujus virtutem oportebat applicari ad unumquemque per aliquid specialiter 
ad ipsum pertinens. Et ideo non oportet quod per descensum Christi ad
inferos omnes fuerint a purgatorio liberati.

Ad TERTIUM dicendum quod illi defectus a quibus Christus in hoe mundo 
simul homines liberabat erant personales, proprie ad unumquemque perti-
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derlijk. Maar de uitsluiting van Gods glorie was een zeker 
algemeen gemis, dat eigen was aan geheel de menschelijke natuur. 
En dus is er geen bezwaar, dat zij, die in het vagevuur waren, door 
Christus werden bevrijd van hun uitsluiting van de glorie, echter 
niet van de straf in het vagevuur, die zij verdienden, en welke 
teruggebracht moet worden tot een gemis van de persoon. Zoo zijn 
omgekeerd de heilige vaders vóór Christus* komst bevrijd van het 
eigen tekort, echter niet van het tekort, dat algemeen was, zooals 
boven gezegd is (49° Kw. 5e Art. le Antw.).

nentes. Sed exclusio a gloria Dei erat quidem (2) defectus generalis 
pertinens ad totam humanam naturam. Et ideo nihil prohibet eos qui erant 
in purgatorio, per Christum esse liberatos ab exclusione a gloria, non autem 
a reatu poenae purgatorii, qui pertinet ad proprium defectum. Sicut e 
contrario sancti Patres, ante Christi adventum, liberati sunt a propriis 
defectibus, non autem a defectu communi, sicut supra dictum est [q. 49. 
art. 5. ad 1.].

(2) L.: quidam.
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DRIE EN VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER CHRISTUS’ VERRIJZENIS.

(Vier Artikelen.)

Vervolgens moeten wij datgene behandelen, wat betrekking 
heeft op de verheffing van Christus. — En ten eerste over zijn 
verrijzenis; ten tweede, over zijn hemelvaart (57e Kw.) ; ten derde, 
over zijn zitten aan de rechterhand van den Vader (58e Kw.) ; 
ten vierde, over zijn oordeelsmacht (59° Kw.).

Aangaande het eerste vallen vier punten te beschouwen.
Het eerste daarvan gaat over Christus’ verrijzenis zelf. Het 

tweede over de hoedanigheid van den verrijzenden (54c Kw.). 
Het derde over de openbaring der verrijzenis (55e Kw.). Het 
vierde over haar oorzakelijkheid (56° Kw.).

Over het eerste stellen wij vier vragen:
1. Over de noodzakelijkheid van zijn verrijzenis.
2. Over den tijd.
3. Over de volgorde.
4. Over de oorzaak.

QUAESTIO LUI.

DE RESURRECTIONE CHRISTI,
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.

Consequenter considerandum est de his quae pertinent ad exaltationem 
Christi. Et primo, de ejus resurrectione; secundo, de ejus ascensione; tertio, 
de ejus sessione ad dexteram Patris; quarto, de judiciaria potestate ipsius.

Circa primum occurrit quadruplex consideratio: quarum prima est de 
ipsa Christi resurrectione; secunda, de qualitate resurgentis; tertia, de 
manifestatione resurrectionis; quarta, de ejus causalitate.

Circa primum quaeruntur quatuor: 1. De necessitate resurrectionis ejus. 
— 2. De tempore. — 3. De ordine. — 4. De causa.
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1° ARTIKEL.

Was het noodzafyelijk dat Christus verrees?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet noodzakelijk 
was, dat Christus verrees. — 1. Damascenus zegt immers: <( Her
rijzen is een trveede opstanding van iets bezields, dat ontbonden 
en vervallen 1vas. » Christus is echter niet gevallen door de zonde, 
en zijn lichaam ging niet tot ontbinding over, zooals boven gezegd 
is (51® Kw. 3® Art.). Dus kwam het Hem niet in den eigenlijken 
zin toe, om te herrijzen.

2. Wie verrijst, wordt tot iets hoogers gebracht, daar opstaan 
beteekent zich naar boven bewegen. Het lichaam van Christus 
bleef echter na den dood met de Godheid vereenigd; en aldus kan 
het niet tot iets hoogers gebracht worden. Dus kwam het daaraan 
niet toe om te herrijzen.

3. Alles wat gebeurde met de menschheid van Christus, wordt 
op ons heil gericht. Voor onze zaligheid echter volstond het lijden 
van Christus, waardoor wij bevrijd zijn van de straf en van de 
schuld, zooals blijkt uit het boven gezegde (49° Kw. 1° en 3® Art).

ARTICULUS I.

Utrum fucrit necessarium Christum resurgere.

[3. Dist. 21. q. 2. art. 1.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit necessarium Christum 
resurgere. Dicit enim Damascenus in lib. 4. [Orth. Fid. cap. 27.]: 
« Resurrectio est secunda ejus quod dissolutum est et cecidit animalis 
surrectio ». Sed Christus non cecidit per peccatum nee corpus ejus est 
dissolutum: ut ex supradictis patet [q. 51. art. 3.]. Non ergo proprie 
convenit ei resurgere.

2. Pr7ETEREA, quicumque resurgit, ad aliquid altius promovetur: quia 
surgere est sursum moveri. Sed corpus Christi remansit post mortem divim- 
tati unitum, et ita non potuit in aliquid altius promoveri. Ergo non com- 
petebat sibi resurgere.

3. P&'ETEREA, ea quae circa humanitatem Christi sunt acta, ad nostram 
salutem ordinantur. Sed sufficiebat ad salutem nostram passio Christi, per 
quam sumus liberati a poena et culpa, ut ex supradictis patet [q. 49. art. 1.
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Het was derhalve niet noodzakelijk, dat Christus verrees uit de 
dooden.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt bij Lucas (24. 
4b) : « De Christus moest verrijzen en opstaan uit de dooden. ))

LEERSTELLING. — Om vijf redenen was het noodzakelijk, dat 
Christus zou verrijzen. — Ten eerste, ter wille van de goddelijke 
gerechtigheid, waaraan het eigen is, degenen, die zich om God 
vernederd hebben, te verheffen, overeenkomstig het woord in Lucas 
(1. 52) : « De machtigen heeft Hij van hun zetels gehaald, en de 
nederigen daarop verheven. » Daar Christus dus zichzelf om zijn 
liefde en gehoorzaamheid jegens God vernederd heeft tot den dood 
aan het kruis, moest Hij door God ook verheven worden tot de 
glorierijke verrijzenis. Daarom wordt in zijn persoon gezegd in het 
Boelf der Psalmen (138. 2) : « Gij hebt geiend, » d. i. goed gevon
den, « mijn neergang, » d. i. mijn vernedering en lijden, « en mijn 
verrijzenis, » d. i. mijn verheerlijking in de verrijzenis, zooals de 
Glossa dat verklaart. — Ten tweede, tot onderricht van ons geloof. 
Want door Christus’ verrijzenis is het geloof aangaande zijn God
heid versterkt, daar zooals gezegd wordt in den Tiveeden Brief aan

et 3.]. Non ergo fuit necessarium quod Christus a mortuis resurgeret.

Sed contra est, quod dicitur Luc. uit. [v. 46] : « Oportebat Christum 
pati et resurgere a mortuis ».

Respondeo dicendum quod necessarium fuit Christum resurgere, propter 
quinque. Primo, quidem ad commendationem divinae justitiae, ad quam 
pertinet exaltare illos qui se propter Deum humiliant: secundum illud 
Luc. 1. [v. 52] : « Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles ». Quia 
igitur Christus, propter charitatem et obedientiam Dei, se humiliavit usque 
ad mortem crucis, oportebat quod exaltaretur a Deo usque ad gloriosam 
resurrectionem. Unde ex ejus persona dicitur in Ps. 138. [v. 2] : « Tu 
cognovisti », idest approbasti, « sessionem meam », idest humilitatem et 
passionem, « et resurrectionem meam », idest glorificationem in resur- 
rectione: sicut Glossa [interl.] exponit. Secundo, ad fidei nostrae instruc- 
tionem. Quia per ejus resurrectionem confirmata est fides nostra circa' 

15
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de Corinthiërs (13. 4) : ((Al ïverd Hij uit zwakheid gekruisigd, toch 
leeft Hij uit de kracht van Cod. » En daarom wordt ook in den 
Eersten Brief aan de Corinthiërs (15. 14) gezegd: <( Indien 
Christus niet verrezen is, dan is onze prediking ijdel, ijdel ook aïv 
geloof; » en in het Boek der Psalmen (29. 10) wordt gezegd: 
(( Welk nut Hgt er in mijn bloed, » d. i. in het vergieten van mijn 
bloed, ((als Ik nederdaal» als door verschillende graden van kwaad, 
(( in het verderf »? Alsof Hij zeggen wilde: In 't geheel geen. 
« Indien Ik immers niet terstond verrijs, en mijn lichaam tot ontbin
ding is overgegaan, dan zal Ik niemand de boodschap brengen en 
niemand xvinnen, » zooals de Glossa verklaart. — Ten derde, om 
onze hoop te versterken. Want als wij Christus, die ons hoofd is, zien 
verrijzen, hopen we, dat ook wij zullen opstaan. Daarom wordt 
gezegd in den Eersten Brief an de Corinthiërs (15. 12) : a Als er 
gepredikt xvordt, dat Christus van de dooden is verrezen, hoe zeg
gen sommigen dan, onder u, dat er geen verrijzenis van de dooden 
bestaat? » En in het Boek Job (19. 25, 27) wordt gezegd: (( Ik 
rveet, » nl. met de zekerheid van het geloof, « dat mijn Verlosser 
leeft, » d. i. Christus, verrijzend uit de dooden, en daarom « zal 
ik op den jongsten dag verrijzen: deze hoop is mij in mijn schooi 
gelegd. » — Ten vierde, tot vorming van het leven der geloovigen, * 1

divinitatem Christi: quia, ut dicitur 2. ad Cor. uit. [v. 4] : « Etsi crucifixus 
est ex infirmitate, sed vivit ex virtute Dei ». Et ideo 1. ad Cor. 15. [v. 14] 
dicitur: « Si Christus non resurrexit, inanis est praedicatio nostra, inanis 
est et fides vestra ». Et in Psal. 29. [v. 10] dicitur: « Quae utilitas in 
sanguine meo », idest in effusione sanguinis mei, « dum descendo », 
quasi per quosdam gradus malorum, « in corruptionem? » Quasi dicat: 
Nulla. « Si enim statim non resurgo, corruptumque fuerit corpus meum, 
nemini annuntiabo, nullum lucrabor »: ut Glossa [interl. et ordin. August.] 
exponit. Tertio ad sublevationem nostrae spei. Quia, dum videmus Christum 
resurgere, qui est caput nostrum, speramus et nos resurrecturos. Unde dicitur
1. ad Cor. 15. [v. 12]: «Si Christus praedicatur quod resurrexit a 
mortuis, quomodo quidam dicunt in vobis quoniam resurrectio mortuorum 
non est? » Et Job 19. [v. 25, 27] dicitur: « Scio », scilicet per certitu- 
dinem fidei, « quod redemptor meus », idest Christus, « vivit », a mortuis 
resurgens, et ideo « in novissimo die de terra surrecturus sum: reposita est 
haec spes mea in sinu meo ». Quarto, ad informationem vitae fidelium:
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overeenkomstig het woord in den Brief aan de Romeinen (6. 4) :
(( Zooals Christus verrezen is van de dooden door de glorie van 
den Vader, zoo moeten ook wij lvandelen in nieuwheid van 
leven. » En verderop (v. 9, 11): « Christus, opstaande uit de doo
den, sterft niet meer: zoo moet ook §ij u beschouwen, als wel 
gestorven aan de zonde, maar levend voor God. » — Ten vijfde om 
ons heil volledig te maken. Want, zooals Hij door het kwaad, dat 
Hij verduurde, « vernederd is )) tot den dood, om ons van het kwaad 
te verlossen, zoo is Hij ook verheerlijkt bij zijn verrijzenis, om ons tot 
het goede te brengen, naar het woord in den Brief aan de Romei
nen (4. 25) : « Hij werd overgeleverd om onze misslagen, en is 
verrezen ter wille van onze rechtvaardigmaking. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ofschoon Christus 
niet gevallen is door de zonde, ging Hij toch ten onder door den 
dood, daar de dood is het verlies van het leven, zooals de zonde 
het verlies van de gerechtigheid is. Wat daarom gezegd wordt bij 
Micheas (7. 8), kan men verstaan (als gezegd) uit naam van 
Christus: « Verheug u niet over mij, mijn vijandin, dat ik gevallen 
ben; ik zal verrijzen. » En ofschoon ’t lichaam van Christus niet 
ontbonden werd door tot stof over te gaan, toch was evenzoo de 
scheiding der ziel van het lichaam een zekere ontbinding.

secundum illud Rom. 6. [v. 4] : « Quomodo Christus resurrexit a mortuis 
per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus ». Et infra [v. 9, 
11]: « Christus resurgens ex mortuis jam non moritur: ita et vos existimate 
vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo ». Quinto, ad com- 
plementum nostrae salutis. Quia sicut per hoe quod mala sustinuit « hu- 
mihatus est » moriendo ut nos liberaret a malis, ita glorificatus est 
resurgendo ut nos promoveret ad bona: secundum illud Rom. 4. [v. 25] : 
« Traditus est propter delicta nostra, et resurrexit propter justificationem 
nostram ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, licet Christus non ceciderit per pecca- 
tum, cecidit tarnen per mortem: quia sicut peccatum est casus a justitia, ita 
mors est casus a vita. Unde ex persona Christi potest intelligi quod dicitur 
Mich. 7. [v. 8] : « Ne laeteris, inimica mea, super me, quia cecidi: con- 
surgam ». Similiter etiam, licet corpus Christi non fuerit dissolutum per 
incinerationem, ipsa tarnen separatio animae a corpore dissolutio quaedam 
fuit.
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2. De Godheid was met Christus’ vleesch na den dood vereenigd 
door een vereeniging in de persoon, maar niet door een vereeniging 
in de natuur, zooals de ziel met het lichaam wordt vereenigd als 
vorm, om de menschelijke natuur samen te stellen. Doordat der
halve zijn lichaam werd vereenigd met zijn ziel, werd het tot een 
hoogeren staat van natuur gebracht, maar niet tot een hoogeren staat 
van persoon.

3. In eigenlijken zin gesproken, heeft het lijden van Christus 
ons heil bewerkt door het kwaad weg te nemen; maar de verrijze
nis door tot het goed aan te zetten en er een voorbeeld van te geven.

IP ARTIKEL.

Was het passend, dat Christus den derden dag verrees.

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet passend was, dat 
Christus den derden dag verrees. — 1. De ledematen moeten 
immers gelijkvormig worden aan het hoofd. Maar wij, die de lede
maten van Christus zijn, wij verrijzen niet den derden dag uit den

Ad SECUNDUM dicendum quod divinitas erat carni Christi post mortem 
unita unione personali: non autem unione naturae, sicut anima unitur cor- 
pori ut forma ad constituendam humanam naturam. Et ideo per hoe quod 
corpus ejus unitum est animae, promotum est in altiorem statum naturae: 
non autem in altiorem statum personae.

Ad TERTIUM dicendum quod passio Christi operata est nostram salutem, 
proprie loquendo; quantum ad remotionem malorum: resurrectio autem 
quantum ad inchoationem et exemplar bonorum.

ARTICULUS II.

Utrum fuerii conveniens Chrislum tertia die resurgere.

[Supr. q. 51. art. 4. et 3. Dist. 21. q. 2. art. 2. 
et Comp. Theol. cap. 236. et in Ps. 15. et in Joan. cap. 2. lect. 3.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens Chri
stum tertia die resurgere. Membra enim debent capiti conformari. Sed nos, 
qui sumus membra Christi, non resurgimus a morte tertia die, sed nostra
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dood, maar onze verrijzenis wordt uitgesteld tot het einde van 
de wereld. Dus moest ook Christus, die ons hoofd is, niet den 
derden dag verrijzen, maar moest zijn verrijzenis uitgesteld 
worden tot het einde van de wereld.

2. In de Handelingen der Apostelen (2. 29) zegt Petrus, dat 
het « ónmogelijk dat Christus door de hel en den dood rverd 
'vastgehouden. » Zoolang iemand echter dood is, wordt hij door 
den dood vastgehouden. Dus moest Christus’ verrijzenis niet 
uitgesteld worden tot den derden dag, maar moest Hij denzelfden 
dag verrijzen; vooral daar de boven aangehaalde Glossa (vorig 
Art.) zegt, « dat er geen nut ligt in het vergieten van Christus 
bloed, als Hij niet terstond verrees. »

3. De dag begint bij het opgaan van de zon, die door haar 
verschijnen het dag doet zijn. Christus is echter voor het opgaan 
van de zon verrezen, want in Joannes (20. 1) wordt gezegd, dat 
(( op den eersten dag van de nveel? Maria Magdalena s morgens' 
vroeg bij het graf ^TPam, toen het nog duister 1vas; » en toch was 
Christus toen al verrezen, wijl er volgt: « Rn zij zag den steen van 
het graf weggenomen. » Dus verrees Christus niet den derden dag.

Daartegenover staat echter, dat bij Mattheus (20. 19) gezegd

resurrectio differtur usque ad finem mundi. Ergo videtur, quod Christus, 
qui est caput nostrum, non debuerit tertia die resurgere, sed debuerit ejus 
resurrectio differri usque ad finem mundi.

2. Pr/ETEREA, Act. 2. [v. 24] dicit Petrus, quod « impossibile erat 
Christum detineri ab inferno » et morte. Sed quamdiu aliquis est mortuus, 
detinetur a morte. Ergo videtur, quod Christi resurrectio non debuerit 
differri usque ad tertiam diem, sed statim eadem die resurgere: praecipue 
cum Glossa supra inducta [art. praec.] dicat « nullam esse utilitatem in 
effusione sanguinis Christi si non statim resurgeret ».

3. Pr/eterea, dies incipere videtur ab ortu solis, qui sua praesentia 
diem causat. Sed ante ortum solis Christus resurrexit: dicitur enim Joan. 20. 
[v. 1], quod « una sabbati Maria Magdalene venit mane, cum adhuc 
tenebrae essent, ad monumentum »; et tarnen Christus jam resurrexerat, 
quia sequitur: « Et vidit lapidem sublatum a monumento ». Non ergo 
resurrexit Christus tertia die.

Sed contra est quod dicitur Matth. 20. [v. 19]: « Tradent eum
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wordt: « Zij zullen Hem overleveren aan de heidenen ter bespot
ting, en ter geeseling en ter kruisiging en den derden dag zal piJ 
verrijzen. »

LEERSTELLING. — Zooals in het vorige artikel gezegd is, was 
de verrijzenis van Christus noodzakelijk tot ons geloofsonderricht. 
Ons geloof gaat echter zoowel over de Godheid als over de mensch- 
heid van Christus, want het is niet voldoende, het een zonder het 
andere te gelooven, zooals uit het vroeger gezegde blijkt (II. II- 
2e Kw. T en 8° Alt.). — En derhalve was het noodig, om ons 
geloof in de waarachtigheid van zijn Godheid te versterken, dat 
Hij spoedig verrees, en zijn verrijzenis niet werd uitgesteld tot het 
einde der wereld. Om het geloof in de waarachtigheid van zijn 
menschheid en van zijn dood te versterken, was het noodig, dat er 
een poos verliep tusschen zijn dood en verrijzenis. Als Hij immers 
terstond na zijn dood verrezen was, dan zou het kunnen lijken, dat 
zijn dood niet echt was, en bijgevolg ook zijn verrijzenis niet. — Om 
de echtheid van den dood van Christus echter aan te toonen, was het 
voldoende, dat zijn verrijzenis tot den derden dag werd uitgesteld, 
wijl het onmogelijk is, dat bij een mensch, die dood schijnt, hoewel 
hij leeft, gedurende dezen tijd niet eenige levensteekenen verschij
nen. — Ook komt, doordat Hij den derden dag verrees, de

gentibus ad illudendum et flagellandum et crucifigendum: et tertia die 
resurget ».

RESPONDEO dicendum quod, sicut dictum est [art. praec.], resurrectio 
Christi necessaria fuit ad instructionem fidei nostrae. Est autem fides nostra 
et de divinitate et humanitate Christi: non enim sufficit alterum sine altero 
credere, ut ex praedictis patet [2-2. q. 2. art. 7. et 8.]. Et ideo, ad hoe 
quod confirmaretur fides de veritate divinitatis ipsius, oportuit quod cito 
resurgeret, et ejus resurrectio non differretur usque ad finem mundi: ad 
hoe autem quod confirmaretur fides de veritate humanitatis et mortis ejus, 
oportuit moram esse inter mortem et resurrectionem; si enim statim post 
mortem resurrexisset, videri posset quod ejus mors vera non fuerit, et per 
consequeris nee resurrectio vera. Ad veritatem autem mortis Christi mani- 
festandam, sufficiebat quod usque ad tertiam diem ejus resurrectio differretur: 
quia non contingit quin infra hoe tempus, in homine, qui mortuus videtur 
cum vivat, appareaiit aliqua indicia vitae. Per hoe etiam quod tertia die
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volmaaktheid van het getal drie tot uiting dat (( het getal is van 
elk ding, » dat immers « een begin, een midden en een einde )) 
heeft, zooals gezegd wordt in De Coelo. Ook wordt in myste- 
rieuzen zin aangegeven, dat Christus « door zijn eenen dood )) van 
het lichaam, die licht was wegens zijn rechtvaardigheid, (( onzen 
dubbelen dood », (nl. van de ziel en van het lichaam), die 
duisternis was wegens de zonde, <( heeft vernietigd »; en derhalve 
bleef Hij een heelen dag en twee nachten in den dood, zooals 
Augustinus zegt. — Ook wordt hierdoor beteekend, dat door de 
verrijzenis van Christus het derde tijdvak begint. Want het eerste 
viel vóór de Wet; het tweede onder de Wet; het derde onder 
de genade. Ook begon bij de verrijzenis van Christus de derde 
staat der heiligen. Want de eerste was onder de voorafbeeldingen 
der Wet, de tweede onder de werkelijkheid van het geloof, de 
derde zal zijn in de eeuwige glorie, die Christus inzette met zijn 
verrijzenis.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het hoofd en de 
ledematen komen in natuur overeen, maar niet in kracht. Want de 
kracht van het hoofd is sterker, dan die der ledematen. En daarom 
was het goed om de sterkte van Christus’ kracht te doen uitkomen,

resurrexit, commendatur perfectio ternarii, qui est « numerus omnis rei )), 
utpote habens « principium, medium et finem », ut dicitur in 1. de Coelo 
[cap. 1. n. 2. St. Thom. lect. 2.]. Ostenditur etiam, secundum mysterium, 
quod Christus « una sua morte » corporali quae fuit lux propter justitiam, 
« duas nostras mortes destruxit », scilicet corporis et animae, quae sunt 
tenebrosae propter peccatum: et ideo una die integra et duabus noctibus 
permansit in morte, ut Augustinus dicit in 4. de Trinit. [cap. 6.]. Per 
hoe etiam significatur quod per resurrectionem Christi tertium tempus in- 
cipiebat. Nam primum fuit ante legem; secundum sub lege; tertium sub 
gratia. Incoepit etiam in Christi resurrectione tertius status sanctorum. Nam 
primus fuit sub figuris legis; secundus, sub veritate fidei; tertius erit in 
aeternitate gloriae, quam Christus inchoavit resurgendo.

Ad primum ergo dicendum quod caput, et membra conformantur in 
natura, sed non in virtute: excellentior est enim virtus capitis, quam mem- 
brorum. Et ideo, ad demonstrandam excellentiam virtutis Christi, conveniens



dat Hij den derden dag verrees, terwijl de verrijzenis der anderen 
uitgesteld is tot het einde der wereld.

2. Vasthouden sluit een zekeren dwang in. Christus werd echter 
door geen noodzakelijkheid van den dood vastgehouden, maar Hij 
was « vrij onder de dooden. » En daarom bleef Hij eenigen tijd in 
den dood, niet als vastgehouden, maar uit eigen vrije verkiezing, 
zoolang als Hij dit noodzakelijk oordeelde voor ons geloofsonder
richt. Men zegt nu, dat terstond geschiedt, datgene wat na korten 
tijd geschiedt.

3. Zooals boven gezegd is (51e Kw. 4C Art. 1° en 2e Antw.) 
is Christus tegen den dageraad verrezen, toen de dag reeds aanbrak, 
om aan te geven, dat Hij ons door zijn verrijzenis tot het glorie- 
licht bracht; zooals Hij ook stierf toen het reeds tegen den avond 
liep en de dag terugweek in de duisternis, om aan ie geven, dat 
Hij door zijn dood de duisternis van schuld en straf te niet deed. 
En toch zeggen wij, dat Hij den derden dag verrees, den dag 
nemend als een natuurlijken dag, die een tijdsverloop van vier en 
twintig uren omvat. En zooals Augustinus zegt: « De nacht tot 
aan den morgenstond, waarop de verrijzenis van Christus openhaar 
werd, behoort tot den derden dag. Want God, die zeide, dat het 
licht uit de duisternis moest te voorschijn komen, opdat wij door
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fuit ipsum tertia die resurgere, aliorum resurrectione dilata usque ad finem 
mundi.

Ad SECUNDUM dicendum quod detentio coactionem quandam importat. 
Christus autem nulla necessitate mortis tenebatur adstrictus, sed erat inter 
mortuos liber. Et ideo aliquandiu in morte mansit, non quasi detentus, sed 
propria voluntate: quamdiu judicavit hoe esse necessarium ad instructionem 
fidei nostrae. Dicitur autem statim fieri quod fit brevi interposito tempore.

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 51. art. 4. 
ad 1 et 2], Christus resurrexit circa diluculum, illucescente jam die, ad 
significandum quod per suam resurrectionem nos ad lucem gloriae inducebat: 
sicut mortuus est advesperascente jam die et recedente- in tenebras, ad 
ostendendum quod per suam mortem destrueret tenebras culpae et poenae. 
Et tarnen dicitur tertia die resurrexisse, accipiendo diem pro die naturali, 
qui continet spatium vigintiquatuor horarum. Et, sicut dicit Augustinus in 
4'. de Trin. [cap. 6. ante. med.], « nox usque ad diluculum quo Dornmi 
resurrectio declarata est,‘ ad 'tertium pertinet diem. Quia Deus, qui dixit 
de tenebris lucem claresdere, Ut pér gratiam novi Testamenti et participatio-
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de genade van. het N. Testament en de deelname aan de ver
rijzenis van Christus zouden vernemen: <( Gij waart eens duister
nis, nu echter zijt gij licht in den Heer, » geeft ons te kennen, hoe 
de dag begint met den nacht. Zooals immers de eerste dagen om 
den toekomstigen val van den mensch iverden gerekend van het 
licht af naar den nacht toe, zoo ook deze dagen, om het herstel van 
den mensch, van de duisternis af naar het licht. » En aldus blijkt, 
dat zelfs al was Hij te middernacht verrezen, men toch zou kunnen 
zeggen, dat Hij den derden dag verrezen is, door dit te verstaan 
van een natuurlijken dag. Nu Hij echter met den dageraad verrees, 
kan men zeggen, dat Hij den derden dag opstond, zelfs als men 
den kunstmatigen dag neemt, die veroorzaakt wordt door de aan
wezigheid van de zon, daar de zon reeds begonnen was de lucht 
te verhelderen. Daarom wordt ook bij Marcus (16. 2) gezegd, dat 
de vrouwen bij ’t graf kwamen, (( toen de zon reeds op was. » En 
dit is niet in strijd met hetgeen Joannes zegt: (( Toen het nog 
duister was » zooals Augustinus zegt, <( wijl bij het aanbreken 
van den dag, de overblijfselen van de duisternis destemeer worden 
verzwakt, naarmate ’t licht sterker /fom/ opzetten. » Wat Marcus 
echter zegt: « Toen de zon reeds op was, » (( moet men niet zoo 
verstaan, alsof de zon zelf reeds boven de aarde werd gezien, maar 
dat zij ten naastenbij over deze deelen k^am. »

nem resurrectionis Christi audiremus: Fuistis aliquando tenebrae, nunc autem 
lux in Domino, insinuat nobis quodammado quod a nocte dies sumat initium. 
Sicut enim primi dies, propter futurum hominis lapsum, a luce in noctem: 
ita isti, propter hominis reparationem, a tenebris ad lucem computantur ». 
Et ita patet quod, etiamsi media nocte surrexisset, posset dici eum die tertia 
surrexisse, intelligendo de die naturali. Nunc autem, cum diluculo surrexerit, 
potest dici quod die tertia surrexit, etiam accipiendo diem artificialem, 
quae causatur ex praesentia solis: quia jam sol incipiebat aërem illustrare. 
Unde et Marei uit. [v. 2] dicitur, quod mulieres venerunt ad monumen- 
tum, « orto jam sole ». Quod non est contrarium ei quod Joan. dicit, 
« Cum adhuc tenebrae essent », ut Augustinus dicit, in lib. 3. de Consensu 
Evangelist, [cap. 24. n. 65.] : « quia, die surgente, reliquiae tenebrarum 
tanto magis extenuantur, quanto magis oritur lux »; quod autem dicit 
Marcus, « orto jam sole », « non sic accipiendum est tanquam jam sol 
ipse videretur super terram, sed tanquam de proximo adveniente in has 

partes ».
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IIP ARTIKEL.

Is Christus het eerst verrezen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet het eerst 
verrezen is. — 1. Wij lezen immers in het O. Testament, dat 
eenigen door Elias en Eliseus zijn opgewekt, naar het woord in 
den Brief aan de Hebreen (11. 35) : « De vrouwen ontvingen hun 
dooden uit de verrijzenis. » Zoo ook heeft Christus vóór zijn lijden 
drie dooden opgewekt. Dus was Christus niet de eerste der verrij" 
zenden.

2. In Mattheus (27. 52) wordt onder de mirakelen, die bij het 
lijden van Christus gebeurden, ook verhaald, dat « de graven 
geopend werden en dat vele lichamen der heiligen, die ontslapen 
waren, verrezen. » Dus was Christus niet de eerste der verrijzenden.

3. Zooals Christus door zijn verrijzenis oorzaak is van onze 
verrijzenis, zoo is Hij door zijn genade oorzaak van onze genade, 
naar het woord bij Joannes (1. 16) : « Uit zijn volheid hebben

ARTICULUS III.

Utrum Christus primo resurrexeril.

[4. Dist. 43. art. 3. qla. 1. ad 3. et Comp. Theol. cap. 236. et 239. 
et 1. Cor. cap. 15. lect. 3. et ad Col. cap. 1. lect. 5.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod Christus non primo resur- 
rexerit. Nam in veteri Testamento per Eliam, et Elisaeum aliqui resuscitati 
leguntur: secundum illud Heb. 11. [v. 35]: « Acceperunt mulieres de 
resurrectione mortuos suos ». Similiter et Christus, ante passionem suam, 
tres mortuos suscitavit. Non ergo Christus fuit primus resurgentium.

2. Pr^ETEREA, Matth. 27. [v. 52], inter alia miracula quae in pas- 
sione Christi acciderunt, narratur quod « monumenta aperta sunt, et multa 
corpora sanctorum qui dormierant, surrexerunt ». Non ergo Christus fuit 
primus resurgentium.

3. Pr^ETEREA, sicut Christus per suam resurrectionem est causa nostrae 
resurrectionis, ita per suam gratiam est causa nostrae gratiae: secundum 
illud Joan. 1. [v. 16]: « De plenitudine ejus nos omnes accepimus »•
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ü>ij allen ontvangen. » Maar anderen hadden eerder in tijd de 
genade dan Christus, zooals al de vaders van het O. Testament. 
Dus kwamen ook anderen eerder dan Christus tot de lichamelijke 
verrijzenis.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt in den Eersten 
Brief aan de Corinthiërs (15. 20) : « Christus verrees uit de dooden 
<*ls eersteling uit de ontslapenen; » de Glossa zegt: (( daar Hij 
eerder verrees in tijd en waardigheid. »

Leerstelling. — De verrijzenis is het herstel van den dood 
tot het leven. Op tweevoudige wijze kan echter iemand aan den 
dood ontrukt worden. — Vooreerst alleen van den daadwerke- 
lijken dood, wanneer nl. iemand, nadat hij gestorven is, op een of 
andere wijze begint te leven. — Vervolgens, doordat iemand niet 
alleen van den dood verlost worden, maar ook van de noodzake
lijkheid om te sterven, en, wat meer is, van de mogelijkheid om te 
sterven. ELn dit is de echte en volmaakte verrijzenis. Want zoolang 
iemand leeft, bedreigd door de noodzakelijkheid van te sterven, 
wordt hij in zekeren zin door den dood overheerscht, volgens het 
woord in den Brief aan de Romeinen (8. 10) : <( *t Lichaam is 
Wel gestorven vanwege de zonde. » Ook van datgene, waarvoor

Sed alii prius tempore gratiam habuerunt quam Christus: sicut omnes Patres 
veteris Testamenti. Ergo etiam aliqui prius ad resurrectionem corporalem 
pervenerunt quam Christus.

Sed contra est quod dicitur 1. ad Cor. 15. [v. 20]: « Christus 
resurrexit a mortuis primitiae dormientium »: Glossa [interl.] : <( quia 
prius tempore, et dignitate surrexit ».

RESPONDEO dicendum quod resurrectio est reparatio a morte in vitam. 
Dupliciter autem aliquis eripitur a morte. Uno modo solum a morte in actu; 
ut scihcet aliquis vivere incipiat qualitercumque postquam mortuus fuerat. 
Alio modo, ut aliquis liberetur non solum a morte, sed etiam necessitate 
et, quod plus est, a possibilitate moriendi. Et haec est vera et perfecta 
resurrectio. Quia quamdiu aliquis vivit subjectus necessitati moriendi, quo- 
dammodo mors ei dominatur: secundum illud Rom. 8. [v. 10] : « Corpuf 
quidem mortuum est propter peccatum ». Illud etiam quod possibile est
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het mogelijk is te zijn, zeggen wij, dat het in zekeren zin is, d. i. 
mogelijkerwijs. En aldus is het duidelijk, dat de verrijzenis, waar' 
door iemand alleen van den daadwerkelijken dood bevrijd wordt, 
een onvolmaakte verrijzenis is. Als wij derhalve spreken van de 
volmaakte verrijzenis, dan is Christus de eerste onder de verrezenen, 
daar Hij door te verrijzen ’t eerst kwam tot een leven, dat totaal 
onsterfelijk is, naar het woord in den Brief aan de Romeinen 
(6. 9) : « Christus verrijzend uit de dooden, sterft niet meer. » 
Maar sommige anderen zijn vóór Christus opgestaan tot de onvol
maakte verrijzenis, om als door een teeken zijn verrijzenis van te 
voren aan te duiden.

Antwoord op de Bedenkingen. — En zoo blijkt het 
antwoord op de eerste bedenking. Want ook zij, die in het O. 
Testament werden opgewekt en zij, die door Christus werden 
opgewekt, keerden zoo tot het leven terug, dat zij wederom 
moesten sterven.

2. Over hen, die met Christus verrezen, heerscht een dubbele 
opvatting. Sommigen toch beweren, dat zij tot het leven terug
keerden als om niet meer te sterven; daar het voor hen veel meer 
een beproeving was, als zij wederom moesten sterven, dan wanneer 
zij niet verrezen waren. En aldus moet men verstaan, zooals Hiero-

236

esse, secundum quid dicitur esse, idest potentialiter. Et sic patet quod illa 
resurrectio qua quis eripitur solum ab actuali morte, est resurrectio imperfecta. 
Loquendo igitur de resurrectione perfecta, Christus est primus resurgentium: 
quia ipse resurgendo primo pervenit ad vitam penitus immortalem; secun
dum illud Rom. 6. [v. 9] : « Christus, resurgens ex mortuis, jam non 
moritur ». Sed resurrectione imperfecta quidam alii resurrexerunt ante 
Christum: ad praemonstrandum quasi in quodam signo resurrectionem 
ipsius.

Et sic patet responsio AD PRIMUM. Quia et illi qui suscitati in veteri 
Testamento sunt, et illi qui suscitati sunt a Christo, sic redierunt ad vitam 
dt iterum morerentur.

Ad SECUNDUM dicendum quod de illis qui resurrexerunt cum Christo, 
duplex est opinio. Quidam enim asserunt quod redierunt ad vitam tanquam 
non iterum morituri: quoniam magis illis esset tormentum si iterum more
rentur, quam si non resurgerent. Et secundum hoe, intelligendum erit, sicut
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nymus zegt, dat <( zij niet eerder verrezen, dan de Heer verrees. » 
Daarom zegt ook de evangelist, dat « zij na zijn verrijzenis uit- 
gingen uit de graven en in de heilige stad Jerusalem kwamen en aan 
ve/en verschenen. » (Matth. 27. 53). Maar Augustinus zegt met 
het oog op deze meening: (( Ik weet wel, dat sommigen houdenr 
dat door den dood van den Heer Christus aan de rechtvaardigen 
reeds zul!f een verrijzenis geschonken werd, welke ons op het einde 
beloofd wordt. Maar indien zij niet wederom hunne lichamen> 
af leggend ontslapen zijn, dan staat het te bezien, hoe Christus dan 
de eerstgeborene van de dooden is, als Hem zoovelen in die ver" 
rijzenis zijn voorafgegaan. En als men nu antwoordt, dat dit op 
v oor uitloop end e wijze gezegd is, zoodat we moeten verstaan, dat 
de graven door die aardschudding geopend zijn, toen Christus aan 
het kruis hing, maar dat de lichamen der rechtvaardigen niet toen 
verrezen zijn, maar toen Hij het eerst verrezen was, dan blijft 
nog staan, wat ons bezig houdt, hoe Petrus dan betuigt, dat niet 
aangaande David, maar aangaande Christus voorzegd werd, dat 
zijn vleesch het bederf niet zien zou, omdat immers het graf van 
David bij hen was; en zoo overtuigde hij hen niet, als het lichaam 
van David reeds niet meer daar was; want ook indien hij vroeger 
in den eersten tijd van zijn dood verrezen was, en zijn vleesch hef

Hieronymus dicit super Matth. [sup. illud. cap. 27.: Et multa corpora 
sanctorum], quod « non ante resurrexerunt quam resurgeret Dominus ». 
Unde et Evangelista dicit [v. 53] quod, « exeuntes de monumentis post 
resurrectionem ejus, venerunt in sanctam civitatem et apparuerunt multis ». 
Sed Augustinus in Epist. ad Evodium [quae est 99. cap. 3.], hanc opinio- 
nem commemorans, dicit: « Scio quibusdam videri morte Domini Christi 
jam talem resurrectionem praestitam justis, qualis nobis in fine promittitur. 
Qui si non iterum, repositis corporibus, dormierunt, videndum est quomodo 
intelligatur Christus primogenitus a mortuis, si eum in illa resurrectione tot 
praecesserunt. Quod si respondetur hoe esse dictum per anticipationem, uA 
monumenta illo terrae motu aperta intelligantur cum Christus in crucfc 
penderet, resurrexisse autem justorum corpora non tune, sed cum ille prior 
resurrexisset: illud adhuc restat quod moveat quomodo Petrus non de David 
sed de Christo asseruit fuisse praedictum carnem ejus non vidisse corruptio- 
nem, per hoe quod apud eos erat monumentum David; et sic illos non con- 
vincebat, si corpus David ibi jam non erat; quia, etsi ante in recenti sua 
morte resurrexisset, nee caro ejus vidisset corruptionem, posset nihilominus
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bederf niet gezien had, dan kon toch dat graf blijven bestaan. Het j 
lijkt immers hard, dat David niet bij die verrijzenis der rechtvaar
digen was, indien aan hen reeds de eeuwige gegeven werd, terwijl 
toch geleerd wordt, dat Christus uit zijn geslacht was. Ook komt 
dan in gedrang hetgeen gezegd wordt aan de Hebreen over de 
oude rechtvaardigen: « dat zij niet zonder ons tot de voltooiing 
zullen komen; » indien zij reeds in die onbederfelijkheid der verrij
zenis bevestigd zijn, welke aan ons, die nog tot de voleinding moe
ten /fomen, beloofd wordt op 't eind. » Zoo schijnt Augustinus 
dus van gevoelen te zijn, dat zij verrezen, om wederom te sterven. 
Dit schijnt ook de zin te zijn van wat Hieronymus zegt, dat 
« evenals Lazarus verrees, zoo ook ve/e andere lichamen van 
heiligen verrezen, om aan te duiden, dat de Heer verrees. )) Oh 
schoon hij dit in een preek over de Hemelopneming in twijfel laat, 
schijnen toch de argumenten van Augustinus van veel meer kracht 
te zijn.

3. Zooals datgene, wat Christus’ komst voorafging, een voor
bereiding was op Christus, zoo is de genade een voorbereiding op 
de glorie. En daarom moest datgene, wat tot de glorie behoort, 
hetzij het betrekking heeft op de ziel, zooals de volmaakte Gods- 
genieting, of op het lichaam, zooals de glorierijke verrijzenis, in 
tijd eerder gevonden worden bij Christus, den bewerker der glorie.

illud monumentum manere. Durum autem videtur ut David non fuerit in illa 
resurrectione justorum, si eis jam aeterna donata est, cujus Christus ex 
semine commendatur. Periclitabitur etiam illud quod ad Hebraeos de justis 
antiquis dicitur, ne sine nobis consummarentur, si jam in illa resurrectionis 
incorruptione constituti sunt quae nobis perficiendis in fine promittitur »• 
Sic ergo Augustinus sentire videtur quod resurrexerint iterum morituri. Ad 
quod etiam videtur pertinere, quod Hieronymus dicit, super Matth., [loc. 
sup. cit.] quod, « sicut Lazarus resurrexit, sic et multa corpora sanctorum 
resurrexerunt, ut Dominum ostenderent resurgentem ». QUamvis hoe in 
sermone de Assumptione sub dubio relinquat: rationes tarnen Augustim 
multo efficaciores videntur.

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut ea quae praecesserunt Christi ad- 
ventum, fuerunt praeparatoria ad Christum, ita gratia est dispositio ad 
gloriam. Et ideo ea quae sunt gloriae, sive quantum ad animam, sicut 
perfecta Dei fruitio, sive quantum ad corpus, sicut resurrectio gloriosa, prius



Kw. 53, A. 4. 239

Maar het was passend, dat de genade het eerst gevonden weid bij 
hen, die tot Christus geordend waren.

IVC ARTIKEL.

Was Christus de oorzaak zijner verrijzenis?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus geen oorzaak 
was zijner verrijzenis. — 1. Wie immers door een ander wordt 
opgewekt, is geen oorzaak zijner verrijzenis. Christus nu werd door 
een ander opgewekt, volgens het woord in de Handelingen der 
Apostelen (2. 24) : « Dien Cod heeft opgewekt, na de smarten der 
hel te hebben opgeheven; )) en in den Brief aan de Domeinen (8. 
11): (( Hij, die Jesus Christus uit de dooden heeft opgewekt, zal 
ook onze sterfelijke lichamen levend maken, )) enz. Dus is Christus 
geen oorzaak van zijne verrijzenis.

2. Niemand verdient, of vraagt van een ander, datgene waar 
hijzelf oorzaak van is. Christus heeft echter door zijn lijden de 
verrijzenis verdiend, zooals Augustinus zegt, dat « de vernedering

tempore debuerunt esse in Christo, sicut in auctore gloriae. Gratiam vero 
conveniebat prius esse in bis quae ordinabantur ad Chiistum.

ARTICULUS IV.

Ulrum Christus fuerit causa suae resurrectionis.
[In Psal. 40. et in Joan. cap. 2. lect. 3. et ad Rom. cap. 4. lect. 3.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod Christus non fuerit causa suae 
resurrectionis. Quicumque enim suscitatur ab alio, non est suae resurrectionis 
causa. Sed Christus suscitatus est ab alio: secundum illud Act. 2. [v. 24] : 
« Qiiem Deus suscitavit, solutis doloribus inferni »; et Rom. 8. [v. 11]: 
« Qui suscitavit Jesum Christum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora 
nostra », etc. Ergo Christus non est causa suae resurrectionis.

2. PR/ETEREA, nullus dicitur mereri, qui (1) ab alio petit aliquid, cujus 
ipse est causa. Sed Christus sua passione meruit resurrectionem: sicut 
Augustinus dicit super Joan. [tract. 104.], quod « humilitas passionis 1

(1) L.: vel ab alio petit, aliquid...
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van het lijden de glorie der verrijzenis verdiend heeft. » Hij heeft 
ook aan zijn Vader gevraagd Hem op te wekken, volgens het 
woord in het Boek der Psalmen (40. 11): « Gij echter, Heer, 
ontferm U Mijner en wek Mij op. » Dus was Hij geen oorzaak 
van zijn verrijzenis.

3. Zooals Damascenus aantoont, is de verrijzenis niet iets van 
de ziel, maar van het lichaam, dat door den dood valt. Het lichaam 
kan echter niet de ziel met zich vereenigen, daar zij edeler is. Der
halve kon datgene, wat in Christus verrees, geen oorzaak van zijn 
verrijzenis zijn.

Daartegenover staat echter, dat de Heer zegt bij Joannes (10. 
18) : « Niemand neemt mijn ziel van Mij n>eg, maar Ik feg haar 
af en zal haar 1veer opnemen. » Verrijzen nu is niets anders, dan 
wederom zijn ziel aannemen. Dus is Christus uit eigen kracht ver
rezen.

LEERSTELLING. — Zooals boven gezegd is (50e Kw. 2e en 3e 
Art.) werd door den dood de Godheid noch van Christus’ ziel, 
noch van zijn vleesch gescheiden. Zoowel de ziel van den gestor
ven Christus, als zijn vleesch kunnen daarom tweevoudig beschouwd

meritum est gloriae resurrectionis ». Ipse etiam petiit a Patre se resuscitari: 
secundum illud Psal. 40. [v. 11]: « Tu autem, Domine, miserere mei 
et resuscita me ». Ergo non fuit causa suae resurrectionis.

3. PretereA, sicut Damascenus probat, in 4. lib. [Orth. Fid. cap. 
27.], resurrectio non est animae, sed corporis, quod per mortem cadit. 
Corpus autem non potest sibi animam unire, quae est eo nobilior. Ergo id 
quod resurrexit in Christo, non potuit esse causa suae resurrectionis.

Sed CONTRA est quod Dominus dicit, Joan. 10. [v. 17, 18] : « Nemo 
tollit animam meam a me: sed ego pono eam, et iterum sumo eam ». Sed 
nihil est aliud resurgere quam iterato animam sumere. Ergo videtur quod 
Christus propria virtute resurrexerit.

RESPONDEO dicendum quod, sicut supra dictum est [q. 50. art. 2. et 
3.], per mortem non fuit separata divinitas nee ab anima Christi, nee ab 
ejus carne. Potest igitur tam anima Christi mortui, quam ejus caro, con-
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worden: vooreerst naar de Godheid, vervolgens naar de geschapen 
natuur zelf. — Derhalve, uit kracht van de vereenigde Godheid 
nam het lichaam wederom de ziel aan, die het had afgelegd, en 
nam de ziel weer het lichaam aan, dat zij verlaten had. En aldus 
verrees Christus uit eigen kracht. En dat beteekent het, wat van 
Christus gezegd wordt in den Tweeden Brief aan de Corinthïêrs 
(13. 4), dat « hoewel Hij gekruisigd is om onze zwakte, Hij toch 
leeft uit de kracht Gods. » — Als wij echter het lichaam en de ziel 
van den gestorven Christus beschouwen naar de kracht van de 
geschapen natuur, dan konden zij zich niet wederkeerig vereenigen, 
maar dan moest Christus door God opgewekt worden.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De goddelijke kracht 
en werking van Vader en Zoon zijn dezelfde. Dus deze twee 
volgen uit elkaar, dat Christus is opgewekt door de goddelijke 
kracht van den Vader en van zichzelf.

2. Christus heeft biddend zijn verrijzenis gevraagd en verdiend, 
in zoover Hij mensch was, niet als God.

3. Het lichaam is naar zijn geschapen natuur niet sterker dan 
de ziel van Christus, maar naar de goddelijke kracht is het sterker

siderari dupliciter: uno modo, ratione divinitatis; alio modo, ratione ipsius 
naturae creatae. Secundum igitur unitae divinitatis virtutem, et corpus 
resumpsit animam, quam deposuerat; et anima corpus resumpsit, quod 
dimiserat. Et sic Christus propria virtute resurrexit. Et hoe est quod de 
Christo dicitur 2. ad Corinth. uit. [v. 4], quod, « etsi crucifixus est ex 
infirmitate nostra, sed vivit ex virtute Dei ». Si autem consideremus corpus 
et animam Christi mortui secundum virtutem naturae creatae, sic non 
potuerunt sibi invicem reuniri, sed oportuit Christum resuscitari a Deo.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod eadem est divina virtus et operatio 
Patris, et Filii. TJnde haec duo sese consequuntur, quod Christus sit suscita- 
tus divina virtute Patris, et sui ipsius.

Ad secundum dicendum quod Christus orando petiit et meruit suam 
resurrectionem, inquantum homo: non autem inquantum Deus.

Ad TERTIUM dicendum quod corpus secundum naturam creatam non est 
potentius anima Christi: est tarnen ea potentius secundum virtutem divinam.

16
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dan haar. En deze is ook op haar beurt, door de met haar ver- 
eenigde Godheid, sterker dan het lichaam naar zijn geschapen 
natuur. En dus namen ziel en lichaam elkaar wederkeerig op uit 
de goddelijke kracht, maar niet uit de kracht van de geschapen 
natuur.

Quae etiam rursus, secundum divinitatem unitam, est potentior corpore 
secundum naturam creatam. Et ideo secundum virtutem divinam corpus et 
anima mutuo se resumpserunt: non autem secundum virtutem naturae creatae-
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VIER EN VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER DE HOEDANIGHEID
VAN DEN VERRIJZENDEN CHRISTUS.

Vervolgens moeten wij handelen over de hoedanigheid van den 
verrij zenden Christus, en hieromtrent stellen wij vier wagen:

1- Bezat Christus na zijn verrijzenis een echt lichaam?
2. Ver rees Hij in lichamelijke ongeschondenheid?
3. Was zijn lichaam glorievol?
4. Over de wonden, die zich in zijn lichaam vertoonden.

Ie ARTIKEL.

Bezat Christus na zijn verrijzenis een echt lichaam?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus na zijn verrij
zenis geen echt lichaam bezat. — 1. Een echt lichaam kan niet

QUAESTIO LIV.

DE QUALITATE CHRISTI RESURGENTIS,
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de qualitate Christi resurgentis.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: 1. Utrum post resurrectionem Christus 

habuerit verum corpus. — 2. Utrum resurrexerit cum corporis integritate. 
— 3. Utrum corpus ejus fuerit gloriosum. — 4. De cicatricibus in corpore 
ejus apparentibus.

ARTICULUS I.

Utrum Christus post resurrectionem habuerit verum corpus.

[Infr. art. 3.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod Christus post resurrectionem 
non habuerit verum corpus. Verum enim corpus non potest simul esse cum
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met een ander lichaam tegelijk in dezelfde plaats zijn. Maar het 
lichaam van Christus was na de verrijzenis tegelijk met een ander 
lichaam in dezelfde plaats; Hij trad immers bij zijn leerlingen 
binnen « terwijl de deuren gesloten waren, » zooals gezegd wordt 
bij Joannes (20. 26). Dus had Christus na zijn verrijzenis geen 
echt lichaam.

2. Een echt lichaam verdwijnt niet uit het gezicht der toeschou
wers, tenzij het misschien bederft. Maar het lichaam van Christus 
(( verdween uit de oogen, » der leerlingen, die Hem aanzagen, 
zooals gezegd wordt bij Lucas (24. 31). Dus had Christus na zijn 
verrijzenis geen echt lichaam.

3. Elk echt lichaam heeft een bepaalde figuur. Het lichaam 
van Christus verscheen echter aan de leerlingen « in een andere 
gedaante, » zooals blijkt bij Marcus (16. 12). Dus bezat Christus 
na zijn verrijzenis geen echt menschelijk lichaam.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt bij Lucas (24. 
37) dat, terwijl Christus aan de leerlingen verscheen (( zij verward 
en verschrikt waren en meenden een geest te zien, » als had Hij 
geen echt, maar een schijn-lichaam. En om dit tegen te gaan laat 
Hij zelf er op volgen (v. 39) : « Voelt en ziet; want een geest heeft

alio corpore in eodem loco. Sed corpus Christi post resurrectionem fuit 
simul cum alio corpore in eodem loco: intravit enim ad discipulos suos 
« januis clausis », ut dicitur Joan. 20. [v. 26]. Ergo videtur quod Christus 
post resurrectionem non habuerit verum corpus.

2. PlUETEREA, verum corpus non evanescit ab aspectu intuentium, nisi 
forte corrumpatur. Sed corpus Christi « evanuit ab oculis » discipulorum 
eum intuentium, ut dicitur Luc. uit. [v. 31]. Ergo videtur, quod Christus 
post resurrectionem non habuerit verum corpus.

3. Pr/ETEREA, cujuslibet veri corporis est determinata figura. Sed corpus 
Christi apparuit discipulis « in alia effigie », ut patet Marei uit. [v. 12]. 
Ergo videtur, quod Christus post resurrectionem non habuerit verum corpus 
humanum.

Sed CONTRA est quod dicitur Luc. uit. [v. 37], quod, Christo discipulis 
apparente, <c conturbati et conterriti, existimabant se spiritum videre », ac 
si non haberet verum corpus, sed phantasticum. Ad quod removendum, ipse 
postea [v. 39] subdit: « Palpate, et videte: quia spiritus carnem et
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geen vleesch en beenderen zooals gij ziet, dat Ik heb. » Dus had 
Hij geen schijn-, maar een echt lichaam.

Leerstelling. — Zooals Damascenus opmerkt, « spreekt 
men van opstaan bij iels, ivat gevallen is. » Het lichaam van 
Christus nu viel door den dood, in zoover nl. de ziel daarvan werd 
afgescheiden, die zijn vormelijke perfectie was. En daarom was 
het voor een ware verrijzenis van Christus noodig, dat hetzelfde 
lichaam van Christus wederom met dezelfde ziel vereenigd werd. 
En aangezien de echtheid van de natuur van een lichaam voort
komt uit den vorm, daarom was bijgevolg na de verrijzenis het 
lichaam van Christus een echt lichaam en van dezelfde natuur 
als het eerst was. Als zijn lichaam echter iets fantastisch was 
geweest, dan zou het ook geen echte, maar een schijnverrijzenis 
geweest zijn.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals sommigen 
zeggen trad het lichaam van Christus na de verrijzenis niet door 
een mirakel, maar krachtens den toestand, die voortkomt uit de 
glorie, bij de leerlingen binnen, terwijl de deuren gesloten waren, 
zoodat het tegelijk met een ander lichaam op dezelfde plaats was.

ossa non habet, sicut me videtis habere )>. Non ergo habuit corpus phan- 
tasticum, sed verum.

RESPONDEO dicendum quod, sicut Damascenus dicit, in 4. lib. [Orth. 
Fid. cap. 27.] « illud resurgere dicitur quod cecidit ». Corpus autem 
Christi per mortem cecidit: inquantum scilicet fuit ab eo anima separata, 
quae erat ejus formalis perfectio. Unde oportuit, ad hoe quod esset vera 
Christi resurrectio, ut idem corpus Christi iterato eidem animae uniretur. 
Et quia veritas naturae corporis est ex forma, consequens est quod corpus 
Christi post resurrectionem et verum corpus fuerit, et ejusdem naturae cujus 
fuerat prius. Si autem ejus corpus fuisset phantasticum, non fuisset vera 
resurrectio, sed apparens.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod corpus Christi post resurrectionem, 
non ex miraculo, sed ex conditione gloriae, sicut quidam dicunt, clausis 
januis ad discipulos introivit, simul cum alio corpore in eodem loco existens.
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Maar of het voor een verheerlijkt lichaam krachtens een eigen
schap, die het ontvangen heeft, mogelijk is tegelijk met een ander 
lichaam zich op dezelfde plaats te bevinden, dat zal later bespro
ken worden (Suppl. 83e Kw. 2e Art.), waar het gaat over de 
algemeene verrijzenis. Voor onzen opzet is het op het oogenblik 
echter voldoende te zeggen, dat dit lichaam niet krachtens de 
lichamelijke natuur, maar veeleer uit kracht van de Godheid, die 
er mee vereenigd was, ondanks de gesloten deuren bij de leer
lingen binnentrad, ofschoon het een echt lichaam was. Daarom 
zegt Augustinus, dat sommigen aldus opwerpen: <( Indien het een 
lichaam was, indien dat wat aan het kruis hing, uit het graf verrees, 
hoe kon het dan door de gesloten deuren binnentreden? )) En hij 
antwoordt:, a Als gij de wijze, waarop het gebeurde, zoudt begrij
pen, dan is het geen mirakel; waar het verstand te kort schiet, daar 
groeit het geloof. » En elders zegt hij: a Waar de Godheid aan
wezig was, vormden de gesloten deuren geen hindernis voor de 
massa van het lichaam; zonder dat zij geopend werden, kon Hij 
binnentreden, die bij zijn geboorte de maagdelijkheid der moeder 
ongeschonden liet. » Hetzelfde zegt ook Gregorius.

2. Zooals gezegd is (in de vorige Kw. 3(' Art.) , verrees Christus

Sed utrum hoe habere possit corpus gloriosum ex aliqua proprietate sibi 
indita, ut simul cum alio corpore in eodem loco existat, inferius discutietur 
[in Supplem. q. 83. art. 2.], ubi agetur de resurrectione communi. Nunc 
autem, quantum ad propositum, sufficit dicendum esse, quod (1) non ex 
natura corporis, sed potius ex virtute divinitatis unitae, illud corpus ad 
discipulos, licet verum esset, januis clausis introivit. Unde Augustinus dicit 
in quodam sermone Paschali [serm. 247.], quod quidam sic disputant: 
« Si corpus erat, si hoe surrexit de sepulchro quod pependit in ligno, quo- 
modo per ostia clausa intrare potuit? » Et respondet: « Si comprehendis 
modum, non est miraculum. Ubi deficit ratio, ibi est fidei aedificatio ». 
Et super Joan. [tract. 121.] dicit: « Moli corporis ubi divinitas erat, 
ostia clausa non obstiterunt: ille quippe non eis apertis intrare potuit, quo 
nascente virginitas matris inviolata permansit ». Et idem dicit Gregorius in 
quadam homil. de octava Paschae [quae est 26. in Evang.].

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut dictum est [q. praec. art. 3.], 1

(1) L.: ad propositum sufficit, dicendum est quod etc.



Kw. 54, A. 1. 247

tot het onsterfelijke leven der glorie. De gesteltenis van een ver
heerlijkt lichaam is echter deze, dat het « geestelijk » is, d. i. 
onderworpen aan den geest, zooals de Apostel zegt in den Eersten 
Brief aan de Corinthiërs (15. 44). Voor het volledig onderworpen 
zijn van een lichaam aan den geest wordt echter vereischt, dat elke 
daad van het lichaam onderworpen is aan den wil van den geest. 
Wanneer nu iets gezien wordt, dan geschiedt dit door een inwer
king van het zichtbare op het gezichtsvermogen, zooals blijkt bij 
den Wijsgeer in De Anima. Bijgevolg heeft hij, die een verheer
lijkt lichaam bezit, het in zijn macht, om gezien te worden, wan
neer hij het wil, en om niet gezien te worden, wanneer hij het niet 
wil. Dit nu bezat Christus niet alleen krachtens de gesteltenis van 
zijn verheerlijkt lichaam, maar ook uit kracht der Godheid, die 
bewerken kan, dat ook niet verheerlijkte lichamen op mirakeleuze 
wijze niet gezien worden; zooals het op mirakeleuze wijze aan 
den H. Bartholomeus gegeven was, om zichtbaar te zijn, wanneer 
hij dat wilde, en niet gezien te worden, als hij het niet wilde. Van 
Christus wordt derhalve gezegd, dat Hij uit de oogen der leer
lingen verdween, niet doordat Hij tot bederf overging of in iets 
onzichtbaars werd opgelost, maar doordat Hij door toedoen van 
zijn eigen wil niet meer door hen gezien werd, hetzij Hij dan 
daar tegenwoordig bleef, hetzij Hij snel vandaar wegging krach
tens de gave der snelle bewegelijkheid.

Christus resurrexit ad immortalem gloriae vitam. Haec est autem dispositio 
corporis gloriosi, ut sit « spirituale », idest subjectum spiritui, ut Apostolus 
dicit 1. ad Cor. 15. [v. 44]. Ad hoe autem quod sit omnino corpus 
subjectum spiritui, requiritur quod omnis actio corporis subdatur spiritus 
voluntati. Quod autem aliquid videatur, fit per actionem visibilis in visum, 
ut patet per Philosophum in 2. de Anima [cap. 7. n. 5 el 6. St. Thom. 
lect. 15.]. Et ideo quicumque habet corpus glorificatum, in potestate sua 
habet videri quando vult, et, quando non vult, non videri. Hoe tarnen habuit 
Christus non solum ex conditione corporis gloriosi, sed etiam ex virtute 
divinitatis: per quam fieri potest ut etiam corpora non gloriosa miraculose 
non videantur; sicut praestitum fuit beato Bartholomaeo miraculose, ut, si 
vellet, videretur, non autem videretur si non vellet. Dicitur ergo quod 
Christus ab oculis discipulorum evanuit, non quia corrumperetur aut resol- 
veretur in aliqua invisibilia, sed quia sua voluntate desiit ab eis videri, vel 
eo praesente, vel etiam eo abscedente velociter per dotem agilitatis.
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3. Severianus zegt: « Niemand houdt, dat Christus bij zijn ver
rijzenis het voorkomen van zijn gelaat veranderd heeft. » Dit moet 
men echter verstaan van de lijn der ledematen; aangezien aan het 
lichaam van Christus, dat ontvangen werd van den H. Geest, 
niets onregelmatig of vervormd was, dat bij de verrijzenis zou 
moeten hersteld worden. Hij ontving echter wel bij zijn verrijze
nis de glorie der heerlijkheid. Daarom laat dezelfde daarop 
volgen: <( Maar zijn voorkomen veranderde, toen Hij van sterfelijk 
onsterfelijk iverd; en dit beteekent dat Hij de glorie van het aan
schijn er bij ontving, niet dat Hij het wezen van het voorkomen 
verloor. » Bovendien verscheen Hij aan die leerlingen niet in zijn 
glorieuze gedaante; maar evenals het in zijn macht lag om zijn 
lichaam te laten zien of niet, zoo had Hij het ook in zijn macht, 
of, wanneer men Hem zag, in de oogen der toeschouwers een 
glorievol of niet glorievol beeld, of een gemengd of welk beeld 
dan ook werd gevormd. Een klein verschil echter is voldoende, 
om den schijn te wekken, dat iemand in een vreemde gedaante 
verschijnt.

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Severianus dicit, in sermone Pasrhali 
[id habet Petrus Chrysologus in serm. 82. ad fin.] : « Nemo putet Chri- 
stum sua resurrectione sui vultus effigiem commutasse ». Quod est intelligen- 
dum quantum ad lineamenta membrorum: quia nihil inordinatum et deforme 
fuerat in corpore Christi, per Spiritum Sanctum concepto, quod in resurrec
tione corrigendum esset. Accepit tarnen in resurrectione gloriam claritatis. 
Unde idem ibidem subdit: « Sed mutatur effigies dum efficitur ex mortali 
immortalis: ut hoe sit acquisivisse vultus gloriam, non vultus substantiam 
perdidisse ». Nee tarnen illis discipulis in specie gloriosa apparuit: sed, 
sicut in potestate ejus erat ut corpus suum videretur vel non videretur, ita 
in potestate ejus erat ut ex ejus aspectu formaretur in oculis intuentium vel 
forma gloriosa, vel non gloriosa, aut etiam commixta, vel qualitercunque 
se habens. Modica tarnen differentia sufficit ad hoe quod aliquis videatur 
in aliena effigie apparere.
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11° ARTIKEL.

Is het lichaam van Christus ongeschonden verrezen?

Bedenkingen. — Men beweert, dat het lichaam van Christus 
niet ongeschonden verrezen is. — 1. Tot de volkomenheid van het 
menschelijk lichaam behoort immers vleesch en bloed. En deze 
schijnt Christus niet te hebben gehad: want in den Kersten Brief 
aan de Corinthïèrs (15. 50) wordt gezegd: « Vleesch en bloed 
zullen het rijk Gods niet bezitten. » Christus nu verrees in de glorie 
van het rijk Gods. Dus had Hij geen vleesch en bloed.

2. Het bloed is een van de vier vochten. Als Christus dus bloed 
had, dan bezat Hij om dezelfde reden ook de andere vochten, 
waardoor het bederf in de dierlijke lichamen veroorzaakt wordt. 
Zoo zou dus volgen, dat het lichaam van Christus bederfelijk was. 
En dit is niet passend. Dus bezat Christus geen vleesch en bloed.

3. Christus’ lichaam, dat verrees, steeg op ten hemel. Iets van 
zijn bloed echter wordt in sommige kerken als relikwie bewaard.

ARTICULUS II.

Ulrum Christi corpus resurrexerii intcgrum.

[Quodl. 5. q. 3. art. 1.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod corpus Christi non resur- 
rexerit integrum. Sunt enim de integritate humani corporis caro et sanguis. 
Quae Christus non videtur habuisse: dicitur enim 1. ad Corinth. 15. 
[v. 50] : « Caro, et sanguis regnum Dei non possidebunt ». Christus 
autem resurrexit in gloria regni Dei. Videtur ergo quod non habuerit carnem 
et sanguinem.

2. Pr^eterea, sanguis est unus de quatuor humoribus. Si ergo Christus 
habuit sanguinem, pari ratione habuit et alios humores, ex quibus causatur 
corruptio in corporibus animalium. Sic ergo sequeretur quod corpus Christi 
fuerit corruptibile. Quod est inconveniens. Non igitur Christus habuit carnem, 
et sanguinem.

3. Pr/eterea, corpus Christi quod resurrexit, in coelum ascendit. Sed 
aliquid de sanguine ejus in quibusdam Ecclesiis reservatur pro reliquiis. Non
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Dus verrees het lichaam van Christus niet volkomen met al zijn 
deelen.

Daartegenover staat echter, dat de Heer bij Lucas (24. 39) 
zegt, sprekende tot zijn leerlingen na zijn verrijzenis: « Een geest 
heeft geen vleesch en beenderen, zooals gij ziet, dat Ik heb. »

LEERSTELLING. — Zooals boven gezegd is (vorig Art.; vgl. 
3e Art. 2e Antw.) , was het lichaam van Christus bij zijn verrijzenis 
van dezelfde natuur, maar van hoogere glorie. En wat daarom 
tot de natuur van het menschelijk lichaam behoort, was geheel 
aanwezig in het lichaam van den verrij zenden Christus. Het is nu 
duidelijk, dat tot de natuur van het menschelijk lichaam behooren 
vleesch, beenderen, bloed en dergelijke. En bijgevolg was dit 
alles in het lichaam van den verrij zenden Christus. En wel 
gaaf, zonder eenig tekort: anders zou de verrijzenis niet volmaakt 
geweest zijn als niet alles, wat door den dood gevallen was, in 
zijn ongeschondenheid hersteld was. Aldus belooft ook de Heer 
aan zijn getrouwen, zeggend bij Mattheus (10. 30) : « Urv hoofd-

ergo resurrexit corpus Christi cum integritate omnium suarum partium.

SED CONTRA est quod Dominus dicit Luc. uit. [v. 39], post resurrec- 
tionem discipulis loquens: « Spiritus carnem et ossa non habet, sicut me 
videtis habere ».

Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est [art. praec. (1)]» 
corpus Christi in resurrectione fuit ejusdem naturae, sed alterius gloriae. 
Unde quidquid ad naturam corporis humani pertinel, totum fuit in corpore 
Christi resurgentis. Manifestum est autem quod ad naturam corporis humani 
pertinent carnes et ossa et sanguis, et alia hujusmodi. Et ideo omnia ista 
in corpore Christi resurgentis fuerunt. Et etiam integraliter absque omni 
diminutione: alioquin non fuisset perfecta resurrectio, si non fuisset redinte- 
gratum quidquid per mortem ceciderat. Unde et Dominus fidelibus suis 
promittit, dicens, Matth. 10. [v. 30] : « Vestri autem capilli capitis omnes

(1) Cfr. art. 3. ad 2. L. : ordine inverso art. 3 ante 2 ponit.
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haren zijn allen geteld; » en bij Lucas (21. 18) wordt gezegd:
« Geen haar zal van uïv hoofd vallen. » ^Vanneer men echter 
zegt, dat het lichaam geen vleesch en geen beenderen en andere 
dergelijke deelen bezeten heeft, welke behooren tot de natuur van 
een menschelijk lichaam, vervalt men in de dwaling van Eutyches, 
bisschop van de stad Constantinopel, die zei, dat (( ons lichaam in 
die glorie der verrijzenis niet tastbaar zal zijn, en fijner dan ïvind 
cn lucht: » en dat de Heer, <( na de harten der leerlingen, die Hem 
darnaasten te hebben versterft, al datgene ïvat tastbaar aan Hem 
n>asy in een zekere fijnheid heeft opgelost. » Dit bestrijdt Grego- 
rius echter, aangezien het lichaam van Christus na de verrijzenis 
onveranderd bleef, overeenkomstig het woord in den Brief aan de 
Romeinen (6. 9) : « Christus, opstaande uit de dooden, sterft niet 
meer. » En daarom heeft hij ook zijn woorden bij zijn dood 
teruggetrokken. Want als het niet passend is, dat Christus bij 
zijn ontvangenis een lichaam van een andere natuur aannam, b. v. 
een hemelsch lichaam, zooals Valentinus dat hield, dan is het 
nog veel minder passend, dat Hij bij zijn verrijzen een lichaam 
van een andere natuur weer aannam, daar Hij bij zijn verrijzenis 
voor een onsterfelijk leven weer een lichaam aannam, dat Hij bij 
zijn ontvangenis tot een sterfelijk leven aangenomen had.

numerati sunt », et Luc. 21. [v. 18] dicitur: « Capillus de capite vestro 
non peribit ». Dicere autem quod corpus Christi carnem et ossa non ha- 
buerit, et alias hujusmodi partes humano corpori naturales, pertinet ad 
errorem Eutychii, Constantinopolitanae urbis episcopi, qui dicebat [ut 
habet Gregorius 14. Moral. cap. 29.] quod « corpus nostrum in illa 
resurrectionis gloria erit impalpabile, et ventis aëreque subtilius »; et quod 
Dominus « post confirmata corda discipulorum palpantium, omne illud 
quod in eo palpari potuit, in subtilitatem aliquam redegit ». Quod ibidem 
improbat Gregorius, quia corpus Christi post resurrectionem immutatum 
non fuit: secundum illud Rom. 6. [v. 9] : « Christus resurgens ex mortuis 
jam non moritur ». Unde et ille quae dixerat, in morte retractavit. Si enim 
inconveniens est ut Christus alterius naturae corpus in sua conceptione 
acciperet, puta coeleste, sicut Valentinus [Cfr. Augustinum de Haeres. 
n. 11.] asseruit; multo magis inconveniens est, quod in resurrectione alterius 
naturae corpus resumpserit: quia corpus in resurrectione resumpsit ad vitam 
immortalem, quod in conceptione assumperat ad vitam mortalem.



252 Kw. 54, A. 2.

F

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. « Vleesch en bloed » 
wordt daar niet verstaan van de natuur van vleesch en bloed, maar 
of van de schuld van vleesch en bloed, zooals Gregorius zegt, of van 
het bederf van vleesch en bloed: aangezien <( er daar, » zooals 
Augustinus zegt, « geen bederf en sterfelijkheid van vleesch en bloed 
meer zijn zal. » Het vleesch als zelfstandigheid opgevat, bezit 
dus wel het rijk Gods, zooals gezegd is (vgl. het Tegenargument) : 
« ’n Geest heeft geen vleesch en beenderen, zooals gij ziet, dat ik 
heb. » Het vleesch echter genomen voor bederf, zal het niet 
bezitten. Vandaar wordt onmiddellijk in de woorden van den 
Apostel toegevoegd: « Noch het bederf de onbederfelijkheid. »

2. Augustinus zegt: « Misschien zal naar aanleiding van het 
bloed een vrij lastige onderzoeker ons in het nauw brengen en 
zeggen: Als in het lichaam » van den verrijzenden Christus (( bloed 
was, waarom dan geen slijm, » d. i. flegma, « waarom ook geen 
gele galy » d. i. cholera, « en zwarte galy » d. i. melancholie, (( door 
welke vier vochten de natuur van het vleesch beheerscht wordt, zoo- 
als ook de medicijn-leer getuigt? Maar wat iemand er ook nan moge 
toevoegen, hij wachte zich wel er bederf bij te doen, om niet de 
gezondheid en reinheid van zijn geloof te bederven. De goddelijke

Ad PRIMUM ergo dicendum quod « caro et sanguis » ibi non accipitur 
pro natura carnis et sanguinis: sed vel pro culpa carnis et sanguinis, sicut 
Gregorius dicit, in 14. Moral. [loc. sup. cit.] ; vel pro corruptione carnis 
et sanguinis, quia, ut Augustinus dicit, ad Consentium de Resurrect. carnis 
[epist. 146. cap. 2.], « non ibi erit corruptio et mortalitas carnis et san- 

guinis ». Caro igitur secundum substantiam possidet regnum Dei: secundum 
quod dictum est, « Spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis 
habere ». [Cfr. Arg. S. Contra]. Caro autem cum secundum corruptionem 
intelligitur, non possidebit. Unde continuo additum est in verbis Apostoli: 
« Neque corruptio incorruptelam ».

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in eodem libro 
[cap. 1.], « fortassis, accepta occasione sanguinis, urgebit nos molestior 
perscrutator (2), et dieet: Si sanguis » in corpore Christi resurgentis « fuit, 
;cur non et pituita », idest phlegma; « cur non et vel flavum », idest 
cholera, <( et fel nigrum », idest melancholia; « quibus quatuor humoribus 
naturam carnis temperari etiam medicinae disciplina testatur? Sed, quod
libet quisquis addat, corruptionem addere caveat: ne suae fidei sanitatem

(2) L.: persecutor.
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kracht kan immers van die zichtbare en tastbare lichamelijke 
natuur, met instandhouding van sommige kwaliteiten, andere xveg- 
nemen iveilde zij rvil verwijderen, opdat de ineenstorting » nl. van 
het bederf, « zou uitblijven, en toch hei voorkomen aanwezig zou 
zijn; de beweging er zijn zou, maar de vermoeienis ontbreken; het 
Vermogen om te eten aanwezig zou zijn; en toch niet de nood
zakelijkheid om honger te voelen. »

3. Al het bloed, dat uit het lichaam van Christus vloeide, 
verrees in het lichaam van Christus, daar het behoort tot de waar
achtige menschelijke natuur. En datzelfde gaat op van alle deeltjes, 
die door een echte en ongeschonden menschelijke natuur worden 
geëischt. Het bloed echter, dat in sommige kerken als relikwieën 
bewaard wordt, vloeide niet uit de zijde van Christus, maar daar
van zegt men, dat het op wonderbare wijze vloeide uit een stuk
geslagen beeld van Christus.

IIP ARTIKEL.

Is het lichaam van Christus glorierijk verrezen? 

Bedenkingen. — Men beweert, dat het lichaam van Christus

castitatemque corrumpat. Valet enim divina potentia de ista visibili atque 
tractabili natura corporum, quibusdam manentibus, auferre quas voluerit 
qualilates: ut absit labes, » scilicet corruplionis, « adsit effigies; adsit 
motio, absit fatigatio; adsit vescendi potestas, absit esuriendi necessitas ».

Ad TERTIUM dicendum quod tolus sanguis qui de corpore Christi fluxit, 
cum ad veritatem humanae naturae pertineat, in corpore Christi resurrexit. 
Et eadem ratio est de omnibus particulis ad veritatem et integritatem 
humanae naturae pertinentibus. Sanguis autem ille qui in quibusdam 
Ecclesiis pro reliquiis conservatur, non fluxit de latere Christi: sed 
miraculose dicitur effluxisse de quadam imagine Christi percussa.

ARTICULUS III.

Ulrum Christi corpus resurrcxcril gloriosum.
[Comp. Theol. cap. 238.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod corpus Christi non resurrexerit
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niet glorierijk verrezen is. — 1. Glorievolle lichamen immers zijn 
vol schittering, volgens het woord van Matlheus (13. 43) : « De 
rechtvaardigen zullen schitteren als de zon, in het rijk van hun 
Vader. » De stralende lichamen echter worden gezien als verlicht, 
echter niet als gekleurd. Daar nu het lichaam van Christus werd 
gezien met een kleur-uiterlijk, zooals het eerst gezien werd, was 
het niet glorievol.

2. Een verheerlijkt lichaam is onbederfelijk. Maar het lichaam 
van Christus schijnt niet onbederfelijk geweest te zijn. Het was 
immers tastbaar, gelijk Hijzelf zegt bij Lucas (24. 39) : « Tast 
en ziet. » Gregorius echter zegt, dat « wat tastbaar is, noodzakelijk 
bederft, en wat niet bederft, is niet tastbaar. » Dus was het lichaam 
van Christus niet glorievol.

3. Een verheerlijkt lichaam is niet dierlijk, maar geestelijk, 
zooals blijkt in den Eersten Brief aan de Corinthiërs (15. 35 vlg.). 
Het lichaam van Christus echter was dierlijk na de verrijzenis, 
daar Hij met de leerlingen at en dronk, zooals we lezen bij; Lucas 
(24. 41 vlg.) en Joannes (21. 9 vlg.). Dus was het lichaam van 
Christus niet glorie vol.

Daartegenover staat echter, dat de Apostel in den Brief aan de 1

gloriosum. Corpora enim gloriosa sunt fulgentia: secundum illud Matth. 13. 
[v. 43] : « Fulgebunt justi, sicul sol in regno Patris eorum )). Sed corpora 
fulgida videntur secundum rationem lucis, non autem secundum rationem 
coloris. Cum ergo corpus Christi visum fuerit sub coloris specie, sicut et 
prium videbatur, videtur quod non fuerit gloriosum.

2. PïUETEREA, corpus gloriosum est incorruptibile. Sed corpus Christi 
non videtur fuisse incorruptibile. Fuit enim palpabile: sicut et ipse dicit 
Luc. uit. [v. 39] : « Palpate, et videte ». Dicit autem Gregorius in qua- 
dam homil. [26. in Evang.], quod « corrumpi necesse est quod palpatur, 
et palpari non potest quod non corrumpitur ». Non ergo corpus Christi 
fuit gloriosum.

3. Pr/ETEREA, corpus gloriosum non est animale, sed spirituale: ut patet
1. ad Corinth. 15. [v. 35 ss.]. Sed corpus Christi videtur fuisse animale 
post resurrectionem: quia cum discipulis manducavit et bibit, ut legitur 
Luc. uit. [v. 41 ss.] et Joan. uit. [v. 9 ss.]. Ergo videtur quod corpus 
Christi non fuerit gloriosum.

SED CONTRA est quod Apostolus dicit, ad Philip. 3. [v. 21] : « Re-
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Bhilippenssen (3. 21) zegt: « Hij zal ons vernederd lichaam her
scheppen, gelijkvormig aan zijn verheerlijkt lichaam. »

Leerstelling. — Het lichaam van Christus was bij zijn ver
rijzenis glorievol. En dit blijkt uit een drievoudige redeneering.

Vooreerst, omdat de verrijzenis van Christus het voorbeeld en 
de oorzaak van onze verrijzenis was, zooals gezegd wordt in den 
Eersten Brief aan de Corinthïèrs (15. 12 vlg.). De heiligen nu 
zullen bij de verrijzenis verheerlijkte lichamen dragen, zooals 
daar gezegd wordt (v. 43) : « Het wordt gezaaid in oneer, het 
verrijst in heerlijkheid. » En omdat nu de oorzaak sterker is dan 
het veroorzaakte, en het voorbeeld sterker dan het afgebeelde, was 
nog veel meer Christus* lichaam vol heerlijkheid. — Ten tweede, 
omdat Hij door de vernedering van zijn lijden de glorie der ver
rijzenis verdiend heeft. Daarom zegt Hij ook zelf bij Joannes 
(12. 27) : « Nu is Mijn ziel in verwarring, » wat sloeg op zijn 
lijden; en vervolgens laat Hij volgen (v. 28) : (( Vader, verheer
lijk EJwen naam; » waarmede Hij vroeg om de glorie der verrij
zenis. — Ten derde, omdat, zooals boven gezegd is (34° Kw. 
4e Art.) de ziel van Christus van het begin zijner ontvangenis af 
glorievol was vanwege de volmaakte Godsgenieting. Zooals echter 
boven gezegd is (14° Kw. 1e Art. 2e Antw.), was het zóó beschikt, * 12

formabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corpori claritatis suae ».

Respondeo dicendum quod corpus Christi in resurrectione fuit glorio- 
sum. Et hoe apparet triplici ratione. Primo quidem, quia resurrectio Christi 
fuit exemplar et causa nostrae resurrectionis, ut habetur 1. ad Cor. 15.

12 ss.]. Sancti autem in resurrectione habebunt corpora gloriosa: sicut 
ibidem dveitur [v. 43] : « Seminatur in ignobilitate, surget in gloria ». 
Unde, cum causa sit potior causato et exemplar exemplato, multo magis 
corpus Christi resurgentis fuit gloriosum. Secundo, quia per humilitatem 
passionis meruit gloriam resurrectionis. Unde et ipse dicebat [Joan. 12. 
v. 27], « Nunc anima mea turbata est », quod pertinet ad passionem: et 
postea subdit [v. 28], « Pater, clarifica nomen tuum », in quo petit 
gloriam resurrectionis. Tertio quia, sicut supra habitum est [q. 34. art. 4.], 
anima Christi a principio suae conceptionis fuit gloriosa per fruitionem 
divinitatis perfectam. Est autem dispensative factum, sicut supra dictum est 
[q. 14. art. 1. ad 2.], ut ab anima gloria non redundaret in corpus, ad
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dat de heerlijkheid niet van de ziel op het lichaam overging, ten 
einde het geheim onzer verlossing door zijn lijden te voltrekken. 
En daarom liet de ziel, toen dit mysterie van het lijden en den dood 
van Christus voltrokken was, terstond haar glorie doorstralen in het 
lichaam, dat zij bij de verrijzenis weer aannam. En zoo werd dat 
lichaam glorievol.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Alles wat ergens in 
opgenomen wordt, wordt naar den aard van den opnemer opge
nomen. Aangezien nu de glorie van het lichaam voortvloeit uit de 
ziel, zooals Augustinus zegt, is de schittering of klaarheid van 
het verheerlijkt lichaam in den trant van de kleur, die het mensche- 
lijk lichaam eigen is; zooals het venster, dat verschillend gekleurd 
is, de schittering van de stralende zon opneemt naar den aard van 
zijn kleur. Gelijk de verheerlijkte mensch het echter in zijn macht 
heeft, dat zijn lichaam gezien of niet gezien wordt, zooals gezegd 
is (10 Art. van deze Kw. 2° Antw.), zoo heeft hij het ook in zijn 
macht of zijn heerlijkheid gezien wordt of niet. Vandaar kan Hij 
in zijn kleur zonder eenige heerlijkheid gezien worden. En op die 
manier verscheen Christus na zijn verrijzenis aan zijne leerlingen.

2. Een lichaam noemt men tastbaar niet alleen om zijn weer-

hoc quod mysterium nostrae redemptionis sua passione impleret. Et ideo, 
peracto hoe mysterio passionis et mortis Christi, statim anima in corpus, in 
resurrectione resumptum, suam gloriam derivavit. Et ita factum est corpus 
illud gloriosum.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod omne quod recipitur in aliquo, recipitur 
in eo secundum modum recipientis. Quia igitur gloria corporis derivatur 
ab anima, ut Augustinus dicit, in Epist. ad Dioscorum [quae est 56. 
jcap. 3.], fulgor seu claritas corporis gloriosi est secundum colorem humano 
corpori naturalem: sicut vitrum diversimode coloratum recipit splendorem 
ex illustratione solis secundum modum sui coloris. Sicut autem in potestate 
hominis glorificati est ut corpus ejus videatur vel non videatur, sicut dictum 
est [art. 1. huj. q. ad 2.1 ; ita in potestate ejus est quod claritas ejus 
videatur vel non videatur. Unde potést in suo colore sine aliqua claritate 
videri. Et hoe modo Christus suis discipulis post resurrectionem suam 
apparuit.

Ad SECUNDUM dicendum quod corpus aliquod dicitur esse palpabile, non
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stand, maar ook om zijn vastheid. Uit ijlheid en vastheid volgen 
zwaar en licht gewicht, warm en koud en andere dergelijke tegen
stellingen, die het beginsel zijn der corruptie der elementen. Van
daar is een lichaam, dat tastbaar is voor een menschelijke aanra
king, van nature bederfelijk. Wanneer echter een lichaam niet 
vatbaar is voor aanraking, doordat het niet met voornoemde 
kwaliteiten is uitgerust, die het eigenlijke voorwerp zijn van men
schelijke aanraking, zooals een hemelsch lichaam er een is, dan kan 
men niet zeggen, dat zoo ’n lichaam tastbaar is. Het lichaam van 
Christus nu was waarlijk na de verrijzenis een samenstelling uit ele
menten, en bezat in zich tastbare kwaliteiten, zooals dat de natuur 
van een menschelijk lichaam vereischt, en dus was het natuurlijker
wijze tastbaar. En zoo het niet iets anders bezeten had, dat boven 
de menschelijke natuur uitgaat, zou het ook bederfelijk geweest zijn. 
Het bezat echter nog iets anders, dat het onbederfelijk maakte, 
wel niet de natuur van een hemelsch lichaam, zooals sommigen 
zeggen, welk punt later breeder onderzocht zal worden (Zie t 

’Suppl. 82° Kw. 1° Art.) ; maar de glorie, welke voortvloeide uit 
de gezaligde ziel; aangezien, zooals Augustinus zegt, <( God de 
ziel zulk een sterke natuur gaf, dat uit haar volledigste geluk-

solum ratione resistentiae, sed ratione sua- spissitudinis. Ad rarum autem 
et spissum sequuntur grave et leve, calidum et frigidum, et alia huiusmodi 
contraria, quae sunt principia corruptionis corporum elementarium. Unde 
et (1) corpus quod est palpabile humano tactu, est naturaliter corruptibile. 
Si autem sit aliquod corpus resistens tactui quod non sit dispositum secun- 
dum praedictas qualitates, quae sunt propria objecta tactus humani, sicut 
est corpus coeleste, tale corpus non potest dici palpabile. Corpus autem 
Christi post resurrectionem vere fuit ex elementis compositum, habens in se 
tangibiles qualitates, secundum quod requirit natura corporis humani: et 
ideo naturaliter erat palpabile. Ét si nihil aliud habuisset supra corporis 
humani naturam, fuisset etiam corruptibile. Habuit autem aliquid aliud 
quod ipsum incorruptibile reddidit: non quidem naturam coelestis corporis, 
ut quidam dicunt, de quo infra magis inquiretur [vide Supplem. q. 82. 
art. 1.] ; sed gloriam redundantem ab anima beata; quia, ut Augustinus 
dicit in Epist. ad Dioscorum [quae est 56. cap. 3.], « tam potenti natura 
Deus fecit animam ut ex ejus plenissima beatitudine redundet in corpus 8

8) L. : om. et. 
17
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zaligheid, de volledigste gezondheid in het lichaam voortvloeide, 
d. i. de kracht der onbederfelijkheid. » En aldus « blijkt, » zooals 
Gregorius zegt, « dat het lichaam van Christus na de verrijzenis van 
dezelfde natuur was, maar van een hoogere glorie. »

3. Augustinus zegt: « Onze Zaligmaker gebruikt na zijn 
verrijzenis in zijn wel geestelijk, maar toch waarachtig vleesch, 
spijs en drank met zijn leerlingen, niet uit behoefte aan voedsel, 
maar met die macht, waarmede Hij dit kon. » Want, zooals Beda 
zegt, « slurpt de dorstige aarde het water anders op dan de warme 
zonnestraal; de eerste doet dit uit behoeftigheid, de tweede uit 
kracht. )) Hij at derhalve na zijn verrijzenis, « niet alsof Hij spijs 
behoefde, maar om op die wijze de natuur van zijn verrijzend 
lichaam duidelijk te toonen. » En daarom volgt daaruit niet, dat 
zijn lichaam een dierlijk lichaam was, dat behoefte heeft aan spijs.

IVC ARTIKEL

Moest het lichaam van Christus met zijn wondeteekenen verrijzen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het lichaam van Christus

plenitudo sanitatis, kiest incorruptionis vigor ». Et ideo, sicut Gregorius 
dicit, ibidem, [1. c. in argum.], « ostenditur corpus Christi post resurrec- 
tionem fuisse ejusdem naturae, sed alterius gloriae ».

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit, 13. de Civitate 
Dei [cap. 22.], « Salvator noster, post resurrectionem, jam quidem in 
spirituali carne, sed tarnen vera, cibum et potum cum discipulis sumpsit, 
non alimentorum indigentia, sed ea qua hoe poterat potestate )>. Ut enim 
Beda dicit, super Lqc. [expos. lib. 6. ad cap. 24. v. 41]: « Aliter 
absorbet aquam terra sitiens, aliter solis radius calens: illa indigentia, iste 
potentia ». Manducavit ergo post resurrectionem, « non quasi cibo indigens,. 
sed ut eo modo naturam corporis resurgentis adstrueret ». Et propter hoe 
non sequitur, quod fuerit ejus corpus animale, quod est indigens cibo.

ARTICULUS IV.

Utrum corpus Christi debueril cum cicatricibus resurgere.
[3. Dist. 21. q. 2. art. 4. qla. 3. et Comp. Theol. cap. 238.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod corpus Christi non debuerit
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niet met zijn wondeteekenen verrijzen moest. — 1. In den Eersten 
Brief aan de Corinlhiërs (15. 52) immers wordt gezegd, dat (( de 
dooden verrijzen zullen in onbederfelijkheid. » Maar zoowel de 
wondeteekenen als de wonden wijzen op een zeker bederf en 
gebrekkigheid. Het was derhalve niet passend, dat Christus, die 
de bewerker van de verrijzenis is, verrees met de teekenen van de 
wonden.

2. Het lichaam van Christus is ongeschonden verrezen, zooals 
gezegd werd (1° Art. van deze Kw.). De openingen der wonden 
echter zijn in strijd met de ongeschondenheid van het lichaam, wijl 
het lichaam daardoor wordt verscheurd. Het was derhalve niet pas
send, dat in het lichaam van Christus de openingen der wonden 
nableven; ook al bleven er eenige teekenen der wonden, die voor 
het gezicht voldoende waren, op welk gezicht Thomas geloofde, 
tot wien gezegd werd: a Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, hebt 
gij geloofd. » (Joan. 20. 29).

3. Damascenus zegt, dat « na de verrijzenis sommige dingen 
naar waarheid van Christus gezegd worden, die Hij niet van nature 
had, maar krachtens een beschikking, om aan te toonen, dat het
zelfde lichaam, dat geleden had, ook verrees, zooals de wonde
teekenen. » Wanneer de oorzaak echter wordt weggenomen, houdt 
ook het effect op. Dus schijnt het, dat Hij na de leerlingen

cum cicatricibus resurgere. Dicitur enim 1. ad Corinth. 15. [v. 52], quod 
« mortui resurgent in,corrupti ». Sed et cicatrices et vulnera ad quandam 
corruptionem pertinent et defectum. Non ergo fuit conveniens ut Christus, 
qui est resurrectionis auctor, cum cicatricibus resurgeret.

2. Pr/eterea, corpus Christi integrum resurrexit, sicut dictum est 
[art. 2. huj. q.]. Sed aperturae vulnerum contrariantur integritati corporis: 
quia per eas discontinuatur corpus. Non ergo videtur fuisse conveniens 
quod in corpore Christi aperturae vulnerum remanerent: etsi remanerent ibi 
quaedam vulnerum insignia, quae sufficiebant ad aspectum, ad quem 
Thomas credidit, cui dictum est: « Quia vidisti me, Thoma, credidisti » 
[Joan. 20. v. 29].

3. Pr/eterea, Damascenus dicit in 4. lib. [Orth. Fid. cap. 18.], 
quod « post resurrectionem de Christo dicuntur quaedam vere, quae non 
habuit secundum naturam, sed secundum dispensationem, ad certifnandum 
quod ipsum quod passum est corpus resurrexit, ut cicatrices ». Cessante 
autem causa, cessat effcctus. Ergo videtur, quod certificatis discipulis de
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verzekerd te hebben aangaande zijn verrijzenis, verder geen wonde- 
teekenen meer droeg. Maar het paste niet bij de onveranderlijk
heid van zijn glorie, dat Hij iets aannam, wat niet voor altijd bij 
Hem bleef. Dus moest Hij bij zijn verrijzenis niet weer een lichaam 
aannemen met de teekenen der wonden.

Daartegenover staat echter, dat de Heer bij Joannes (20. 27) 
tot Thomas zegt: « Leg uw vinger hierin en bezie Mijn handen, 
en kom met uw hand en leg ze in Mijn zijde, en wees niet onge 
loovig, maar geloovig. »

LEERSTELLING. — Het was passend, dat de ziel van Christus 
bij de verrijzenis het lichaam met zijn wondeteekenen aannam. — 
Vooreerst om de glorie van Christus zelf. Want Beda zegt, dat 
Hij de wondeteekenen behield, niet uit onvermogen om ze te 
genezen, maar (c om voor altijd den triomf van zijn overwinning in 
zich rond te dragen. » Daarom ook zegt Augustinus, dat « wij 
misschien in dat rijk in de lichamen der martelaren de teekenen der 
wonden zullen zien, welke zij voor Christus* naam opliepen; dit 
zal immers geen misvorming voor hen zijn, maar een eer; en er zal

sua resurrectione, cicatrices ulterius non habuerit. Sed non conveniebat 
immutabilitati gloriae quod aliquid assumeret quod perpetuo in eo non 
remaneret. Ergo videtur quod non debuerit corpus cum cicatricibus in 
resurrectione resumere.

Sed CONTRA est quod Dominus dicit Thomae, Joan. 20. [v. 27] : 
« Infer digitum tuum huc, et vide manus meas, et affer manum tuam et 
mitte in latus meum, et noli esse incredulus, sed fidelis ».

RESPONDEO dicendum quod conveniens fuit animam Christi in resur
rectione corpus cum cicatricibus resumere. Primo quidem, propter gloriam 
ipsius Christi. Dicit enim Beda super Lucam [expos. lib. 6. ad cap. 24. 
v. 40], quod non ex impotentia curandi cicatrices servavit, sed « ut in 
perpetuum victoriae suae circumferat triumphum ». Unde et Augustinus 
dicit, in 22. de Civ. Dei [cap. 19.], quod « fortassis in illo regno in 
corporibus martyrum videbimus vulnerum cicatrices quae pro Christi nomine 
pertulerunt: non enim deformitas in eis, sed dignitas erit; et quaedam.
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een schoonheid schitteren, die, hoewel in het lichaam, toch niet 
van het lichaam, maar van de deugd is. » — Ten tweede, om de 
Harten der leerlingen te bevestigen in het geloof aangaande zijn 
verrijzenis. — Ten derde, om wanneer Hij den Vader voor ons 
smeekt, altijd te toonen, wat voor dood Hij voor den mensch 
verduurde. — Ten vierde, om hen, die door zijn dood verlost zijn, 
te laten zien, met wat een barmhartigheid zij geholpen zijn, door 
hen de teekenen van zijn dood voor oogen te stellen. — Ten slotte, 
om bij het oordeel te laten zien, hoe rechtvaardig er veroordeeld 
worden. Daarom, gelijk Augustinus zegt, « wist Christus, waarom 
Hij de wond eicellenen in zijn lichaam bewaarde. Want zooals 
Hij ze toonde aan Thomas, die niet geloofde, tenzij hij ze aan
raakte en zag, zoo zal Hij zijn wonden ook toonen aan zijn vijan
den, zoodat de Waarheid, die hen overwint, dan zegt: Ziedaar 
den mensch, dien gij gekruisigd hebt. Gij ziet de wonden, die gij 
geslagen hebt. Gij aanschouwt de zijde, die gij doorboord hebt. 
Want door u en om u is zij geopend; en toch hebt gij niet willen 
binnentreden. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Die wondeteekenen, 
die in het lichaam van Christus bleven, hebben niets uit te staan

quamvis in corpore, non corporis, sed virtutis pufchritudo fulgebit ». 
Secundo, ad confirmandum corda discipulorum circa fidem suae resurrec- 
tionis. Tertio, ut Patri, pro nobis supplicans, quale genus mortis pro homine 
pertulerit, semper ostendat. Quarto, ut sua morte redemptis quam miseri- 
corditer sint adjuti, propositis ejusdem mortis indiciis, insinuet. Postremo, 
ut in judicio quam juste damnentur, ibidem denuntiet. Unde, sicut 
Augustinus dicit in libro 2. de Symbolo [cap. 8.] : <( Sciebat Christus 
quare cicatripes in suo corpore servaret. Sicut enim demonstravit Thomae 
non credenti nisi tangeret et videret, ita etiam inimicis vulnera demonstratu- 
rus est sua, ut convincens eos Veritas dicat: Ecce hominem quem 
crucifixistis. Videtis vulnera quae inflixistis. Agnoscitis latus quod pupu- 
gistis. Quoniam per vos, et propter vos apertum est: nee tarnen intrare 
voluistis ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod cicatrices illae quae in corpore Christi 
perraanserunt, non pertinent ad corruptionem vel defectum: sed ad majo-



.262 Kw. 54, A. 4.

met bederf, of gebreken, maar zij strekken tot grootere overmaat 
van glorie, in zooverre zij teekenen zijn van deugd. En op die 
wondeplekken, zal een bijzondere schoonheid stralen.

2. Hoewel de opening der wonden in een zekere verscheuring 
van ’t doorloopend geheel bestaat, wordt dit toch geheel en al 
vergoed door de grootere schittering der glorie, zoodat het lichaam 
niet minder ongeschonden is, maar meer volmaakt. Thomas echter 
zag niet alleen de wonden, maar raakte ze ook aan, daar « het 
voor hem voor zijn eigen geloof voldoende was, te zien wat hij 
gezien heeft, maar om ons heeft hij het gedaan, dat hij ook eian- 
raakte, wat hij zag, » zooals paus Leo zegt.

3. Christus wilde, dat in zijn lichaam de teekenen der wonden 
bleven, niet alleen om het geloof der leerlingen te bevestigen, maar 
ook om andere redenen. Hieruit blijkt, dat die wondeteekenen ook 
altijd in zijn lichaam zullen blijven, aangezien, zooals Augustinus 
zegt (( ik geloof, dat 't lichaam van den Heer in den Hemel is, 
zooals het was, toen Hij ten hemel opsteeg. » En Gregorius zegt, 
dat (( als iets in het lichaam van Christus na de verrijzenis kon 
veranderen, dan is, tegen de waarachtige leer van Paulus in, de 
Heer na zijn verrijzenis in den dood weergekeerd. En wie zou dit

rem cumulum gloriae, inquantum sunt quaedam virtutis insignia. Et in illis 
locis vulnerum quidam specialis decor apparebit.

Ad SECUNDUM dicendum quod illa apertura vulnerum, quamvis sit cum 
quadam solutione continuitatis, totum tarnen hoe recompensatur per majorem 
decorem gloriae: ut corpus non sit minus integrum, sed magis perfectum. 
Thomas autem non solum vidit, sed etiam vulnera tetigit: quia, ut dicit 
Leo Papa [id habet Augustinus serm. 56. in append. opp.], « suffeht 
sibi ad fidem propriam vidisse quod viderat; sed nobis operatus est ut 
tangeret quem videbat ».

Ad TERT1UM dicendum quod Christus in suo corpore voluit cicatrices 
vulnerum remanere. non solum ad certificandum discipulorum fidem, sed 
etiam propter .alias rationes. Ex quibus apparet quod semper in ejus corpore 
'cicatrices illae remanebunt. Quia, ut Augustinus dicit, ad Consentium de 
Resurrectione carnis [epist. 146. cap. 1.] : « Domini corpus in coelo esse 
credo ut erat quando ascendit in coelum ». Et Gregorius, 14. Moral. 
[cap. 29.] dÜcit, quod, « si quid in corpore Christi post resurrectionem 
potuit immutari, contra veridicam Pauli sententiam, post resurrectionem
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durven zeggen, tenzij de dwaas, die de n>are verrijzenis des 
vleesches ontkent? » En daaruit blijkt, dat de wondeteekenen, die 
Christus na zijn verrijzenis in zijn lichaam vertoonde, later nooit 
uit dat lichaam zijn weggenomen.

Dominus rediit in mortem. Quod quis dicere nisi stultus praesumat, qui veram 
carnis resurrectionem denegat? » Unde patet quod cicatrices quas Christus 
post resurrectionem in suo corpore ostendit, nunquam postmodum ab ï o 
corpore sunt remotae.
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VIJF EN VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER DE BEKENDMAKING DER VERRIJZENIS. 

(Zes Artikelen.)

Vervolgens moeten wij de openbaring van Christus’ verrijzenis 
beschouwen, en hieromtrent stellen wij zes vragen:

1. Moest Christus’ verrijzenis aan allen geopenbaard worden, 
of alleen aan sommige bizondere personen?

2. Was het passend geweest, dat Hij verrees, terwijl zij het 
zagen ?

3. Moest Hij na zijn verrijzenis met zijn leerlingen omgaan?

4. Was het passend, dat Hij zijn leerlingen in een vreemde 
gedaante verscheen?

3. Moest Hij zijn verrijzenis met bewijzen openbaar maken?’

6. Over de afdoendheid van die bewijzen.

QUAESTIO LV.

DE MANIFESTATIONE RESURRECTIONIS,
IN SEX ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de mani'festatione resurrectionis Christi.

Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Utrum Christi resurrectio omnibus 
manifestari debuerit, an solum quibusdam specialiter personis. — 2. Utrum 
fuisset conveniens, quod, eis videntibus, resurgeret. — 3. Utrum post 
resurrectionem debuerit cum suis discipulis conversari. — 4. Utrum fuerit 
conveniens quod suis discipulis in aliena effigie appareret. — 5. Utrum 
resurrectionem suam argumentis manifestare debuerit. — 6. De sufficientia 
illorum argumentorum.
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V ARTIKEL.

Moest Christus’ verrijzenis aan allen geopenbaard worden?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus’ verrijzenis aan 
allen geopenbaard moest worden. — 1. Zooals een publieke zonde 
een publieke straf verdient, naar het woord in den Eersten Brief 
aan Timotheus (5. 20) : « Overtuig de zondaars in het bijzijn vort 
allen, » zoo verdient een publieke verdienste ook een publieke 
belooning. « De heerlijkheid der verrijzenis nu is de belooning 
voor de vernedering van het lijden, )) zooals Augustinus zegt. Daar 
nu het lijden van Christus aan allen openlijk bekend was, daar Hij 
openlijk leed, daarom moest ook de glorie van zijn verrijzenis aan 
allen openbaar worden.

2. Evenals het lijden van Christus geordend is tot ons heil, zoo 
ook zijn verrijzenis, overeenkomstig het woord in den Brief aan e 
Romeinen (4. 25) : « Hij is verrezen tot onze rechtvaardigma- 
king. )) Wat echter strekt tot nut voor het algemeen, moet voor 
allen openbaar zijn. Dus moest de verrijzenis aan allen geopen
baard worden, en niet in het bizonder aan sommigen.

ARTICULUS I.

Uirum resurrectio Christi debuerit omnibus manifestari. 

[Supr. q. 36. art. 2. et Comp. Theol. cap. 238.
et 1. Cor. cap. 15. lect. 1.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod resurrectio Christi debuerit 
omnibus manifestari. Sicut enim publico peccato debetur poena publica, 
secundum illud 1. Timoth. 5. [v. 20]: « Peccantes coram omnibus 
argue » ; ita merito publico debetur praemium publicum. Sed « claritas 
resurrectionis est praemium humilitatis passionis »: ut Augustinus dicit, 
super Joan. [tract. 104.]. Cum ergo passio Christi fuerit omnibus mani- 
festata, eo publice patiënte, videtur quod gloria resurrectionis ipsius omnibus 

manifestari debuerit.2. Pr/eterea, sicut passio Christi ordinatur ad nostram salutem, ita 
et ejus resurrectio: secundum illud Rom. 4. [v. 25] : « Resurrexit propter 
justificationem nostram ». Sed illud quod ad communem utilitatem pertinet, 
omnibus debet manifestari. Ergo resurrectio Christi omnibus debuit manifes

tari, et non specialiter quibusdam.
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3- Zij, aan wie de verrijzenis van Christus werd geopenbaard, 
waren getuigen van de verrijzenis; vandaar wordt gezegd in de 
Handelingen der Apostelen (3. 15) : « Dien Cod van de dooden 
heeft opgewekt, waarvan wij de getuigen zijn. » Dit getuigenis nu 
gaven zij door openlijk te preeken. Dit kwam echter niet toe aan 
de vrouwen, overeenkomstig het gezegde in den Eersten Brief aan 
de Corinthicrs (14. 34) : « De vrouwen moeten zwijgen in de 
kerk; » en in den Eersten Brief aan Timotheus (2. 1 2) : (( Ik s^a 
niet toe, dat een vrouw onderricht geeft. » Dus was het niet be
hoorlijk, dat Christus’ verrijzenis eerder aan vrouwen werd geopen
baard, dan aan allen tegelijk.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt in de Handelin
gen der Apostelen (10. 40, 41) : « Hem heeft God opgewekt op 
den derden dag, en Hem bekend gemaakt niet aan geheel het volk» 
maar aan de door God voorbestemde getuigen. »

LEERSTELLING. — Van de dingen, die gekend worden, zijn er 
sommige, die gekend worden volgens de algemeene wet der 
natuur, andere daarentegen door een speciale genade-gave, zooals 
die dingen, welke door God worden geopenbaard. Aangaande

3. Pr/ETEREA, illi, quibus manifestata est resurrectio Christi, fuerunt 
resurrectionis testes: unde dicitur Act. 3. [v. 15] : « Quem Deus suscita- 
vit a mortuis: cujus nos testes sumus ». Hoe autem testimonium ferebant 
publice praedicando. Quod quidem non convenit mulieribus: secundum 
illud 1. ad Cor. 14. [v. 34] : « Mulieres in ecclesiis taceant.» ; et 1. ad 
Tim. 2. [v. 12] : « Docere mulieri non permitto ». Ergo videtur quod 
inconvenienter resurrectio Christi manifestata fuerit primo mulieribus quam 
omnibus communiter.

Sed CONTRA est quod dicitur Act. 10. [v. 40 et 41] : « Hunc (1) 
Deus suscitavit tertia die, et dedit eum manifestum fieri, non omni populo, 
sed testibus praeordinatis a Deo ».

RESPONDEO dicendum quod eorum quae cognoscuntur, quaedam cogno
scuntur communi lege naturae; quaedam autem cognoscuntur ex speciali 
munere gratiae, sicut ea quae divinitus revelantur. Quorum quidem, ut

(1) L.: quem.
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deze echter is, zooals Dionysius zegt, « van Godswege deze wet 
vastgesteld, dat zij door God onmiddellijk worden geopenbaar 
aan de hoogeren, en door middel van deze worden overgebrac t 
aan de lager en, » zooals blijkt bij de ordening der hemelse e 
geesten. Wat nu behoort tot de toekomstige glorie, gaat de noimale 
menschenkennis te boven, volgens het woord van Isaias (64. 4) . 
(( Buiten U, o God, heeft geen oog gezien, wat Gij bereid he t 
voor hen die op U hopen. » En daarom worden dergelijke dingen 
niet door den mensch geweten, tenzij ze door God worden geopen
baard, zooals de Apostel zegt in den Eerstal Brief aan de o- 
rinthièrs (2. 10) : « Ons heeft God geopenbaard door zijn Geest, n 
Daar nu Christus opstond in een glorieuze verrijzenis, daarom wei 
zijn verrijzenis niet aan het geheele volk geopenbaard, maar aan 
sommigen, door wier getuigenis het aan anderen werd beken 
gemaakt.

Antwocrd op de Bedenkingen. — 1- Het lijden van 
Christus werd voltrokken in zijn lichaam, toen het nog een ij e ij e 
natuur bezat, welke naar algemeene wet aan de menschen e en 
is. En daarom kon het lijden van Christus dooi het ge ee e vo 
onmiddellijk gekend worden. Maar de verrijzenis van nstus 
werd bewerkt « door de glorie van den Vader, » zooals e poste

Dionysius dicit in lib. Coel. Hier. [cap. 4.], « haec est lex divinitus 
instituta, ut a Deo immediate superioribus revelentur, quibus mediantibus 
deferantur ad inferiores »: sicut patet in ordinatione coelestium spirituum. 
Ea vero quae pertinent ad futuram gloriam, communem hominum cognitio- 
nem excedunt: secundum illud Isa. 64. [v. 4] : « Oculus non vidit, Deus, 
absque te, quae praeparasti expectantibus te ». Et ideo ejusmodi ab homine 
non cognoscuntur nisi divinitus revelata: sicut Apostolus dicit 1. ad Cor. 2. 
[v. 10]: « Nobis revelavit Deus per Spiritum suum ». Quia igitur Christus 
resurrexit gloriosa resurrectione, ideo ejus resurrectio non omni populo 
manifestata est, sed quibusdam, quorum testimonio deferretur in aliorum 

notitiam.
Ad PRIMUM ergo dicendum quod passio Christi peracta est in corpore 

adhuc habente naturam passibilem, quae communi lege nota est omnibus. 
Et ideo passio Christi omni populo immediate manifestari potuit. Resurrectio 
autem Christi facta est « per gloriam Patris », ut Apostolus dicit. Rom. 6.
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zegt in den Brief aan de Romeinen (6. 4). E,n daarom werd zij 
niet onmiddellijk bekend gemaakt aan allen, maar aan sommigen. 
Dat echter aan openbare zondaars een openbare straf wordt opge
legd, moet men verstaan van de straf in dit leven. En evenzoo 
moeten publieke verdiensten ook publiek beloond worden, om 
anderen op te wekken. De straffen en belooningen echter van het 
toekomstige leven worden niet publiek aan allen bekend gemaakt, 
maar afzonderlijk aan hen, die hiertoe door God zijn voorbestemd.

2. Zooals de verrijzenis van Christus strekt tot het algemeene 
heil van allen, wordt zij ook aan allen bekend gemaakt, maar niet 
zoo, dat zij onmiddellijk aan allen wordt geopenbaard, maar aan 
sommigen, door wier getuigenis zij aan allen bekend zou worden.

3. Aan de vrouw wordt het niet toegestaan, om publiek in de 
kerk te leeraren; het is hen echter toegestaan afzonderlijk sommigen 
door huiselijke voorlichting te onderrichten. En daarom (( 1vordl 
een vroun? gezonden tot hen, die huisgenooten zijn; » zooals 
Ambrosius zegt; maar zij wordt niet gezonden om voor het volk 
getuigenis af te leggen voor de verrijzenis. Hij verscheen echter 
hierom het eerst aan vrouwen, opdat de vrouw, die het eerst den 
aanvang van den dood aan den mensch bracht, ook het begin van

[v. 4]. Et ideo immediate manifestata est, non omnibus, sed quibusdam. 
Quod autem publice peccantibus poena imponitur, intelligendum est de 
poena praesentis vitae. Et similiter publica merita publice praemiari oportet, 
ut alii provocentur. Sed et poena et praemia futurae vitae non publice 
omnibus manifestantur: sed specialiter illis qui ad hoe praeordinati sunt a 
Deo.

Ad SECUNDUM dicendum quod resurrectio Christi, sicut est ad communem 
omnium salutem, ita in notitiam omnium pervenit: non quidem sic quod 
immediate omnibus manifestaretur; sed quibusdam, per quorum testimonium 
deferretur ad omnes.

Ad TERTIUM dicendum quod mulieri non permittitur publice docere in 
Ecclesia: permittitur autem ei privatim aliquos domestica admonitione 
instruere. Et ideo, sicut Ambrosius dicit, super Luc. [expos. lib. 10. ad 
cap. 24. n. 165.], « ad eos foemina mittitur qui domestici sunt »: non 
autem mittitur ad hoe quod resurrectionis testimonium ferat ad populum. 
Ideo autem primo mulieribus apparuit, ut mulier, quae primo nuntium (1)

(1) L. : initium.
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den Christus, die in glorie verrees brengen zou. Daarom zegt 
Cyrillus naar aanleiding van de woorden bij Joannes (20. 17) : 
(( Ga tot de broeders enz. »: <( De vrouw, die eens de bedienares 
Was van den dood, heeft het eerst het aanbiddenswaardig geheim 
der verrijzenis vernomen en geboodschapt. Het vrouwelijk geslacht 
verkreeg dus bevrijding van de schande, en opheffing van de 
vervloeking. » — Evenzoo wordt hierdoor aangetoond, dat het 
vrouwelijk geslacht, wat de gloriestaat betreft, geen nadeel zal 
lijden, maar dat zij, indien zij van grootere liefde zullen branden, 
door de Godsschouwing ook grootere glorie zullen bemachtigen; 
omdat de vrouwen, die den Heer sterker beminden, zoo zelfs dat zij 
niet weken van zijn graf, toen de leerlingen zelfs heengingen, het 
eerst den Heer, die in glorie verrees, hebben gezien.

IP ARTIKEL.

Zou het passend geweest zijn, als de leerlingen Christus 
hadden zien verrijzen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het passend geweest zou

mortis ad hominem detulit, primo etiam vitam (2) resurgentis Christi in 
gloria nuntiaret. Unde Cyrillus dicit [lib. 12. in Joan. sup. illud cap. 20.: 
Vade ad fratres, etc.] : « Foemina, quae quondam mortis fuit ministra, 
venerandum resurrectionis mysterium prima percipit et nuntiat. Adeptum 
est igitur foemineum genus et ignominiae absolutionem, et maledictionis 
repudium ». Similiter etiam per hoe ostenditur, quod quantum ad statum 
gloriae pertinet, nullum detrimentum patietur foemineus sexus, sed, si 
maiori charitate fervebunl, majori etiam gloria ex visione divina potientur: 
eo quod mulieres, quae Dominum arctius amaverunt, intantum ut ab ejus 
sepulchro, discipulis etiam recedentibus, non recederent, primo viderunt 
Dominum in gloria resurgentem.

ARTICULUS II.

Utrum fuisset conveniens quod discipuli viderent Christum resurgere.

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videlur conveniens fuisse quod discipuli

(2) L. : initia.
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zijn, als de leerlingen Christus hadden zien verrijzen. — 1. Op de 
leerlingen immers rustte de taak getuigenis af te leggen van Christus’ 
verrijzenis, overeenkomstig het woord in de Handelingen der 
Apostelen (4. 33) : « Met groote gracht legden de apostelen 
getuigenis af voor de verrijzenis van Jesus Christus onzen Heer. » 
Maar de getuigenis, van wat men gezien heeft, is het zekerst. Dus 
is het behoorlijk, dat zij de verrijzenis van Christus zelf zagen.

2. Om geloofszekerheid te bezitten, zagen de leerlingen Christus 
ten hemel stijgen, overeenkomstig het gezegde in de Handelingen 
der Apostelen (1.9): « Terwijl zij toezagen, werd Hij verhe
ven. )) Maar zij moesten evengoed ’n vast geloof hebben over 
Christus’ verrijzenis. Dus had Christus moeten verrijzen, terwijl 
zijn leerlingen het zagen.

3. De verrijzenis van Lazarus was een zekere heenwijzing naar 
Christus’ toekomstige verrijzenis. Maar de Heer heeft Lazarus 
opgewekt, terwijl zijn leerlingen toezagen. Dus had ook Christus 
moeten verrijzen, terwijl zijn leerlingen het zagen.

Daartegenover staat echter, wat gezegd wordt bij Marcus (16. 
9) : « Toen Christus op den eersten dag der week 's morgens ver
rees,, verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena. » Maar Maria 
Magdalena zag Hem met verrijzen; maar toen zij Hem zocht in

viderent Christum resurgere. Ad discipulos enim pertinebat resurreclionem 
Christi testificari: secundum illud Act. 4. [v. 33] : « Virtute magna 
reddebant Apostoli testimonium resurrectionis Jesu Christi, Domini hostri ». 
Sed certissimum est testimonium de visu. Ergo conveniens fuisset, ut ipsam 
resurrectionem Christi viderent.

2. Pr/ETEREA, ad certitudinem fidei habendam, discipuli ascensionem 
Christi viderunt: secundum illud Act. 1. [v. 9] : « Videntibus illis, eleva- 
tus est ». Sed similiter oportet de resurrectione Christi certam fidem habere. 
Ergo videtur quod, discipulis videntibus, debuerit Christus resurgere.

3. Pr/ETEREA, resurrectio Lazari quoddam indicium fuit futurae resur
rectionis Christi. Sed, discipulis videntibus, Dominus Lazarum suscitavit. 
Ergo videtur quod etiam Christus resurgere debuerit, discipulis videntibus.

Sed CONTRA est quod dicitur Mare. uit. [v. 9] : « Resurgens Dominus 
mane prima sabbati, apparuit primo Mariae Magdalenae ». Sed Maria 
Magdalena non vidit eum resurgere: sed, cum eum quaereret in sepulchro,.



het graf, hoorde zij van den engel (v. 6) : « Hij is verrezen, Hij is 
niet hier. » Dus heeft niemand Hem zien verrijzen.

Leerstelling. — De Apostel zegt in den Brief aan de Ro
meinen (13. 1) : De dingen van Cod zijn goed geordend. »
Dit is nu de ordening, die van Godswege is ingesteld, dat de 
dingen die boven de menschen zijn, aan de menschen door engelen 
worden geopenbaard, zooals uit Dionysius blijkt. Toen Christus 
achter verrees, keerde Hij niet terug tot een leven, dat algemeen 
aan de menschen bekend is, maar tot een zeker onsterfelijk en 
God-gelijkend leven, naar het woord in den Brief aan de Romei
nen (6. 10) : « Wat immers leeft, leeft voor Cod. » En daarom 
moest de verrijzenis van Christus niet onmiddellijk door de men
schen worden gezien, maar zij moest aan hen verkondigd worden 
door de engelen. Daarom zegt Hilarius, dat « hierom 'n engel 
de eerste verkondiger rvas der verrijzenis, opdat de verrijzenis zou 
verkondigd morden om den wil van den Vader te dienen. »

Antwoord cp de Bedenkingen. — 1. De Apostelen konden 
ook als van zien getuigenis afleggen van Christus’ verrijzenis, 
daar zij Christus, van wien zij wisten, dat Hij gestorven was, na
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audivil ab angelo [ib. v. 6], « Surrexit: non est hic ». Ergo nullus vidit 
eum resurgere.

ReSPONDEO dicendum quod, sicut dicit Apostolus, Rom. 13. [v. 1 ], 
« quae a Deo sunt, ordinata sunt ». Est autem hic ordo divinitus institutus, 
ut ea quae supra homines sunt, hominibus per angelos revelentur: ut patet 
per Dionysium, cap. 4. Coel. Hier. Christus autem resurgens non rediit ad 
vitam communiter hominibus notam, sed ad vitam quandam immortalem 
et Deo conformem: secundum illud Rom. 6. [v. 10] : « Quod enim vivit, 
vivit Deo ». Et ideo ipsa Christi resurrectio non debuit immediate ab 
hominibus videri, sed eis ab angelis nuntiari. Unde Hilarius dicit, super 
Matth. [comm. cap. 33. n. 9.], quod « ideo angelus prior resurrectionis 
est index, ut quodam famulatu paternae voluntatis resurrectio nuntiaretur ».

Ad primum ergo dicendum quod Aposloü potuerunt testificari Christi 
resurrectionem etiam de visu: quia Christum post resurrectionem viventem
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zijn verrijzenis met zekerheid voor hun oogen zagen. Maar gelijk 
men tot de zalige schouwing komt door het hooien van het geloof, 
zoo kwamen de menschen ook tot de aanschouwing van den ver
rezen Christus, door hetgeen zij eerst van de engelen vernomen 
hadden.

2. Wat het punt van uitgang betreft ging de hemelvaart 
van Christus niet de algemeene menschelijke kennis te boven, 
maar alleen wat haar eindterm betreft. En daarom konden de 
leerlingen de hemelvaart van Christus zien, wat betreft het uit
gangspunt d. i. dat Hij van de aarde verheven werd. Maar zij 
zagen haar niet, wat haar eindterm betreft; daar zij niet zagen, 
hoe Hij in den hemel werd opgenomen. De verrijzenis van Christus 
ging echter de gewone kennis te boven, zoowel wat betreft den begin- 
term, in zooverre de ziel terugkeerde uit de hel, en het lichaam uit 
het gesloten graf uitging, als wat den eindterm betreft, in zooverre 
Hij het verheerlijkte leven verkreeg. En daarom moest de verrij
zenis niet zoo geschieden, dat zij door een mensch gezien werd.

3. Lazarus werd opgewekt om terug te keeren tot het leven, 
dat hij eerst bezat, en dat de gewone menschenkennis niet te boven 
ging. En dus is het geen gelijkwaardige redeneering.

occulta (1) fide viderunt, quem mortuum sciverant. Sed sicut ad visionemj 
beatam pervenitur per audilum fidei, ita ad visionem Christi resurgentis] 
pervenerunt homines per ea quae prius ab angelis audierunt.

Ad SECUNDUM dicendum quod ascensio Christi, quantum ad terminum 
a quo, non transcendebat hominum communem notitiam, sed solum quantum 
ad terminum ad quem. Et ideo discipuli potuerunt videre ascensionem Christi 
quantum ad terminum a quo, idest secundum quod elevabatur a terra. Non 
autem viderunt ipsam quantum ad terminum ad quem: quia non viderunl 
quomodo reciperetur in coelo. Sed resurrectio Christi transcendebat commu
nem notitiam et quantum ad terminum a quo, secundum quod anima rediit 
ab inferis et corpus de sepulchro clauso exivit; et quantum ad terminum ad 
quem, secundum quod est adeptus vitam gloriosam. Et ideo non debuit 
resurrectio fieri sic quod ab homine videretur.

Ad TERTIUM dicendum quod Lazarus resuscitatus est ut rediret ad vitam 
qualem prius habuerat, quae communem notitiam hominum non transcendit. 
Et ideo non est similis ratio.

fl) L. : oculata.



IIP ARTIKEL.

Moest Christus na zijn verrijzenis voortdurend 
met zijn leerlingen omgaan?

_ %

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus na zijn verrij
zenis voortdurend met zijn leerlingen moest omgaan. — 1. Hij 
verscheen immers na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen om hen 
zeker te maken in hun geloof van de verrijzenis, en om hen in hun 
droefheid troost te brengen, overeenkomstig het woord bij Joannes 
(20. 20) : <( De leerlingen waren verheugd, toen zij den {Hver
zagen. » Zij zouden echter meer verzekerd en vertroost zijn ge
worden, als Hij voortdurend bij hen geweest was. Dus moest Hij 
voortdurend met hen omgaan.

2. Toen Christus verrees uit de dooden, steeg Hij niet terstond 
op ten hemel, maar na « veertig dagen, » zooals in de Handelingen 
der Apostelen (1.3) staat. In dien tusschentijd nu kon Hij nergens

ARTICULUS III.

Uirum Christus post resurrectionem debuerit continue 
cum discipulis conversari.

[3. Dist. 22. q. 3. art. 2. qla. 3. 
et in Joan. cap. 20. lect. 6. et cap. 21. lect. 1.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod Christus post resurrectionem 
debuerit continue cum discipulis conversari. Ad hoe enim discipulis post 
resurrectionem apparuit, ut eos de fide resurrectionis certificaret, et con- 
solationem perturbatis afferret, secundum illud Joan. 20. [v. 20] : « Gavisi 
sunt discipuli, viso Domino ». Sed magis fuissent certificati et consolati si 
eis continuo (1) suam praesentiam exhibuisset. Ergo videtur quod continue 
cum eis debuerit conversari.

2. Pr^eTEREA, Christus resurgens a mortuis non statim ascendit in 
coelum, sed post « dies quadraginta », ut habetur Act. 1. [v. 3]. Illo 
autem tempore intermedio in nullo alio loco potuil convenientiüs esse quam 1

(1) L. : continue.
18
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anders beter zijn, dan daar, waar zijn leerlingen verzameld waren. 
Dus moest Hij voortdurend omgang met hen hebben.

3. Wij lezen, dat Christus op den dag zelf zijner verrijzenis 
vijf maal verscheen, zooals Augustinus zegt; het eerst « aan de 
vrouwen bij het graf; vervolgens aan dezelfde onderweg toen zij 
van het graf terugl^eerden; ten derde aan Petrus; ten vierde, aan 
de leerlingen, die naar een dorp gingen; ten vijfde aan meerderen 
te Jerusalem, waar Thomas niet bij was. » Dus moest Hij ook op 
de andere dagen vóór zijn hemelvaart minstens verschillende malen 
verschijnen.

4. De Heer had hen vóór zijn lijden gezegd bij Mattheus (26- 
32) : (( Na Mijn verrijzenis, zal u voorgaan naar Calilea. » Dit 
zeiden ook de engel en de Heer zelf na zijn verrijzenis aan de 
vrouwen. En toch werd Hij te voren door hen in Jerusalem gezien, 
zoowel op den dag der verrijzenis zelf, zooals gezegd werd (vorige 
Bedenking) ; als ook op den achtsten dag, zooals staat bij Joannes 
(20. 26) . Dus is Hij na zijn verrijzenis niet op passende wijze met 
zijn leerlingen omgegaan.

Daartegenover staat echter, dat bij Joannes (20. 26) gezegd

ubi discipuli ejus erant pariter congregati. Ergo videtur quod continue cum 
eis conversari debuerit.

3. Pr/ETEREA, ipso die resurrectionis Dominicae quinquies Christus ap- 
paruisse legitur, ut Augustinus dicit, lib. 3. de Consensu Evangelistarum 
[cap. 25. n. 83.] : primo quidem, « mulieribus ad monumentum; secundo, 
eisdem regredientibus a monumento in itinere; tertio, Petro; quarto, duobus 
discipulis euntibus in castellum; quinto, pluribus in Jerusalem, ubi non erat 
Thomas ». Ergo etiam videtur quod in aliis diebus ante suam ascensionem 
ad minus pluribus debuerit apparere.

4. Pr/ETEREA, Dominus ante passionem eis dixerat Matth. 26. [v. 32] : 
« Postquam resurrexero, praecedam vos in Galilaeam ». Quod etiam 
angelus* et ipsemet Dominus, post resurrectionem mulieribus dixit. Et 
Et tarnen antea in Jerusalem ab eis visus est: et ipso die resurrectionis, ut 
dictum est [in arg. praec.] ; et etiam die octavo, ut legitur Joan. 20. 
[v. 26]. Non ergo videtur quod convenienti modo post resurrectionem 
cum discipulis fuerit conversatus.

Sed CONTRA est quod Joan. 20. [v. 26] dicitur, quod « post dies
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wordt: « /Va acht dagen » verscheen Christus aan zijn leerlingen. 
Dus is Hij niet voortdurend met hen omgegaan.

Leerstelling. — Met betrekking tot Christus’ verrijzenis 
moesten twee dingen aan de leerlingen duidelijk worden: nl. de 
waarachtigheid der verrijzenis en de glorie van den verrezene. — 
Om de waarachtigheid der verrijzenis aan te toonen, is het vol
doende, dat Hij hen meerdere malen verschenen is, en gemoede
lijk met hen gesproken, en gegeten en gedronken heeft, en zich door 
hen liet aanraken. Maar om de glorie van den verrezene te open
baren, wilde Hij niet voortdurend met hen omgaan, zooals Hij 
dat eerst gedaan had, opdat het niet zou schijnen, dat Hij tot 
eenzelfde leven verrezen was als Hij eerst gehad had. Vandaar dat 
Hij bij Lucas (24. 44) zegt: a Dit zijn die woorden, welke Ik i°i u 
gesproken heb, toen Ik nog bij u was. » Op dat oogenblik immers 
was Hij lichamelijk bij hen tegenwoordig, maar van te voren was 
Hij niet alleen lichamelijk bij hen, maar was Hij hen ook gelijkend 
in de sterfelijkheid. Daarom zegt Beda, de aangehaalde woorden 
verklarend: « Toen Ik nog bij u was, d. i. toen Ik nog in Mijn 
sterfelijk vleesch was, waarin ook &zi ZIÏ*- Op dat oogenblik echter 
was Hij wel opgewekt in hetzelfde vleesch, maar Hij Was niet in 
dezelfde noodzaak van ie sterven, als zij. »

octo » Christus discipulis apparuit. Non ergo continue conversabatur cum 
eis. •

RESPONDEO dicendum quod circa resurrectionem Christi duo erant 
discipulis declaranda: scilicet ipsa veritas resurrectionis; et gloria resurgen- 
tis. Ad veritatem autem resurrectionis manifestandam, sufficit quod pluries 
eis apparuit, et cum eis familiariter est locutus, et comedit et bibit, et se 
eis palpandum praebuit. Ad gloriam autem resurgentis manifestandam, 
noluit continue conversari cum eis, sicut prius fecerat, ne videretur ad talem 
vitam resurrexisse qualem prius habuerat. Unde Luc. uit. [v. 44] dicit 
eis: « Haec sunt verba, quae locutus sum ad vos cum adhuc essem vobis- 
cum ». Tune quidem erat cum eis praesentia corporali: sed ante cum eis 
fuerat, non solum corporali praesentia, sed etiam per similitudinem mortali- 
tatis. Unde Beda praedicta verba exponens [expos. lib. 6.], dicit: « Cum 
adhuc essem vobiscum: idest, cum adhuc essem in’carne mortali, in qua 
estis et vos. Tune quidem in eadem came resuscitatus erat: sed cum illis~ 
in eadem mortalitate non erat ».
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De herhaalde ver
schijning van Christus was voor zijn leerlingen voldoende om hen 
zeker te doen zijn van de waarachtigheid zijner verrijzenis; een 
voortdurende omgang echter had hen in dwaling kunnen brengen, 
zoodat zij zouden meenen, dat Hij tot eenzelfde leven verrezen 
was, als Hij eerst bezat. De vertroosting echter van zijn onaf
gebroken tegenwoordigheid beloofde Hij hun in het andere leven, 
zooals gezegd wordt bij Joannes (16. 22) : « Ik zal u wederom 
zien, en uw hart zal zich verheugen, en uw vreugde zal niemand 
van u wegnemen. »

2. Niet hierom ging Christus niet voortdurend met zijn leer
lingen om, wijl Hij het beter oordeelde ergens anders te zijn; maar 
wijl Hij het beter oordeelde tot onderrichting zijner leerlingen, niet 
voortdurend met hen om te gaan, om de (in de Leerst.) aangegeven 
reden. Het is echter niet bekend, waar Hij in dien tusschentijd was, 
daar de Schrift dit niet zegt, en zijn heerschappij zich uitstrekt 
over elke plaats.

3. De reden, waarom Hij den eersten dag meerdere malen ver
scheen, was deze, dat zij door meerdere teekenen moesten worden 
aangezet, om van den beginne af het geloof in de verrijzenis te aan
vaarden. Toen zij het echter eenmaal hadden aanvaard, behoefden

Ad PRIMUM ergo dicendum quod frequens Christi apparitio sufficiebat 
ad certificandum discipulos de veritate resurrectionis: conversatio autem 
continua eos potuisset ducere in errorem, ut ad similem vitam eum resurrexisse 
crederent quam prius habuerat. Consolationem autem de continua sui 
praesentia eis in alia vita repromisit: secundum illud Joan. 16. [v. 22]: 
« Iterum videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo 
tollet a vobis ».

Ad SECUNDUM dicendum quod Christus non ideo non continue conver- 
sabatur cum discipulis quia reputaret se alibi convenientius esse: sed quia 
hoe discipulis instruendis convenientius judicabat, si non continue conver- 
saretur cum eis, ratione praedicta [in corp.]. Incognitum autem est quibus 
in locis intermedio tempore corporaliter esset: cum hoe Scriptura non tradat, 
et in omni loco sit dominatio ejus.

Ad TERTIUM dicendum quod ideo prima die frequentius apparuit, quia 
per plura indicia erant admonendi, ut a principio fidem resurrectionis 
reciperent. Postquam autem jam eam receperant, non oportebat eos, jam
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zij niet door zoo herhaalde verschijningen ingelicht te worden, wijl 
zij reeds zekerheid bezaten. Daarom lezen wij in het evangelie, dat 
Hij hun na den eersten dag niet meer dan vijf maal verscheen. Want, 
zooals Augustinus zegt, verscheen Hij hun na de vijf eerste verschij
ningen « voor de zesde maal, toen Thomas Hem zag; de zevende 
maal bij de zee van Tiberias tijdens de vischvangst; den achtsten 
£eer op den berg van Calilea, volgens Mattheus (28 .16, 17) ; den 
negenden keer, zooals Marcus zegt: « voor de laatste maal, toen 
zij aanlagen » (16. 14), daar zij op aarde niet meer met Hem 
zouden samenleven; de tiende maal, op den dag der hemelvaart 
zelf, niet meer op aarde, maar verheven op een tvolk, toen Hij naar 
den hemel opsteeg. Doch niet alles is opgeschreven, zooals Joannes 
getuigt (20. 30). Want Hij had dikwijls omgang met hen, vóór 
Hij ten hemel steeg, » nl. om hen te troosten. Vandaar wordt ook 
gezegd in den Eersten Brief aan de Corinthïèrs (13. 6, 7) : « Hij 
verscheen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, vervolgens 
verscheen Hij aan Jacobus, » over welke verschijningen in het 
evangelie niets verhaald wordt.

4. Chrysostomus zegt in zijn verklaring van de woorden van 
Mattheus (26. 32) : «Als Ik verrezen zal zijn, zal Ik u voorgaan

certificatos, tam frequentibus apparitionibus instrui. Unde in Evangelio non 
legitur quod post primum diem eis apparuerit nisi quinquies. Ut enim 
Augustinus dicit, in lib. 3. de Consensu Evang. [cap. 25. n. 83. et 84.], 
post primas quinque apparitiones, « sexto », eis apparuit « ubi vidit eum 
Thomas; septimo, ad mare Tyberiadis, in captione piscium; octavo, in 
monte Galilaeae, secundum Matth. [cap. 28. v. 16 et 17] ; nono, quod 
dicit Marcus [cap. 16. v. 14], Novissime recumbentibus, quia jam non 
erant in terra cum illo convivaturi; decimo, in ipso die ascensionis, non 
jam in terra, sed elevatus in nube, cum in coelum ascenderet. Sed non 
omnia scripta sunt: sicut Joannes [cap. 20. v. 30 et cap. 21. v. 25] 
fatetur. Crebra enim erat ejus cum eis conversatio, priusquam ascendisset 
in coelum »: et hoe ad consolationem ipsorum. Unde et 1. ad Cor. 15. 
[v. 6 et 7] dicitur, quod « visus est plusquam quingentis fratribus simul, 

deinde visus est Jacobo »: de quibus apparitionibus in Evangelio non ha- 
betur mentio.

Ad QUARTUM dicendum quod, Chrysostomus exponens illud quod dicitur 
Matth. 26. [v. 32] : « Postquam resurrexero, praecedam vos in Gali-



naar Calilea »: << Hij gaat niet naar een verre streek, om hun te 
verschijnen maar bij het eigen volk en ongeveer in dezelfde streek, » 
waar Hij het meest met hen had geleefd; « opdat zij ook hierdoor 
zouden gelooven, dat Hij, die gekruisigd werd, dezelfde is, die 
ook verrees. » Hierom ook zegt Hij, « dat Hij naar Calilea gaat, 
om hen van de vrees voor de Joden te bevrijden. » Zoo dus (( had 
de Heer, » gelijk Ambrosius zegt, « aan zijn leerlingen opdracht 
gegeven Hem in Calilea te ontmoeten; maar Hij heeft, terwijl zij 
uit vrees voor de Joden opgesloten zaten, zich eerst aan hen ver
toond. En dit is geen overtreding van zijn belofte, maar veeleer 
een vervroegde vervulling uit goedgunstigheid. Maar daarna, toen 
hun gemoed versterkt was, zochten zij Calilea op. En zelfs is er geen 
bezwaar tegen om te zeggen, dat er weinigen waren in het gesloten 
vertrek, maar meerderen op den berg. » Want zooals Eusebius 
zegt: (( Twee evangelisten, nl. Lucas en Joannes, hebben gezegd, 
dat Hij alleen aan de elf is verschenen te Jerusalem; de twee 
anderen echter, dat de engel en de Zaligmaker niet alleen aan de 
elf, maar aan al de leerlingen en broeders bevolen hebben zich te 
begeven naar Calilea. » Van hen spreekt ook Paulus (1 Cor. 13. 
6), als hij zegt: « Vervolgens verscheen Hij aan meer dan vijf
honderd broeders tegelijk. » Er is echter nog een betere oplos-

laeam » [homil. 83 in Matth.] : « Non )>, inquit, « in longinquam 
quandam regionem, ut eis appareat, vadit, sed in ipsa gente, et in ipsis 
fere regionibus », in quibus cum eo plurimum fuerant conversati: « ut et 
hinc crederent quoniam qui crucifixus est, ipse est et qui resurrexit ». 
Propter hoe etiam « in Galilaeam se ire dicit, ut a timore Judaeorum 
liberarentur ». Sic ergo, ut Ambrosius dicit super Luc. [expos. lib. 10. 
in fine], « Dominus mandaverat discipulis, ut in Galilaea eum viderent: 
sed illis ob metum intra conclave residentibus ipse primum se obtulit. Nee 
hoe est promissi trangressio: sed potius festinata ex benignitate impletio. 
Postea vero, conformatis animis, illi Galilaeam petierunt. Vel nihil obstat 
si dicamus pauciorès intra conclave et complures in monte fuisse ». Ut 
enim Eusebius Pamphylius dicit [Suppl. quaest. ad Marin. q. 10.], <( duo 
Evangelistae, scilicet Lucas et Joannes, solis undecim hunc scribunt 
apparuisse in Jeriisalem: caeteri vero duo in Galilaeam properare non solis 
undecim, sed universis discipulis et fratribus dixerunt angelum et Salvatorem 
•jussisse ». De quibus et Paulus [1. ad Cor. cap. 15. v. 16] meminit, 
dicens: « Deinde apparuit plusquam quingentis fratribus simul >>; Est
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sing, dat Hij eerst een of tweemaal verscheen aan hen, die zich in 
Jerusalem verborgen hielden, om hen te troosten. Maar in Galilea 
vertoonde Hij zich niet in het geheim, of eenmaal of twéémaal, 
maar met groote macht, (( zich na zijn lijden levend aan hen too- 
nend door vele Zeebenen, » zooals Lucas getuigt in de Handelingen 
der Apostelen. Of zooals Augustinus zegt, « moet hetgeen door 
den engel en den Heer gezegd Tverd, » dat Hij hen nl. voor zou 
gaan naar Galilea, a profetisch verstaan Tvorden. » Want « onder 
dat: in Galilea, moet men, genomen in den zin van: verhuizen 
naar, verstaan, dat de genade van Christus van het volk van Israël 
zou overgaan op de heidenen: die op de prediking der Apostelen 
niet zouden gelooven, tenzij de Heer zelf voor hen een lveg in e 
harten der menschen bereidde. En zoo valt te begrijpen « Hij za 
u voorgaan naar Galilea. » Wanneer echter Galilea vertaald tvor t 
als openbaring, dan moet men dit niet van Hem verstaan, als in de 
gedaante van slaaf, maar in die, 1vaarin Hij golijk ÏS aan den 
Vader, xvelke Hij beloofde aan hen die Hem liefhebben en terrvi] 
Hij ons daarheen voorgaat, heeft Hij ons niet verlaten. ))

autem verior solutio quod prius in Jerusalem latitantibus semel aut bis 
visus est, ad eorum consolationem. In Galilaea vero non clam, aut semel 
aut bis, sed cum multa potestate ostensionem sui fecit, « praebens se eis 
viventem post passionem in signis multis », ut Lucas testatur in Act. Vel, 
sicut dicit Augustinus, in lib. 3. de Consensu Evang. [cap. 25. n. 86.], 
« quod ab angelo, et Domino dictum est », quod praecederet eos in 
Galilaeam, « prophetice accipiendum est. In Galilaea » enim, « secun- 
dum transmigrationis significationem, intelligendum occurrit quod Christi 
gratia de populo Israël transmigratura erat ad gentes: quibus- Apostoli 
praedicantes non crederentur, nisi eis ipse Dominus viam in cordibus hommum 
praepararet. Et hoe intelligitur: Praecedet vos in Galilaeam. Secundum 
illud autem quod Galilaea interpretatur revelatio, non jam in forma servi 
intelligendus est, sed in illa in qua aequalis est Patri, quam promisit dilecto- 
ribus suis, et quo nos praecedens non deseruit ».
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IVe ARTIKEL.

Moest Christus in een andere gedaante aan zijn leerlingen 
verschijnen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus niet in een 
andere gedaante aan zijn leerlingen moet verschijnen. — 1. Alleen 
datgene, wat is, kan echt verschijnen. In Christus was er echter 
maar één gedaante. Indien Christus derhalve in een andere ge
daante verscheen, dan was zijn verschijning niet echt, maar bedrog. 
Dit past echter niet, aangezien « Christus, » zooals Augustinus 
zegt, « niet de xvaarheid is, als Hij bedriegt; maar Christus is de 
Tvaarheid. » Dus moest Christus zijn leerlingen niet in een andere 
gedaante verschijnen.

2. Niets kan verschijnen in een andere gedaante, dan het heeft, 
tenzij de oogen van de toeschouwers door begoochelingen worden 
misleid. Dergelijke goocheltoeren passen Christus echter niet, wijl 
zij geschieden met tooverkunsten, overeenkomstig het woord in den 
Txveeden Brief aan de Corinthiërs (6. 15) : « Wat is er voor 
overeenkomt tusschen Christus en Belial? >> Dus moest Hij niet in 
een andere gedaante verschijnen.

ARTICULUS IV.

Utrum Christus debuerit discipulis in alia effigie apparere.

[3. Dist. 21. q. 2. art. 4. qla. 1. ad 3.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod Christus non debuerit 
discipulis in alia effigie apparere. Non enim potest apparere secundum 
veritatem nisi quod est. Sed in Christo non fuit nisi una effigies. Si ergo 
Christus in alia effigie apparuit, non fuit apparitio vera, sed ficta. Quod 
est inconveniens: quia, ut Augustinus dicit, in lib. 83. QQ. [q. 14.]# 
« si fallit Christus, veritas non est; est autem veritas Christus ». Ergo 
videtur quod Christus non debuerit discipulis in alia effigie apparere.

2. Pft'ETEREA, nihil potest in alia effigie apparere quam habet, nisi 
oculi intuentium aliquibus praestigiis detineantur. Hujusmodi autem praesti- 
gia, cum fiant magicis artibus, non conveniunt Christo: secundum illud 
2. ad Cor. 6. [v. 15]: « Quae conventio Christi ad Belial? » Ergo 
videtur quod non debuerit in alia effigie apparere.
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3. Zooals door de H. Schrift ons geloof wordt bevestigd, zoo 
kregen de leerlingen zekerheid aangaande de verrijzenis door 
Christus’ verschijningen. Maar, zooals Augustinus zegt, het geheele 
gezag der H. Schrift zal verzwakt worden, als er ook maar één 
leugen in de H. Schrift wordt aangenomen. Indien dus Christus 
ook maar in één verschijning anders aan zijn leerlingen verscheen, 
als Hij was, dan zou al wat de leerlingen in Christus zagen na zijn 
verrijzenis verzwakt worden. Dit is echter niet passend. Dus moest 
Hij niet in een andere gedaante verschijnen.

Daartegenover staat echter, dat bij Marcus (16. 12) gezegd 
wordt: « Daarna is Hij aan twee van hen, die op weg waren, 
verschenen in een andere gedaante, terwijl zij naar een dorp 
gingen. »

Leerstelling. — Zooals gezegd werd (le en 2e Art. van deze 
Kw.) moest de verrijzenis aan Christus aan de menschen geopen
baard worden naar de wijze, waarop de goddelijke dingen hun 
worden bekend gemaakt. De goddelijke dingen nu worden den 
menschen op verschillende wijzen bekend, naargelang zij in een 
verschillende gesteltenis zijn. Want zij, wier geest in de goede 
gesteltenis is, begrijpen de goddelijke dingen naar waarheid. 
Zij echter, die niet bereid zijn van geest, vatten de goddelijke

3. PR^ETEREA, sicut per sacram Scripturam nostra fides certificatur, ita 
discipuli certificati sunt de fide resurrectionis per Christi apparitiones. Sed, 
sicut Augustinus dicit, in Epist. ad Hieron. [epist. 8. cap. 3. cfr. epist. 9. 
cap. 3.], si vel unum mendacium in sacra Scriptura recipiatur, infirmabitur 
tota sacrae Scripturae auctoritas. Ergo si vel in una apparitione Christus 
discipulis apparuit aliter quam esset, infirmabitur quidquid discipuli post 
resurrectionem viderunt in Christo. Quod est inconveniens. Non ergo debuit 

in alia effigie apparere.
Sed contra est quod dicitur Mare. uit. [v. 12] : « Post haec, duobus 

ex eis ambulantibus ostensus est in alia effigie, euntibus in villam ».
RE9PONDEO dicendum quod, sicut dictum est [art. 1. et 2. huj. q.], 

resurrectio Christi manifestanda fuit hominibus per modum quo eis divina 
revelantur. Innotescunt autem divina hominibus diversimode, secundum quod 
diversimode sunt affecti. Nam illi qui habent mentem bene dispositam, 
secundum veritatem divina percipiunt. Illi autem qui non habent mentem

*
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met een zekere verwarring van twijfel of dwaling: want « dt 
dierlijke mensch vat niet de dingen, die van den Geest Gods zijn, ï 
zooals gezegd wordt in den Eersten Brief aan de Corinthiérs (2 
14). En daarom is Christus aan sommigen, die bereid waren on 
te gelooven, na zijn verrijzenis in zijn eigen gestalte verschenen 
Aan hen echter, die reeds zwak schenen te worden in hun geloof 
verscheen Hij in een vreemde gedaante; vandaar zeggen dezen 
« Wij echter hoopten, dat Hij het was, die Israël verlossen zou. ): 
(Luc. 24, 21). Daarom zegt Gregorius, dat « Hij zich zoodanii 
in zijn lichaam aan hen vertoonde, zooals Hij leefde in hun geest 
Want daar Hij nog in hun harten was als een vreemde voor hun 
geloof, daarom veinsde Hij verder te gaan, » nl. alsof Hij eer 
vreemdeling was.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals Augustinui 
zegt, a is niet alles wat wij veinzen een leugen. Maar jvanncci 
T»ij iets veinzen, dat geen beteefyenis heeft, dan is het een leugen. 
Wanneer echter ons veinzen slaat op een of andere beteefyenis, 
dan is het geen leugen, maar een beeld van de waarheid. Anders 
zou alles wat door wijze en heilige mannen of zelfs door den 
Heer zelf figuurlijk gezegd is, als leugen bestempeld worden,

bene dispositam, divina percipiunt cum quadam confusione dubietatis vel 
errons: « Animalis » enim « homo non percipit ea, quae sunt spiritus 
Dei », ut dicitur 1. Cor. 2. [v. 14]. Et ideo Christus quibusdam, ad 
credendum dispositis, post resurrectionem apparuit in sua effigie. IHb 
autem in alia effigie apparuit qui jam videbantur circa fidem tepescere. 
Unde dicebant: « Nos autem sperabamus quia ipse esset redempturus 
Israël » [Luc. 24. v. 21]. Unde Gregorius dicit, in homil. [23. in 
Evang.] quod « talem se exhibuit eis in corpore qualis apud illos erat 
in mente. Quia enim adhuc in eorum cordibus peregrinus erat a fide, ire 
se longius finxit », scilicet ac si esset peregrinus.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in lib. 2. de 
Quaest. Evang. [lib. 2. q. 51.], « non omne quod fingimus, mendacium 
est. Sed quando illud fingimus quod nihil significat, tune est mendacium. 
Cum autem fictio nostra refertur in aliquam significationem, non est men- 
■dacium, sed aliqua figura veritatis. Alioquin omnia quae a sapientibus et 
sanctis viris, vel etiam ab ipso Domino, figurate dicta sunt, mendacia
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aangezien er in de gangbare opvatting geen waarheid in die ge
zegden ligt. Evenals rvoorden, zoo ivorden ook feiten geveins 
zonder te liegen, om het een of ander te beteekenen. » En zóo 
geschiedde het hier, gelijk gezegd is (in de Leerst.).
- 2. Zooals Augustinus zegt <( fcon de Heer zijn vleesch zoo 
veranderen, dat het in werkelijkheid een ander voorkomen a , 
als dat wal gewoonlijk aanschouwd werd; ook vóór zijn lij en 
Werd Hij zelfs eens van gedaante veranderd op den berg, zoo at 
zijn gezicht schitterde, als de zon. Maar zoo gebeurde het nu niet- 
Wij nemen ook mot *en onrechte aan, dat Satan in hun oogen it 
beletsel bewerkte, opdat zij Jesus niet zouden herkennen. » an 
daar zegt Lucas (24. 16), dat « hun oogen verhinderd werden 
Hem te herkennen. »

3. Die redeneering zou doorgaan, als zij van het aanschouwen 
van de vreemde gedaante niet tot het werkelijk zien van Christus 
gedaante zouden gebracht zijn. Want zooals Augustinus zegt (( 
Christus dit toe, » nl. dat hun oogen op de aangegeven wijze werden 
verhinderd, « tot aan het Sacrament van het brood; opdat Wij zou-

deputabuntur (1), quia, secundum usitatum intellectum, non consistit veritas 
in talibus dictis. Sicut autem dicta, ita etiam finguntur facta sine mendacio, 
ad aliquam rem significandam ». Et ita factum est hic, ut dictum est [in 
corp. ].

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in lib. 3. de 
Consensu Evang. [cap. 23. n. 72.], « Dominus poterat transformare 
carnem suam, ut alia revera esset effigïes ab illa quam solebant intueri: 
quandoquidem et ante passionem suam transformatus est in monte, ut facies 
ejus claresceret sicut sol. $ed non ita nunc factum est. Non autem incon- 
gruenter accipimus hoe impedimentum in oculis eorum a Satana factum 
fuisse, ne agnosceretur Jesus ». Unde Luc. uit. [v. 16] dicitur quod 
« oculi eorum tenebantur, ne eum agnoscerent ».

Ad TERTIUM dicendum quod ratio illa sequeretur si ab alienae effigiei 
aspectu non fuissent reducti ad vere videndum Christi effigiem. Sicut enim 
Augustinus dicit ibid., « tantum a Christo facta est permissio », ut scilicet 
praedicto modo oculi eorum tenerentur, « usque ad fractionem (2) panis: 1

(1) L. : reputabuntur.
(2) L.: sacramentum.
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den begrijpen, dat de hindernis van den vijand, om Christus te 
kennen werd weggenomen, toen zij deel kregen aan de eenheid van 
zijn lichaam. » Hierom wordt er ook aan toegevoegd (Luc. 24. 
31), dat « hun oogen geopend werden en zij Hem herkenden 
(( niet alsof zij eerst met gesloten oogen liepen; maar er was iets 

daarin, waardoor zij verhinderd werden te herkennen, wat zij 
zagen; Wat nl. een verduistering en een of ander vocht gewoonlijk 
uiiwerkt. »

Ve ARTIKEL.

Moest Christus de echtheid zijner verrijzenis met bewijzen staven?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat Christus de echtheid 
zijner verrijzenis niet met bewijzen moest staven. — 1. Ambrosius 
immers zegt : « Waar geloof gevraagd wordt, neem daar de bewij- 
zen weg. » Aangaande de verrijzenis van Christus nu wordt geloof 
gevraagd. Dus is daar geen plaats voor bewijzen.

2. Zooals Gregorius zegt, « heeft het geloof geen verdienste.

ut, unitate corporis ejus participata, removeri intelligatur impedimenturo 
inimici, ut Christus possit agnosci ». Unde ibidem [Luc. cap. 24. v. 31] 
subditur quod « aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum »: « non 
quod ante clausis oculis ambularent; sed inerat aliquid quo non sinerentur 
agnoscere quod videbant, quod scilicet caligo et aliquis humor efficere 
solet ».

ARTICULUS V.

Utrum Christus verilatem resurrectionis debuerit argumentis declarare.

[3. Dist. 21. q. 2. art. 3. et Comp. Theol. cap. 238.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod Christus veritatem resurrectio- j 
nis non debuerit argumentis declarare. Dicit enim Ambrosius [lib. 1. de 
Fid. cap. 5. n. 84.] : « Tolle argumenta ubi fides quaeritur ». Sed circa 
resurrectionem Christi quaeritur fides. Non ergo habent ibi locum argumen
ta.

2. PlUETEREA, Gregorius dicit [hom. 26. in Evang.] : « Fides non
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als de menschelijke rede een bewijs levert. )) Maar het was niet de 
bedoeling van Christus de verdienste van het geloof te niet te doen. 
Dus moest Hij zijn verrijzenis niet met argumenten bevestigen.

3. Christus is in de wereld gekomen, opdat de menschen door 
Hem de zaligheid zouden verkrijgen, overeenkomstig het woord 
bij Joannes (10. 10) : « Ik ben gekomen, opdat zij het leven 
zouden hebben, en overvloedig zouden hebben. » Maar door zulke 
argumenten aan te geven, schijnt een hinderpaal geplaatst te 
worden voor de zaligheid van den mensch; want er wordt gezegd 
bij Joannes (20. 29) : « Zalig zij, die niet gezien en toch geloofd 
hebben. » Dus moest Christus niet door eenige bewijzen zijn ver
rijzenis openbaar maken.

Daartegenover staat echter, wat gezegd wordt in de Hande
lingen der Apostelen (1. 3), dat <( Hij aan zijne leerlingen ge
durende veertig dagen verscheen met vele bewijzen, sprekend over 
het rijk Gods. »

LEERSTELLING. — Op dubbele wijze wordt iets een bewijs 
genoemd. — Soms noemt men een argument, elke redeneering, 
die een twijfelachtige zaak geloofwaardig maakt. Soms echter

habet meritum ubi humana ratio, praebet experimentum )>. Sed ad Christum 
non pertinebat meritum fidei evacuare. Ergo ad eum non pertinebat resur- 

rectionem per argumenta confirmare.
3. Pr/ETEREA, Christus in mundum venit ut per eum homines beatitu- 

dinem adipiscantur: secundum illud Joan. 10. [v. 10]: « Ego veni ut 
vitam habeant, et abundantius habeant ». Sed per hujusmodi ostensiones 
argumentorum videtur humanae beatitudini impedimentum praestari: dicitur 
enim Joan. 20. [v. 29] : « Beati, qui non viderunt, et crediderunt ». 
Ergo videtur quod Christus non debuerit per aliqua argumenta resurrectie 

nem suam manifestare.

Sed contra est quod dicitur Act. 1. [v. 3] quod « apparuit discipulis 
Christus per dies quadraginta in multis argumentis, loquens de regno Dei ».

RESPONDEO dicendum quod argumentum dicitur dupliciter. Quandoque 
dicitur argumentum quaecumque ratio rei dubiae faciens fidem. Quandoque



noemt men een argument een zichtbaar teeken, dat aangevoerd 
wordt om een waarheid bekend te maken, zooals ook Aristoteles 
in zijn boeken soms het woord argument gebruikt. — Wanneer 
wij nu het woord argument verstaan in den eersten zin, dan heeft 
Christus niet met argumenten voor zijn leerlingen zijn verrijzenis 
bewezen. Want zulk een argumenteerende bewijsvoering had moe.- 
ten uitgaan van eenige beginselen; en indien deze niet aan de leer
lingen bekend waren, dan zou hun daardoor niets duidelijk 
gemaakt worden, daar door het onbekende niets bekend kan 
worden; indien zij hun echter bekend waren, dan zouden zij de 
menschelijke rede niet te boven gaan, en dan waren zij niet in 
.staat om het geloof in de verrijzenis te bewerken, daar dat de 
menschelijke rede te bovengaat; de princiepen moeten immers van 
dezelfde orde zijn, zooals staat in de Posteriora Analytica. Hij 
bewees hen echter zijn verrijzenis met het gezag der Schrift, 
die het fundament voor het geloof is, als Hij zegt: a Alles 1vat 
van Mij geschreven staat in de IVet, psalmen en de profeten, moet 
vervuld worden, » zooals gezegd wordt bij Lucas (24. 44 vlg.). 
— Indien men het woord argument echter in den tweeden zin 
verstaat, dan kan men zeggen, dat Christus met bewijzen zijn 
verrijzenis heeft aangetoond, in zooverre Hij door duidelijke tee- 
kenen bewees, dat Hij werkelijk verrezen was. Vandaar dat in

autem dicitur argumentum aliquod sensibile signum quod inducitur ad 
alicujus veritatis manifestationem: sicut etiam Aristoteles in libris suis 
aliquando utitur nomine argumenti [ut lib. de Rhetorica ad Alexand. 
cap.. 7. n. 1.]. Primo igitur modo accipiendo argumentum, Christus non 
probavit discipulis suam resurrectionem per argumenta. Quia talis probatio 
argumentativa processisset ex aliquibus principiis: quae si non essent nota 
discipulis, nihil per ea eis manifestaretur, quia ex ignotis non potest aliquid 
fieri notum; si autem essent eis nota, non transcenderent rationem humanam, 
et ita non essent efficacia ad fidem resurrectionis adstruendam, quae ratio
nem humanam excedit; oportet enim principia ex eodem genere assumi, 
ut dicitur in 1. Poster, [cap. 7. St. Thom. lect. 15.]. Probavit autem eis 
resurrectionem suam per auctoritatem sacrae Scripturae, quae est fidei 
fundamentum, cum dixit: « Oportet impleri omnia quae scripta sunt in 
lege et psalmis et prophetis de me », ut habetur Luc. uit. [v. 44 et ss.]. 
Si autem accipiatur secundo modo argumentum, sic dicitur Christus suam 
resurrectionem argumentis declarasse, inquantum per quaedam evidentia
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het Grieksch, waar wij hebben staan: « met vele argumenten, » 
in de plaats van argument « -rex^ptov )) gebruikt wordt, wat 
zeggen wil: « een duidelijk teekcn, om iets te bewijzen. )> E.n eze 
teekenen zijner verrijzenis gaf Christus aan zijn leerlingen om een 
dubbele reden. Vooreerst, omdat hun harten niet in een toestan 
waren, om gemakkelijk het geloof in zijn verrijzenis te aanvaar 
den. Daarom zegt Hij ook zelf tot hen (Luc. 24. 25) : « onve!. 
standigen en tragen van hart om te gelooven! » En (j*yir.c'
14) : « Hij verweet hen hun ongeloovigheid en verstokthei van 
hart. » — Ten tweede, opdat hun getuigenis van giooteie rac 
zou zijn, doordat hun dergelijke teekenen gegeven weiden, overeen 
komstig het gezegde in den Eersten Brief van Joannes ( . / •
(( Wat wij gezien hebben en gehoord hebben, en onze an en 
betast hebben, daarvan leggen wij getuigenis af. ))

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ambrosms spreekt 
daar over argumenten, die overeenkomstig de mensche i] e ie e 
bewijzen; welke ontoereikend zijn om geloofswaarheden aan te 
toonen, zooals gezegd is (in de Leerst.). ,

2. De verdienstelijkheid van het geloof ligt hierin, dat de mensch 
op Gods woord gelooft, wat hij niet ziet. Daarom sluit alleen ie

signa se vere resurrexisse ostendit; unde in graeco ubi nos habemus: « In 
multis argumentis », loco « argumenti » ponitur « », quod est
« signum evidens ad probandum ». Quae quidem signa resurrectionis Chris
tus ostendit discipulis propter duo. Primo quidem, quia non erant corda 
eorum disposita ad hoe quod de facili fidem resurrectionis acciperent. Unde 
ipse dicit eis Luc. uit. [v. 25] : «O stulti, et tardi corde ad credendum ». 
Et Mare. uit. [v. 14] : « Exprobravit illis incredulitatem eorum et duritiam 
cordis ». Secundo, ut per hujusmodi signa eis ostensa efficacius eorum 
testimonium redderetur: secundum illud [1. Joan. 1. v. 1 et 2] : « Quod 
vidimus et audivimus, et manus nostrae contrectaverunt, hoe testamur ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Ambrosius ibi loquitur de argumentis 
secundum rationem humanam procedentibus: quae invalida sunt ad ea 
quae sunt fidei ostendenda, sicut ostensum est [in corp. art.].

Ab SECUNDUM dicendum quod meritum fidei est ex hoe quod homo e* 
mandato Dei credit quod non videt. Unde illa sola ratio meritum excludit
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redeneering de verdienstelijkheid uit, welke wetenschappelijk laat 
zien, wat te gelooven wordt voorgesteld. En van dien aard is een 
bewijsvoering. Zulk een redeneering voerde Christus echter niet 
aan, om zijn verrijzenis te bewijzen.

3. Zooals gezegd is (in het vorige Antw.) , wordt de verdienste 
ter zaligheid, welke voortkomt uit het geloof, niet geheel uitgesloten, 
tenzij de mensch alleen maar zou willen gelooven, wat hij ziet: 
maar dat iemand op het zien van eenige teekenen gelooft, wat hi) 
niet ziet, neemt niet geheel het geloof weg, en ook niet zijn ver
dienste. Zooals ook Thomas, tot wien gezegd wordt bij Joannes 
(20. 29) : « Omdat ge Mij gezien hebt, hebt gij geloofd, )) iets 
anders zag, als hij geloofde; hij zag de wonden, en geloofde in 
God. Het geloof, dat deze hulpmiddelen niet vraagt om te geloo
ven, is echter volmaakter. En daarom zegt de Heer bij Joannes 
(4. 48) , om het gebrek aan geloof bij sommigen aan de kaak te 
stellen: « Als gij geen teellenen en ïvonden ziet, gelooft gij niet. ))

En zoo kan men verstaan, dat zij, die in hun gemoed zoo bereid
willig gestemd zijn, dat zij God gelooven, ook al zien zij geen 
teekenen, zalig zijn, in vergelijking met hen, die niet gelooven, 
tenzij zij dergelijke dingen aanschouwen.

quae facit videri per scientiam id quod credendum proponitur. Et talis est 
ratio demonstrativa. Hujusmodi autem rationes Christus non induxit ad 
resurrectionem suam declarandam.

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut dictum est [in solut. praec.], meritum 
beatitudinis quod causat fides, non totaliter excluditur nisi homo nollet 
credere nisi ea quae videt: sed quod aliquis ea quae non videt, credat per 
aliqua signa visa, non totaliter fidem evacuat nee meritum ejus. Sicut et 
Thomas, cui dictum est, Joan. 20. [v. 29] : « Quia vidisti me, credidisti », , 
aliud vidit, et aliud credidit: vidit vulnera, et credidit Deum. Est autem * 
perfectioris fidei qui non requirit hujusmodi auxilia ad credendum. Unde, 
ad arguendum defectum fidei in quibusdam, Dominus dicit, Joan. 4. 
[v. 48] : « Nisi signa et prodigia videritis, non creditis ». Et secundum 

hoe, potest intelligi, quod illi qui sunt tam prompti animi ut credant Deo 
etiam signis non visis, sint beati per comparationem ad illos qui non credunt 
nisi talia videant.



Kw. 55, A. 6. 289

VI- ARTIKEL.

Toonden de argumenten, die Christus aanvoerde, 
voldoende zijn verrijzenis aan?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de argumenten, die 
Christus aanvoerde, niet voldoende de waarheid zijner verrijzenis 
aantoonden. — 1. Christus vertoonde immers na zijn verrijzenis 
niets anders aan zijn leerlingen, dan ook de engelen hebben ver
toond, wanneer zij aan de menschen verschijnen, of wat zij zou en 
kunnen vertoonen. De engelen immers vertoonden zich meeima en 
in een menschelijke gedaante aan de menschen, en zij spra en 
met hen, en gingen met hen om en aten met hen, alsof zij ec te 
menschen waren, zooals in het Boefy der Schepping (hfdst. ) uit 
de engelen blijkt, die Abraham ten gast ontving; en in het oe/p 
Tobias met den engel die hem « ivegleidde en ierugbracht. )) n 
toch hebben de engelen niet van nature ware lichamen met zie 
vereenigd, wat noodig is voor een verrijzenis. Derhalve waren e 
teekenen, die Christus aan zijn leerlingen gaf, niet toei eiken , om 
zijn verrijzenis te bewijzen.

ARTICULUS VI.

Utrum argumenia quac Christus induxil 
sufficienler manifestaverinl resurreciionem ejus.

[Locis sup. art. 5. adduct. et 3. Dist. 21. q. 2. art. 4.].

Ad SEXTUM sic proceditur. Videtur quod argumenta quae Christus 
induxit, non sufficienter manifestaverint veritatem resurrectionis ejus. Nihil 
enim ostendit Christus discipulis post resurrectionem quod etiam angeli, 
hominibus apparentes, vel non ostenderint, vel. ostendere non potuerint. Nam 
angeli frequenter in humana effigie se hominibus ostenderunt, et cum eis 
loquebantur et conversabantur et comedebant, ac si essent homines veri: 
sicut patet Gen. 18. de angelis, quos Abraham suscepit hospitio; et in lib. 
Tobiae, de angelo qui eum « duxit, et reduxit ». Et tarnen angeli non habent 
vera corpora naturaliter sibi unita: quod requiritur ad resurrectionem. Non 
ergo signa quae Christus discipulis exhibuit, fuerunt sufficientia resurrectio

nem ejus manifestandam.
19
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2. Christus verrees in een glorieuze verrijzenis, d. i. Hij bezat 
de menschelijke natuur tegelijk met de glorie. Maar Christus 
toonde sommige dingen aan zijn leerlingen, die in strijd schijnen 
met de menschelijke natuur, zooals het feit, dat Hij uit hun oogen 
verdween, en dat Hij bij hen binnentrad, terwijl de deuren gesloten 
waren. Sommige dingen echter lijken in strijd met zijn glorie, b. v. 
dat Hij at en dronk, en dat Hij de wondeteekenen droeg. Dus 
waren die argumenten niet voldoende en ook niet passend, om de 
geloofwaardigheid van de verrijzenis te toonen.

3. Het lichaam van Christus was na zijn verrijzenis niet van 
dien aard, dat het mocht aangeraakt worden door een sterfelijk 
mensch; daarom zeide Hij ook zelf tot Magdalena (Joan. 20. 1 7) : 
(( Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet tot Mijn Vader opgc~ 
stegen. » Het was dus niet passend, dat Hij zich door zijn leerlin
gen liet belasten, om de waarheid zijner verrijzenis aan te toonen.

4. Onder de gaven van het verheerlijkt lichaam behoort vooral 
de schittering. Deze heeft Hij echter bij zijn verrijzenis met geen 
enkel argument aangetoond. Dus waren deze argumenten niet 
voldoende om den toestand van den verrezen Christus aan te 
geven.

2. Pr/ETEREA, Christus resurrexit resurrectione gloriosa, idest, habens 
simul humanam naturam cum gloria. Sed quaedam Christus ostendit 
discipulis quae videntur esse contraria naturae humanae, sicut quod ab 
oculis eorum evanuit, et quod ad eos januis clausis intravit: quaedam autem 
videntur esse contraria gloriae, puta quod manducavit et bibit, et quod 
habuit vulnerum cicatrices. Ergo videtur quod illa argumenta non fuerint 
sufficientia, neque convenientia, ad fidem resurrectionis ostendendam.

3. PR7ETEREA, corpus Christi non erat tale post resurrectionem ut tangi 
deberet ab homine mortali: unde et ipse dixit Magdalenae, Joan. 20. 
[v. 17]: « Noli me tangere: nondum enim ascendi ad Patrem meum »• 
Non ergo fuit conveniens quod, ad manifestandam veritatem resurrectionis 
suae, seipsum discipulis palpandum exhiberet.

4. Pr^terea, inter dotes glorificati corporis praecipua videtur esse 
claritas. Quam tarnen in resurrectione nullo argumento ostendit. Ergo videtur, 
quod insufficientia fuerint illa argumenta ad manifestandam qualitatem 
resurrectionis Christi.



Kw. 55, A. 6. 291

5. De engelen, die als getuigen der verrijzenis worden aange
voerd, zijn onvoldoende om het gebrek aan overeenstemming bij 
de evangelisten. Want bij Mattheus staat van den engel geschreven, 
dat de vrouwen, die het graf binnengingen, hem op den afgewen- 
telden steen zagen zitten, bij Marcus, dat zij hem binnen zagen. 
En evenzoo wordt door hen één engel genoemd; door Joarmes 
(hfdst. 20) twee, die neerzaten; door Lucas (hfdst. 24) twee, die 
stonden. Dus zijn de getuigenissen over de verrijzenis niet passend.

Daartegenover staat echter, dat Christus, die Gods Wijsheid is, 
alles met zachtheid en naar behooren schikt, zooals gezegd wordt 
in het Boeit der V/ijsheid (8. 1).

Leerstelling. — Christus heeft op dubbele wijze zijn ver
rijzenis bekend gemaakt, nl. door een getuigenis en door een argu
ment of teeken. En beide openbaringen waren in hun soort voldoen
de. Hij heeft immers een dubbele getuigenis gebruikt, om zijn 
verrijzenis aan zijn leerlingen bekend te maken, en geen van beide 
kan weerlegd worden. Het eerste daarvan is ’t getuigenis der 
engelen, die aan de wouwen de verrijzenis verkondigden, zooals 
blijkt bij alle Evangelisten. Het andere is het getuigenis der

5. [Argumentum suppletum.]. Pr/ETEREA, angeli in testes resurrec- 
tionis inducti ex ista dissonantia Evangelistarum insufficientes videntur. Nam 
apud Matthaeum angelus super lapidem revolutum, apud Marcum vero 
intus angelus describitur visus a mulieribus ingressis monumentum. Et rursus 
ab istis unus, a Joanne cap. 20., duo sedentes: a Luca vero cap. 24. duo 
stantes describuntur. Inconvenientia ergo videntur testimonia resurrectionis.

Sed contra est quod Christus, qui est Dei sapientia, suaviter et con- 
venienter disponit omnia, ut dicitur Sap. 8. [v. 1 ].

Respondeo dicendum quod Christus resurrectionem suam dupliciter 
manifestavit: scilicet testimonio; et argumento sive signo. Et utraque ma- 
nifestatio in suo genere fuit sufficiens. Est enim usus duplici testimonio ad 
manifestandam suam resurrectionem discipulis, quorum neutrum potest 
refelli. Quorum primum est testimonium angelorum, qui mulieribus resurrec
tionem annuntiaverunt: ut patet per omnes Evangelistas. Aliud autem est



292 Kw. 55, A. 6.

Schriften, die Hijzelf aanvoerde om zijn verrijzenis aan te toonen, 
zooals gezegd wordt bij Lucas (24. 25 vlg. en 44 vlg.). — Ook 
de argumenten waren voldoende, om zijn ware en glorieuze verrij
zenis aan te toonen. Dat zijn verrijzenis waar was, dat toonde 
Hij vooreerst aan van den kant van zijn lichaam. En hieromtrent 
bewees Hij drie dingen. Vooreerst, dat het een echt en stevig 
lichaam was, en geen schijnlichaam of wat ijl is als de lucht. En 
dit toonde Hij, door te laten zien, dat zijn lichaam tastbaar was. 
Vandaar zegt Hij zelf (Luc. 24. 39) : « Tast en ziel; want een 
geest heeft geen vleesch en beenderen, zooals gij ziet, dat Ik heb. » 
— Ten tweede toonde Hij aan, dat het een menschelijk lichaam 
was, door hen een ware gedaante te vertoonen, die zij met hun 
oogen zagen. — Ten derde toonde Hij hen, dat het numeriek 
hetzelfde lichaam was, dat Hij eerst bezat, door de wondeteekenen 
te toonen; vandaar zegt Hij tot hen, zooals wij lezen bij Lucas 
(24. 38, 39) : « Zie/ mijne handen en voelen, dat Ik het ben. » — 
Op andere wijze toonde Hij hen de echtheid zijner verrijzenis aan 
van den kant der ziel, die weer met het lichaam vereenigd was. 
En dit toonde Hij door een drievoudige levenswerking. Vooreerst 
door een werking van het voedende leven, doordat Hij met zijn 
leerlingen at en dronk, zooals wij lezen bij Lucas (24. 30, 43).

testimonium Scripturarum, quas ipse proposuit ad ostensionem suae resurreo 
tionis, ut dicitur Luc. uit. [v. 25 ss. et 44 ss. ]. Argumenta etiam fuerunt 
sufficientia ad ostendendam veram resurrectionem, et gloriosam. Quod 
autem fuerit vera resurrectio, ostendit uno modo ex parte corporis. Circa 
quod tria ostendit. Primo quidem, quod esset corpus verum et solidum: 
non corpus phantasticum, vel rarum, sicut est aër. Et hoe ostendit per 
hoe quod corpus suum palpabile praebuit. Unde ipse dicit Luc. uit. [v. 39] : 
« Palpate et videte: quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me 
videtis habere ». Secundo ostendit quod esset corpus humanum, ostendendo 
eis veram effigiem, quam oculis intuerentur. Tertio, ostendit eis, quod esset 
idem numero corpus quod prius habuerat, ostendendo eis vulnerum cicatri- 
ces. Unde, ut legitur Luc. uit. [v. 38 et 39] dixit eis: « Videte manus 
meas et pedes meos, quia ego ipse sum ». Alio modo ostendit eis veritatem 
suae resurrectionis ex parte animae iterato corpori unitae. Et hoe ostendit 
per opera triplicis vitae. Primo quidem per opus vitae nutritivae: in hoe 
quod cum discipulis manducavit et bibit, ut legitur Luc. uit. [v. 30 et 43].
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Ten tweede, door werkingen van het zintuigelijke leven, doordat 
Hij de leerlingen op hun vragen antwoord gaf, en ze in hun 
tegenwoordigheid groette; hiermee toonde Hij, dat Hij zoowel 
zag als hoorde. Ten derde, door werken van het verstandelijke 
leven, doordat Hij met hen sprak en handelde over de Schriften. 
— En opdat niets zou ontbreken voor een volmaakte openbaring, 
toonde Hij ook, dat Hij een goddelijke natuur bezat, door het 
wonder, dat Hij verrichtte bij de vischvangst, en verder nog hier
door, dat Hij voor hun oogen ten hemel steeg, want « niemand 
stijgt ten hemel, » zooals bij Joannes (3. 13) gezegd wordt, « tenzij 
Hij, die van den hemel is neergedaald, de Zoon des menschen, 
die in den hemel is. » — Ook de glorie zijner verrijzenis toonde 
Hij aan zijn leerlingen door bij hen binnen te treden, terwijl de 
deuren gesloten waren. Want, zooals Gregorius zegt, (( liet de Heer 
zijn vleesch betasten, dat Hij binnenbracht door de gesloten deuren 
heen, om aan te toonen dat zijn lichaam, na de verrijzenis dezelfde 
natuur maar ook een andere heerlijkheid bezat. » Zoo was het 
ook iets eigen van zijn glorie, dat Hij ineens <( uit hun oogen ver
dween, » zooals wij lezen bij Lucas (24. 31), wijl hierdoor werd 
getoond, dat Hij het in zijn macht had om gezien en niet gezien 
te worden; dit behoort immers bij den toestand van een verheerlijkt

Secundo per opera vitae sensitivae: in hoe quod discipulis ad interrogata 
respondebat, et praesentes salutabat, in quo ostendebat se et videre et 
audire. Tertio per opera vitae intellectivae: in hoe quod eis loquebatur et 
de Scripturis disserebat. Et ne quid deesset ad perfectionem manifestationis, 
ostendit etiam se habere divinam naturam: per miraculum quod fecit in 
piscibus capiendis; et ulterius per hoe, quod eis videntibus, ascendit in 
coelum; quia, ut dicitur Joan. 3. [v. 13], « nemo ascendit in coelum 
nisi qui descendit de coelo, Filius hominis, qui est in coelo ». Gloriam 
etiam suae resurrectionis ostendit discipulis, per hoe quod ad eos januis 
clausis intravit: secundum enim quod Gregorius dicit in hom. [26. in 
Evangel.] : « Palpandam carnem Dominus praebuit, quam januis clausis 
introduxit, ut esse post resurrectionem ostenderet corpus suum et ejusdem 
naturae, et alterius gloriae ». Similiter etiam ad proprietatem gloriae per- 
tinebat quod subito « ab oculis eorum evanuit », ut dicitur Luc. uit. 
[v. 31] : quia per hoe ostendebatur quod in potestate ejus erat videri et



lichaam, zooals boven gezegd is (54e Kw. 1e Art. 2° Antw.; 3e 
Art. 1Antw.) .

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ofschoon de argu
menten afzonderlijk niet zouden volstaan, om volkomen de verrijze
nis van Christus bekend te maken, maken zij toch allen te samen 
genomen volkomen de verrijzenis van Christus openbaar, vooral om 
het getuigenis der Schriften en de woorden van de engelen, als ook 
om de verzekering van Christus zelf, bevestigd met mirakelen. De 
engelen echter, die verschenen, beweerden niet, dat zij menschen 
waren, zooals Christus verzekerde, dat Hij waarlijk mensch was. 
Bovendien at Christus anders dan de engelen. Want aangezien de 
lichamen, die door de engelen werden aangenomen, geen levende 
of bezielde lichamen waren, was dat ook geen werkelijk eten, of
schoon er een werkelijk vermalen van spijs plaats had, en een ver
plaatsing naar het binnenste deel van het aangenomen lichaam; 
daarom zeide de engel ook in het Boet? Tobias (12. 18, 19) : 
« Toen ik bij u was leek bet wel, dat ik met u at en dronk; maar 
ik gebruik een onzichtbare spijs. » Maar wijl het lichaam van 
Christus werkelijk bezield was, was zijn eten echt. Want zooals 
Augustinus zegt « wordt niet het vermogen, maar de noodzaak om 
te eten bij de lichamen der verrezenen weggenomen. » Vandaar,
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non videri, quod pertinet ad conditionem corporis gloriosi, ut supra dictum 
est [q. 54. art. 1. ad 2. et art. 3. ad 1.].

Ad PRIMUM ergo dicendum quod licet singula argumentorum non suffi- 
cerent ad manifestandam perfecte Christi resurrectionem: tarnen omnia 
simul accepta perfecte Christi resurrectionem manifestant; maxime propter 
Scripturae testimonium, et angelorum dicta, et etiam ipsius Christi asser- 
tionem miraculis confirmatam. Angeli autem apparentes non asserebant se 
homines esse: sicut asseruit Christus vere se hominem esse. Et tarnen aliter 
Christus manducavit, et aliter angeli. Nam quia corpora ab angelis assumpta 
non erant corpora viva vel animata, non erat vera comestio licet esset vera 
cibi contritio et trajectio in interiorem partem corporis assumpti: unde et 
angelus dixit, Tobiae 12. [v. 18 et 19] : « Cum essem vobiscum, videbar 
quidem vobiscum manducare, et bibere: sed ego cibo invisibili utor ». Sed 
quia corpus Christi vere fuit animatum, vera fuit ejus comestio. Ut enim 
Augustinus dicit 13. de Civ. Dei [cap. 22.], « non potestas, sed egestas
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« ai Christus uit macht en niet uit behoefte, » zooals Beda zegt.
2. Zooals gezegd is (in de Leerst.) , werden sommige argumenten 

door Christus aangevoerd, om de echtheid van zijn menschelijke 
natuur te bewijzen, andere echter om de glorie van den verrezene 
aan te geven. De eigenschappen nu, van de menschelijke n^t^ur 
op zichzelf beschouwd, nl. wat haar tegenwoordigen toestand e- 
treft, zijn tegengesteld aan de eigenschappen der glorie, overeen
komstig hetgeen gezegd wordt in den Eersten Brief aan e 
Corinthiërs (15. 43): « Het wordt gezaaid in zwakheid het 
verrijst in klacht. » En daarom schijnen die dingen, die ge rui t 
werden om zijn glorietoestand aan te geven in tegenstelling te zijn 
met de natuur, niet zonder meer, maar in den tegenwooidigen toe 
stand genomen, en omgekeerd. Daarom zegt Gregorius, dat « e 
Heer twee wonderbare, en volgens de menschelijke r^e on ^ m? 
zeer tegenstrijdige dingen vertoonde, toen Hij na zijn verrijzenis 
zijn lichaam vertoonde, onbederfelijk en toch tastbaar. »

3. Zooals Augustinus zegt, « werden de woorden van den Heer: 
« Wil Mij niet aanraken, want Ik ben nog niet tot mijn Vader 
opgestegen, » aldus gezegd, opdat in die vrouw zou wor en af ge

edendi corporibus resurgentium auferetur )>. Unde, sicut Beda dicit 
[expos. in Luc. lib. 6. ad cap. 24. v. 41], « Christus manducavit potestate, 
non egestate ».

Ad SECUNDUM dicendum, quod sicut dictum est [in corp. art.], argu- 
menta quaedam inducebantur a Christo ad probandam veritatem humanae 
naturae, quaedam vero ad probandam gloriam resurgentis. Conditio autem 
naturae humanae, secundum quod in se consideratur, quantum scilicet ad 
statum praesentem, contrariatur conditioni gloriae: secundum illud 1. ad 
Cor. 15. [v. 43] : « Seminatur in infirmitate, surget in virtute ». Et ideo 
ea quae inducuntur ad ostendendam conditionem gloriae, videntur habere 
contrarietatem ad naturam, non simpliciter, sed secundum statum praesen
tem; et e converso. Unde Gregorius dicit .in hom. [26. in Ev.] quod 
« duo mira, et juxta humanam rationem sibi valde contraria, Dominus 
ostendit, dum post resurrectionem corpus suum et incorruptibile, et tarnen 
palpabile demonstravit ».

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit, super Joan. 
[tract. 121.], «hoe quod Dominus dixit: Noli me langere: nondum emm 
ascendi ad Patrem meum, sic dictum est, ut in illa foemina figuraretur
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beeld de Kerk uit de heidenen, die niet in Christus geloofde, dan 
nadat Hij naar den Vader was opgestegen. Of Jesus wilde dat 
men zoo in Hem zou gelooven, d. i. dat Hij geestelijk zoo zou 
worden aangeraakt, dat Hij en de Vader één zijn. Voor het 
innerlijk gemoed immers van hem, die aangaande Hem zoover 
gevorderd is, dat hij Hem erkent als gelijk aan den Vader, is Hij 
in zekeren zin tot den Vader opgestegen. » Zij echter <( geloofde 
nog volgens het vleesch in Hem, dien zij beweende als een 
mensch. » Dat wij echter elders lezen, dat Maria Christus heeft 
aangeraakt, toen zij tegelijk met de andere vrouwen « naderde, en 
zijn voeten omvatte, maakt geen moeilijkheid, » zooals Severianus 
zegt. « Het eerste immers gaal over de figuur, dit hier over de 
sexe; het eerste over de goddelijke genade, dit over de menschelijke 
natuur. » — Of zooals Chrysostomus zegt, « wilde deze vrouw nog 
met Christus omgaan, zooals vóór zijn lijden, en uit vreugde dacht 
zij aan niets groots, ofschoon het lichaam van Christus veel verhe
vener geworden was door de verrijzenis. » En daarom zeide Hij: 
(( Ik ben nog niet tot Mijn Vader opgestegen, » alsof Hij zeggen 
wilde: « Gij moet niet meenen, dat Ik nog een aardsch leven leid. 
Want dat gij Mij nog op aarde ziet, dat komt, omdat Ik nog niet

Ecclesia de gentibus, quae in Christum non credidit nisi cum ascendisset 
ad Patrem. Aut sic in se credi voluit Jesus, hoe est, sic se spiritualiter 
tangi, quod ipse et Pater unum sunt. Ejus quippe intimis sensibus quo- 
dammodo ascendit ad Patrem, qui sic in eo profecerit ut Patri agnoscat 
aequalem ». Haec autem « carnaliter adhuc in eum credebat, quem sicut 
hominem flebat ». Quod autem Maria alibi [Matth. 28. v. 9] legitur 
Christum tetigisse, quando simul cum aliis mulieribus « accessit et tenuit 
pedes ejus, quaestionem non facit », ut Severianus dicit [id hab. Chrysol. 
serm. 76.]. « Siquidem illud de figura est, hoe de sexu: illud de divina 
gratia, hoe de humana natura ». Vel, sicut Chrysostomus dicit [ hom. 85. 
in Joan.], « volebat haec mulier adhuc cum Christo conversari sicut et 
ante passionem. Et prae gaudio nihil magnum cogitabat: quamvis caro 
Christi multo melior facta fuerit resurgendo » et ideo dixit, « Nondum 
ascendi ad Patrem meum » : quasi dicat:« Non aestimes me jam terrenam 
vitam agere. Quod enim in terris me vides, hoe est, quia nondum ascendi
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tot Mijn Vader ben opgestegen; maar Ik sta op het punt om op te 
stijgen. » Daarom laat Hij volgen: « Ik stijg °P tot Mijn Va er 
en uw Vader. »

4. Zooals Augustinus zegt (( verrees Christus in een ver eer- 
lijkt lichaam; maar Hij 1vilde niet in die verheerlijking, aan zijn 
leerlingen verschijnen, daar zij met hun oogen niet zoo n sc itte 
ring konden aanschouwen. Want indien zijn leerlingen, voor at 
Hij voor ons stierf, en verrees, Hem bij zijn gedaanteverwisseing 
op den berg niet konden aanzien, hoeveel minder konden zij on 
den Heer aanschouwen, toen zijn lichaam verheerlijkt was! » en 
moet ook in het oog houden, dat de Heer na zijn verrijzenis it 
vooral wilde toonen, dat Hij dezelfde was, die ook gestoiven was. 
En dit kon er erg onder lijden, als Hij hen de schittering van zijn 
lichaam vertoonde. Want een verandering van hetgeen on ei e 
oog valt, toont het best de verscheidenheid van datgene, wat gezien 
wordt, daar het gezicht het beste de voor elk zintuig waarneembare 
dingen, waaronder één en veel, of hetzelfde en velschillen ooien, 
onderscheidt. Maar vóór zijn Tijden wilde Christus zijn eei ingen 
de glorie van zijn majesteit toonen, opdat zij geen minac tmg 
zouden krijgen voor de zwakte van zijn lijden; en ^ sc 
van het lichaam toont deze het best. Daarom heeft Hij voor zijn

ad Patrem meum: sed in promptu est quod ascendam ». Unde subditur: 

« Ascendo ad Patrem meum, et Patrem vestrum ». ,
Ad QUARTUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit in Dialogo a 

Orosium [q. 14.], « clarificata carne Dominus resurrexit: sed noluit in ea 
clarificatione discipulis suis apparere, quia non possent oculis suis ta em 
claritatem perspicere. Si enim, antequam moreretur pro nobis et resurgere , 
quando transfiguratus est in monte, discipuli sui eum videre non potuerun , 
quanto magis, glorificata carne Domini, eum videre non potuerunt »• s 
etiam considerandum quod post resurrectionem Dominus oc praecipue 
volebat ostendere, quod idem ipse esset qui mortuus fueiat. Quo mu um 
poterat impedire si eis sui corporis claritatem ostenderet. am “Tir™1 a 
quae fit secundum aspectum, maxime ostendit diversitatem ejus quo yi e u . 
quia sensibilia communia, inter quae est unum et multa, ve ï em e i e 
sum, maxime dijudicat visus. Sed ante passionem, ne in irmita em EaSS 
ejus discipuli despicerent, intendebat Christus eis gloriam majes a s 
ostendere: quam maxime demonstrat claritas corporis. t i eo.
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lijden zijn heerlijkheid aan zijn leerlingen door de schittering 
getoond; na de verrijzenis echter door andere aanwijzingen.

5. Zooals Augustinus zegt « kunnen wij het zoo verstaan, dat 
één engel gezien Werd door de vrouwen, volgens Mattheus en 
Marcus, wel te verstaan, toen zij in het graf waren gegaan, in een 
ruimte nlwelke door een of ander muurtje werd af geschut, en dat 
zij daar den engel zagen zitten op den steen, die van het graf was 
af gewenteld, zooals Mattheus zegt, zoodat deze het dan is, die aan 
den rechterkant zat, over wien Marcus spreekt. En dat zij vervol
gens, toen zij naar de plaats fce^en, waar het lichaam van den 
Heer gelegen had, twee andere engelen zagen, die » eerst (( zaten, 
zooals Joannes zegt, » en vervolgens « opstonden om staande te 
worden gezien, zooals Lucas zegt. »

sionem, gloriam suam demonstravit discipulis per claritatem: post resurrec- 
tionem autem, per alia indicia.

Ad QUINTUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit in lib. 3. de 
Consensu Evang. [cap. 24.], « possumus intelligere unum angelum visum 
a mulieribus, secundum Matthaeum et Marcum, ut eas ingressas in monu- 
mentum accipiamus, in aliquod scilicet spatium quod erat aliqua maceria 
communitum, atque ibi vidisse angelum sedentem supra lapidem revolutum 
a monumento, sicut dicit Matthaeus; ut boe sit sedentem a dextris, quod 
dicit Marcus. Deinde, dum introspicerent locum in quo jacuerat corpus 
Domini, visos ab eis alios duos angelos », primo quidem « sedentes, ut 
dicit Joannes » ; et postea « eos surrexisse, ut stantes viderentur, ut dicit 
Lucas ».
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ZES EN VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER DE OORZAKELIJKHEID 
VAN CHRISTUS' VERRIJZENIS.

(Tmee Artikelen.)

Vervolgens moeten wij handelen over de oorzakelijkheid van 
Christus’ verrijzenis; en hieromtrent stellen wij twee viagen.

1. Is de verrijzenis van Christus oorzaak van onze veirijzenis?
2. Is de verrijzenis van Christus oorzaak van onze ree tvaar 

diging?

Ie ARTIKEL

Is de verrijzenis van Christus oorzaak van de verrijzenis 

der lichamen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de verrijzenis van

QUAESTIO LVI.

DE RESURRECTIONIS CHRISTI CAUSALITATE, 
IN DUOS ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de causalitate resurrectionis 
Et circa hoe quaeruntur duo: 1. Utrum resurrectio 

nostrae resurrectionis. — 2. Utrum resurrectio Chnsti 
justificationis.

Christi.
Christi sit causa 
sit causa nostrae

ARTICULUS I.

Utrum resurrectio Christi sit causa resurrectionis corporum.
[4. Dist. 43. art. 2. qla. 1. et lib. 4. Contr. g. cap. 79 

et Verit. q. 29. art. 4. ad 1. et Comp. Theol. cap. LTt. 
et 1. Cor. cap. 15. lect. 2.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod resurrectio Christi non srt
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Christus geen oorzaak is van de verrijzenis der lichamen. —
1. Immers, eenmaal een voldoende oorzaak gegeven, dan moet 
ook het effect volgen. Wanneer derhalve de verrijzenis van 
Christus een voldoende oorzaak is voor de verrijzenis der lichamen, 
dan moesten ook terstond bij zijn verrijzenis alle dooden verrijzen.

2. Oorzaak van de verrijzenis der dooden is de goddelijke ge
rechtigheid, opdat nl. de lichamen tegelijk met de zielen zouden 
beloond of gestraft worden, zooals zij deel hebben gehad aan de 
verdienste of de zonde, zooals Dionysius zegt en ook Damascenus. 
De gerechtigheid van God echter moest noodzakelijk vervuld 
worden, ook als Christus niet verrezen was. Dus zouden de dooden 
ook verrijzen, als Christus niet verrezen was. Dus is Christus’ ver-' 
rijzenis geen oorzaak van de verrijzenis der lichamen.

3. Als de verrijzenis van Christus oorzaak is van de verrijzenis 
der lichamen, dan zou zij ofwel de voorbeeldende oorzaak zijn, 
ofwel de uitwerkende, ofwel de verdienende oorzaak. Zij is echter 
geen voorbeeldende oorzaak. Want God zal de verrijzenis der 
lichamen bewerken, volgens het woord van Joannes (3. 21) : 
(( Zooals de Vader de dooden opwekt. » God nu behoeft niet te 
zien naar een voorbeeld buiten zich. — Evenzoo is zij ook geen 
uitwerkende oorzaak. Want de uitwerkende oorzaak werkt alleen

causa resurrectionis corporum. Posita enim causa sufficienti, necesse est 
effectum poni. Si ergo resurrectio Christi est causa sufficiens resurrectionis 
corporum, statim, eo resurgente, omnes mortui resurgere debuerunt.

2. Pr/ETEREA, causa resurrectionis mortuorum est divina justitia; ut 
scilicet corpora simul praemientur vel puniantur cum animabus, sicut 
communicaverunt in merito vel peccato; ut dicit Dionysius uit. cap. Coel. 
Hierar., et etiam Damascenus dicit in 4. lib. [Orth. Fid. cap. 27.]. Sed 
justitiam Dei necesse esset impleri, etiamsi Christus non resurrexisset. Ergo 
etiam Christo non resurgente, mortui resurgerent. Non ergo resurrectio 
Christi est causa resurrectionis corporum.

3. PRETEREA, si resurrectio Christi sit causa resurrectionis corporum, 
aut esset causa exemplaris; aut causa effectiva; aut meritoria. Sed non est 
causa exemplaris. Quia resurrectionem corporum Deus operabitur: secun- 
dum illud Joan. 5. [v. 21]: « Sicut Pater suscitat mortuos ». Deus 
autem non indiget inspicere ad aliquod exemplar extra se. Similiter etiam 
non est causa effectiva. Quia causa efficiens non agit nisi per contactum.
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maar door contact, dat geestelijk of lichamelijk is. Het is echter 
duidelijk, dat de verrijzenis van Christus geen lichamelijk contact 
heeft met de dooden, die zullen verrijzen, wegens den afstand van 
tijd en plaats. Evenmin echter geestelijk contact, dat plaats heeft 
door geloof en liefde, daar ook de ongeloovigen en de zoir 
daars zullen verrijzen. — Ook is zij geen verdienende oorzaak. 
Want de verrijzende Christus was geen pelgrim meer, en aldus 
niet in den toestand om te verdienen. En zoo schijnt de verrijzenis 
van Christus op geen enkele wijze oorzaak van onze verrijzenis te 
zijn.

4. Aangezien de dood het gemis van het leven beteekent, schijnt 
het vernietigen van den dood niet anders te zijn, als het terugvoeren 
van het leven, hetgeen behoort tot de verrijzenis. Christus heeft 
echter door te sterven onzen dood te niet gedaan. Dus is de dood 
van Christus oorzaak van onze verrijzenis. En dus niet zijn verrij
zenis.

Daartegenover staat echter, wat de Glossa zegt aangaande de 
woorden in den Eersten Brief aan de Corinthiërs (15. 12) : 
(( Indien wij prcellen, dat Christus van de dooden is opgestaan, » 
enz.: « die de uitwerkende oorzaak van onze verrijzenis is. »

vel spiritualem vel corporalem. Manifestum est autem quod resurrectio 
Christi non habet contactum corporalem ad mortuos qui resurgent, propter 
distantiam temporis et loei. Similiter etiam nee contactum spiritualem, qui 
est per fidem et charitatem: quia etiam infideles et peccatores resurgent. 
Neque etiam est causa meritoria. Quia Christus resurgens jam non erat 
viator: et ita non erat in statu merendi. Et ita nullo modo resurrectio 
Christi videtur esse causa nostrae resurrectionis.

4. PRjïlTEREA, cum mors sit privatio vitae, nihil videtur esse aliud 
destruere mortem quam reducere vitam, quod pertinet ad resurrectionem. 
Sed Christus moriendo mortem nostram destruxit. Ergo mors Christi est 
causa nostrae resurrectionis. Non ergo ejus resurrectio.

Sed CONTRA est quod, super illud 1. ad Cor. 15. [v. 12]: « Si 
Christus praedicatur quod resurrexit a mortuis », etc., dicit Glossa [interl.] : 
« Qui est causa efficiens resurrectionis nostrae ».



302 Kw. 56, A. 1.

LEERSTELLING. — (( Wat het eerste is in een bepaalde orde 
van zalmen is oorzaag van allen, die daarop volgen, » staat in de 
Metaphysica. In de orde nu der ware verrijzenis, was de verrijzenis 
van Christus het eerste, zooals uit het bovengezegde blijkt 
(53e Kw. 3e Art.) . Dus moet de verrijzenis van Christus oorzaak 
van onze verrijzenis zijn. En dit wordt bedoeld, als de Apostel 
zegt in den Eersten Brief aan de Corinthiérs (13. 20, 21): 
(( Christus is van de dooden verrezen, als eersteling onder hen, die 
ontslapen zijn; Want door één mensch immers is de dood gekomen, 
en door één mensch de verrijzenis der dooden. » En dit is redelijk 
ook. Want het beginsel der levendmaking van een mensch is het 
Woord Gods, waarvan gezegd wordt in het Boek der Psalmen 
(35. 10) : « Bij U is de bron van het leven; » vandaar dat Hij ook 
zelf zegt bij Joannes (5. 21) : « Zooals de Vader de dooden op
wekt en levend maakt, zoo ook maakt de Zoon levend, wien Hij 
wil. »

De natuurlijke ordening der dingen, die van Godswege is inge
steld, is nu van dien aard, dat iedere oorzaak het eerst inwerkt op 
datgene, wat haar het meest nabij is, en hierdoor weer op datgene 
wat meer verwijderd is; gelijk het vuur het eerst de lucht warm 
maakt, die dicht nabij is, waardoor het weer de verder afzijnde 
lichamen verwarmt; en ook God het eerst de zelfstandigheden, die

RESPONDEO dicendum quod « illud quod est primum in quolibet genere, 
est causa omnium quae sunt post », ut dicitur in 2. Metaph. [Averr. 
text. 4; cfr. Did. lib. 1. a. cap. 1. n. 5. St. Thom. lect. 2.]. Primum 
autem in genere verae resurrectionis fuit resurrectio Christi, sicut ex supra- 
dictis patet [q. 53. art. 3.]. Unde oportet quod resurrectio Christi sit 
causa nostrae resurrectionis. Et hoe est quod Apostolus dicit, 1. Cor. 15. 
[v. 20 et 21]: « Christus resurrexit a mortuis primitiae dormientium: 
quoniam quidem per hominem mors, et per hominem resurrectio mortuorum »• 
Et hoe rationabiliter. Nam principium humanae vivificationis est Verbum 
Dei, de quo dicitur in Psal. 35. [v. 10] : « Apud te est fons vitae » : unde 
et ipse dicit Joan. 5. [v. 21 ] : « Sicut Pater suscitat mortuos et vivificat, sic 
et Filius, quos vult, vivificat ». Habet autem hoe naturalis orde rerum 
divinitus institutus ut quaelibet causa primo operetur in id quod est sibi 
propinquius, et per illud operetur in alia magis remota: sicut ignis primo 
calefacit aërem sibi propinquum, per quem calefacit corpora distantia; et 
ipse Deus primo illuminat substantias sibi magis propinquas, per quas
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Hem het meest nabij zijn verlicht, en door deze de meer verwij
derde, zooals Dionysius zegt. En daarom schenkt het Woord 
Gods het eerst het onsterfelijke leven aan het lichaam, dat van 
nature met Hem vereenigd is, en door dit werkt Hij de verrijzenis 
uit in alle andere.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals gezegd is 
m de leerstelling, is de verrijzenis van Christus oorzaak van onze 
verrijzenis door de kracht van het Woord, dat ermee vereenigd is. 
Dit werkt echter, zooals het wil. En daarom is het niet noodig, 
dat het effect onmiddellijk volgt, maar overeenkomstig de beschik
king van het Woord Gods, dat wij nl. eerst gelijkvormig zouden 
worden aan den lijdenden en stervenden Christus in dit lijdelijk en 
sterfelijk leven; en vervolgens zouden komen tot deelgenootschap 
aan de gelijkenis van zijn verrijzenis.

2. De gerechtigheid van God is de eerste oorzaak van onze 
verrijzenis, maar de verrijzenis van Christus is een secundaire en 
a. h. w. werktuigelijke oorzaak. Hoewel nu de kracht van de 
voornaamste uitwerkende oorzaak niet op dit bepaalde instrument 
is aangewezen, volgt toch uit het feit, dat met dit instrument gewerkt 
wordt, dat dit instrument uitwerkende oorzaak is. Zoo is de godde-

illuminat magis remotas, ut Dionysius dicit cap. 13. Coel. Hier. Et ideo 
Verbum Dei primo tribuit vitam immortalem corpori sibi naturaliter unito, 
et per ipsum operatur resurrectionem in omnibus aliis.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut dictum est [in corp. art.], 
resurrectio Christi est causa nostrae resurrectionis per virtutem Verbi uniti. 
Quod quidem operatur secundum voluntatem. Et ideo non oportet quod 
statim sequatur effectus, sed secundum dispositionem Verbi Dei: ut scilicet 
primo conformemur Christo patienti et morienti in hac vita passibili et 
mortali, deinde perveniamus ad participandum similitudinem resurrectionis 
ipsius.

Ad SECUNDUM dicendum quod justitia Dei est causa prima resurrectionis 
nostrae: resurrectio autem Christi est causa secundaria, et quasi instrumen
talis. Licet autem virtus principalis agentis non determinetur ad hoe 
instrumentum determinate, tarnen, ex quo per hoe instrumentum operatur, 
instrumentum illud est causa efficiens. Sic ergo divina justitia, quantum
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lijke gerechtigheid, wat haar zelf aangaat, niet verplicht, om onze 
verrijzenis te veroorzaken door de verrijzenis van Christus: God 
kon ons immers op een andere wijze bevrijden, als door het lijden 
en de verrijzenis van Christus, zooals boven gezegd is (46° Kw. 
2l‘ Art.). Omdat Hij echter besloot ons op deze manier te redden, 
is het duidelijk, dat de verrijzenis van Christus oorzaak is van 
onze verrijzenis.

3. De verrijzenis van Christus is in eigenlijken zin geen ver
dienende oorzaak van onze verrijzenis, maar zij is uitwerkende en 
voorbeeldende oorzaak. En wel uitwerkend, in zoover de mensch- 
heid van Christus, waarin Hij verrezen is, in zekeren zin instrument 
van de Godheid is en in haar kracht werkt, zooals boven gezegd 
is (13° Kw. 2° en 3e Art.). En daarom zooals de andere dingen, 
welke Christus in zijn menschheid deed of leed, uit kracht van zijn 
Godheid ons heilzaam zijn, zooals boven gezegd werd (48e Kw. 
6e Art .), zoo is ook de verrijzenis van Christus de uitwerkende 
oorzaak van onze verrijzenis, door de goddelijke kracht, waaraan 
het eigen is dooden levend te maken. En deze kracht omvat alle 
plaatsen en tijden met haar tegenwoordigheid. En zulk een contact, 
dat door kracht tot stand komt, is voldoende voor deze uitwerkende 
oorzakelijkheid. En omdat, zooals gezegd is (in vorig Antw.), de

est de se, non est obligata ad resurrectionem nostram causandam per 
resurrectionem Christi: potuit enim alio modo nos Deus liberare quam per 
Christi passionem et resurrectionem, ut supra dictum est [q. 46. art. 2.]. 
Ex quo tarnen decrevit hoe modo nos liberare, manifestum est quod resur- 
rectio Christi est causa nostrae resurrectionis.

Ad Tertium dicendum quod resurrectio Christi non est, proprie 
loquendo, causa meritoria nostrae resurrectionis: sed est causa efficiens et 
exemplaris. Efficiens quidem, inquantum humanitas Christi, secundum quam 
resurrexit, est quodammodo instrumentum divinitatis ipsius, et operatur in 
virtute ejus, ut supra dictum est [q. 13. art. 2. et 3.]. Et ideo, sicut alia 
quae Christus in sua humanitate fecit vel passus est, ex virtute divinitatis 
ejus sunt nobis salutaria, ut supra dictum est [q. 48. art. 6.] ; ita et 
resurrectio Christi est causa efficiens nostrae resurrectionis virtute divina, 
cujus proprium est mortuos vivificare. Quae quidem virtus praesentialiter 
attingit omnia loca et tempora. Et talis contactus virtualis sufficit ad 
rationem hujus efficientiae. Et quia, ut dictum est [in solut. praec.],
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goddelijke gerechtigheid, waaraan Christus als Zoon der menschen 
de macht ontleent om te oordeelen, de eerste oorzaak is van de 
verrijzenis der menschen, strekt de uitwerkende kracht van zijn 
verrijzenis zich niet alleen uit tot de goeden, maar ook tot de 
slechten, die aan zijn oordeel onderworpen zijn. Zooals echter 
de verrijzenis van Christus’ lichaam « in tijd de eerste » is, omdat 
dit lichaam in persoon met het Woord vereenigd is, zoo is zij ook 
(( de eerste in waardigheid en volmaaktheid, » zooals de Clossa 
zegt. Altijd echter is wat het volmaaktste is, het voorbeeld van dat
gene, wat op zijn manier minder volmaakt is. En daarom is de 
verrijzenis van Christus de voorbeeldende oorzaak van onze verrij
zenis. Dit is ook noodzakelijk, niet van den kant van Hem, die 
opwekt, daar Hij geen voorbeeld noodig heeft, maar van den kant 
van hen, die opgewekt worden, daar zij gelijkvormig moeten 
worden aan die verrijzenis, volgens het woord in den Brief aan de 
Philippensen (3. 21) : « Hij zal het lichaam van onze vernedering 
hervormen in gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijk
heid. » Hoewel nu de uitwerking van Christus’ verrijzenis zich 
uitstrekt tot de verrijzenis van de goeden, zoowel als van de 
kwaden, strekt zijn voorbeeld-zijn zich in eigenlijken zin alleen uit 
tot de goeden, die gelijkvormig geworden zijn aan zijn zoonschap, 
zooals gezegd wordt in den Brief aan de Romeinen (8. 29). * 1

primordialis causa resurrectionis humanae est divina justitia, ex qua Christus 
habet potestatem judicium facere inquantum Filius hominis est, virtus effectiva 
resurrectionis ejus se extendit non solum ad bonos, sed etiam ad malos, 
qui sunt ejus judicio subjecti. Sicut autem resurrectio corporis Christi, ex 
eo quod corpus illud est personaliter Verbo unitum, est « prima tempore », 
ita etiam est « prima dignitate et perfectione », ut dicit Glossa [interl. ]
1. ad Cor. 15. [v. 20 et 23]. Semper autem id quod est perfectissimum, 
est exemplar ejus quod est minus perfectum secundum suum modum. Et 
ideo resurrectio Christi est causa exemplaris nostrae resurrectionis. Quod 
quidem necessarium est, non ex parte resuscitantis, qui non indiget exemplari: 
sed ex parte resuscitatorum, quos oportet illi resurrectioni conformari, 
secundum illud Philip. 3. [v. 21] : « Reformabit corpus humilitatis nostrae, 
configuratum corpori claritatis suae ». Licet autem efficientia resurrectionis 
Christi se extendat ad resurrectionem tam bonorum quam malorum, exem- 
plaritas tarnen ejus se extendit proprie solum ad bonos, qui sunt facti 
conformes filiationis ipsius, ut dicitur Rom. 8. [v. 29].

20
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4. Onder het opzicht van uitwerking, welke afhangt van de i 
goddelijke kracht, is in het algemeen zoowel de dood van Christus • 
als zijn verrijzenis, oorzaak, zoowel van de vernietiging van den 
dood als van het herstel van het leven. Maar onder het opzicht 
van voorbeeld-zijn is Christus’ dood, waardoor Hij heenging uit 
het sterfelijk leven, oorzaak van de vernietiging van onzen dood; 
zijn verrijzenis echter, waardoor Hij het onsterfelijke leven begon, 
oorzaak van het herstel van ons leven, ’t Lijden van Christus echter 
is daarenboven verdienende oorzaak, zooals boven gezegd is 
(48e Kw. 1e Art.).

IIC ARTIKEL.

Is de verrijzenis van Christus oorzaak van de verrijzenis 
der zielen.

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de verrijzenis van 
Christus geen oorzaak is van de verrijzenis der zielen. — 1. Augus- 
tinus immers zegt, dat « de lichamen verrijzen door een mensche~

Kw. 56, A. 2.

Ad QUARTUM dicendum quod, secundum rationem efficientiae, quae 
dependet ex virtute divina, communiter tam mors Christi quam etiam 
resurrectio est causa tam destructionis mortis quam reparationis vitae. Sed 
secundum rationem exemplaritatis, mors Christi, per quam recessit a vita 
mortali, est causa destructionis mortis nostrae: resurrectio vero ejus, per 
quam inchoavit vitam immortalem, est causa reparationis vitae nostrae. 
Passio tarnen Christi est insuper causa meritoria, ut supra dictum est 
[q. 48. art. 1.].

ARTICULUS II.

Ulrum resurrectio Christi sit causa resurrectionis animarum.

[4. Dist. 49. expos. litt. et lib. 4. Contr. g. cap. 79. 
et Verit. q. 27. art. 3. ad 7. et q. 29. art. 4. ad 1. 

et Comp. Theol. cap. 239.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod resurrectio Christi non sit 
causa resurrectionis animarum. Dicit enim Augustinus super Joan. [tract. 
23. ante med.], quod « corpora resurgunt per dispensationem humanam.
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lijke werking, maar de zielen door de zelfstandigheid van Cod. » 
Christus’ verrijzenis behoort echter niet tot de zelfstandigheid van 
God, maar bij de menschelijke werking. Dus ofschoon de verrij
zenis van Christus oorzaak is van de verrijzenis der lichamen, is 
zij toch geen oorzaak van de verrijzenis der zielen.

2. Een lichaam werkt niet in op een geest. De verrijzenis van 
Christus nu is iets van zijn lichaam, dat viel door den dood. Dus 
is Christus’ verrijzenis geen oorzaak van de verrijzenis der zielen.

3. Wijl de verrijzenis van Christus oorzaak is van de verrijzenis 
der lichamen, zullen de lichamen van allen verrijzen, overeen
komstig het woord in den Eersten Brief aan de Corinthiërs (15. 
51): « Allen zullen we wel verrijzen. » Maar niet zullen de zielen 
van allen verrijzen, daar sommigen « zullen gaan in de eeuwige 
straf, » zooals gezegd wordt bij Mattheus (25. 46). Dus is de 
verrijzenis van Christus geen oorzaak van de'verrijzenis der zielen.

4. De verrijzenis der zielen geschiedt door de vergiffenis der 
zonden. Dit is echter gebeurd door het lijden van Christus, over
eenkomstig ’t woord in het Boek der Openbaring (1.5): « Hij 
heeft ons in zijn bloed van onze zonden gereinigd. » Dus is meer 
het lijden van Christus, dan zijn verrijzenis oorzaak van de verrij
zenis der zielen.

sed animae resurgunt per substantiam Dei ». Sed resurrectie) Christi non 
pertinet ad substantiam Dei, sed ad dispensationem humanam. Ergo 
resurrectio Christi, etsi sit causa resurrectionis corporum, non tarnen videtur 
esse causa resurrectionis animarum.

2. Pr/eterea, corpus non agit in spiritum. Sed resurrectio Christi 
pertinet ad corpus ejus, quod cecidit per mortem. Ergo resurrectio Christi 
non est causa resurrectionis animarum.

3. P&ETEREA, quia resurrectio Christi est causa resurrectionis corporum,
omnia corpora resurgent: secundum illud 1. ad Cor. 15. [v. 51]:
« Omnes quidem resurgemus ». Sed non omnium animae resurgent: quia 
quidam « ibunt in supplicium aeternum », ut dicitur Matth. 25. [v. 46]. 
Ergo resurrectio Christi non est causa resurrectionis animarum.

4. Prteterea, resurrectio animarum fit per remissionem peccatorum. 
Sed hoe factum est per Christi passionem: secundum illud Apoc. 1. [v. 5 ] : 
« Lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo ». Ergo resurrectionis anima
rum magis est causa Christi passio quam ejus resurrectio.
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Daartegenover staat echter, dat de Apostel zegt in den Brief 
aan de Romeinen (4. 23) : « Hij is verrezen tot onze rechtvaardig- 
maling, » welke niets anders is dan de verrijzenis der zielen. En 
naar aanleiding van het gezegde in het Boek der Psalmen (29. 6) : 
« Des avonds zal er geween zijn » zegt de Glossa, dat « de verrij
zenis van Christus oorzaak van onze verrijzenis is, zoowel van de 
ziel in het heden, als van het lichaam in de toekomst. »

Leerstelling. — Zooals gezegd werd (in het vorige Art. 
3e Antw.), werkt de verrijzenis van Christus uit de kracht der 
Godheid. Deze strekt zich nu niet alleen uit tot de verrijzenis 
der lichamen, maar ook tot de verrijzenis der zielen; van God 
immers komt het voort, zoowel dat de ziel leeft door de genade, 
als dat het lichaam leeft door de ziel. En daarom heeft de verrij
zenis van Christus op werktuigelijke wijze een uitwerkende kracht, 
niet alleen met betrekking tot de verrijzenis der lichamen, maar 
ook tot de verrijzenis der zielen. — Evenzoo heeft zij ook de 
beteekenis van voorbeeld te zijn voor de verrijzenis der zielen. 
Want ook naar de ziel moeten wij gelijkvormig worden aan den 
verrezen Christus, volgens den Apostel in den Brief aan de Ro
meinen (6. 4) : « Opdat zooals Christus uit den dood verrees door 
de glorie van den Vader, zoo ook Tvij zouden wandelen in een

Sed CONTRA est quod Apostolus dicit Rom. 4. [v. 25] : « Resurrexit 
propter justificationem nostram »: quae nihil aliud est quam resurrectio 
animarum. Et super illud Ps. 29. [v. 6] : « Ad vesperum demorabitur 
fletus », dicit Glossa quod « resurrectio Christi est causa resurrectionis 
nostrae et animae in praesenti, et corporis in futuro ».

RESPONDEO dicendum quod, sicut dictum est [art. praec. ad 3.], 
resurrectio Christi agit in virtute divinitatis. Quae quidem se extendit non 
solum ad resurrectionem corporum, sed etiam ad resurrectionem animarum: 
a Deo enim est et quod anima vivat per gratiam, et quod corpus vivat per 
animam. Et ideo resurrectio Christi habet instrumentaliter virtutem effecti- 
vam non solum respectu resurrectionis corporum, sed etiam respectu 
resurrectionis animarum. Similiter etiam habet rationem exemplaritatis 
respectu resurrectionis animarum. Quia Christo resurgenti debemus etiam 
secundum animam conformari: « ut sicut », secundum Apostolum, Rom. 6.
[v. 4], « Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in j
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vernieuwd leven; » en zooals Hij, « opstaande uit de dooden niet 
meer sterft, zoo ook wij ons gestorven zouden achten aan de 
zonde, » om opnieuw « met Hem te leven. » (v. 8, 9, 11)

Antwoord op de Bedenkingen. — l. Augustinus zegt, dat 
de verrijzenis der zielen geschiedt door Gods zelfstandigheid, 
wat het deelhebben betreft, wijl de zielen nl. door deel te hebben 
aan de goddelijke goedheid goed en rechtvaardig worden, maar 
niet door deel te hebben aan welk schepsel ook. En als hij daarom 
zegt: (( De zielen verrijzen door Gods zelfstandigheid, » dan voegt 
hij er aan toe: « Door immers deel te hebben aan God wordt de 
ziel zalig, niet door deel te hebben aan een heilige ziel. » Door deel 
te hebben echter aan de glorie van Christus’ lichaam, worden onze 
lichamen glorievol.

2. De uitwerking van Christus’ verrijzenis strekt zich tot de 
zielen uit,niet door een eigen kracht van het verrezen lichaam, maar 
door de kracht der Godheid, waarmee het in persoon vereenigd is.

3. De verrijzenis der zielen houdt verband met de verdienste, 
die een effect is der rechtvaardigmaking; maar de verrijzenis der 
lichamen is geordend op de straf of de belooning, die effecten zijn 
van Hem, die oordeelt. Het komt Christus nu niet toe om allen

novitate vitae ambulemus » ; et sicut ipse « resurgens ex mortuis jam non 
moritur, ita et nos existimemus nos mortuos esse peccato », ut iterum 
« vivamus cum illo » [v. 8, 9 et 11].

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Augustinus dicit resurrectionem 
animarum fieri per Dei substantiam, quantum ad participationem: quia 
scilicet participando divinam bonitatem animae fiunt bonae et justae, non 
autem participando quamcumque creaturam. Unde, cum dixisset: « Animae 
resurgunt per substantiam Dei », subdit: « Participatione enim Dei fit anima 
beata, non participatione animae sanctae ». Sed participando gloriam 
corporis Christi, efficiuntur corpora nostra gloriosa.

Ad SECUNDUM dicendum quod efficientia resurrectionis Christi pertingit 
ad animas, non per propriam virtutem ipsius corporis resurgentis, sed per 
virtutem divinitatis, cui personaliter unitur.

Ad Tertium dicendum quod resurrectio animarum pertinet ad meritum, 
quod est effectus justificationis: sed resurrectio corporum ordinatur ad poe- 
nam vel praemium, quae sunt effectus judicantis. Ad Christum autem non
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rechtvaardig te maken, maar om te oordeelen. Daarom wekt Hij 
allen op naar het lichaam, maar niet allen naar de ziel.

4. De rechtvaardigmaking der zielen omsluit een dubbel ele
ment, nl. de vergiffenis der schuld, en de nieuwheid van leven door 
de genade. — Wat derhalve de uitwerking betreft, die geschiedt 
door Gods kracht, is zoowel Christus’ lijden als zijn verrijzenis 
oorzaak der rechtvaardigmaking in beide opzichten. — Maar wat 
het voorbeeld-zijn aangaat is in eigenlijken zin het lijden en de 
dood van Christus, oorzaak van de vergiffenis der schuld, waardoor 
wij sterven aan de zonde; maar de verrijzenis van Christus is 
oorzaak van de nieuwheid van leven, die door de genade of 
de gerechtigheid is. Daarom zegt de Apostel in den Brief aan de 
Romeinen (4. 25), dat « Hij overgeleverd is, » nl. tot den dood 
(( om onze misslagen, » nl. om ze weg te nemen; « en verrezen is 
om onze rechtvaardigmaking. » Het lijden van Christus echter is 
ook verdienende oorzaak, zooals gezegd is (vorige Art. 4e Antw.).

pertinet justificare omnes, sed judicare. Et ideo omnes resuscitat secundum 
corpus, sed non omnes secundum animam.

Ad QUARTUM dicendum quod in justificatione animarum duo concurrunt: 
scilicet remissio culpae, et novitas vitae per gratiam. Quantum ergo ad 
efficientiam, quae est per virtutem divinam, tam passio Christi quam resur
rectie est causa justificationis quoad utrumque. Sed quantum ad exem- 
plaritatem, proprie passio et mors Christi est causa remissionis culpae, per 
quam morimur peccato: resurrectio autem Christi est causa novitatis vitae, 
quae est per gratiam sive justitiam. Et ideo Apostolus dicit Rom. 4. [v. 25], 
quod « traditus est », scilicet in mortem, « propter delicta nostra )), 
scilicet tollenda, « et resurrexit propter justificationem nostram ». Sed 
passio Christi est etiam causa meritoria, ut dictum est [art. praec. ad 4.].
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ZEVEN EN VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER DE HEMELVAART VAN CHRISTUS.

(Zes Artikelen.)

Vervolgens moeten wij de hemelvaart van Christus beschouwen, 
en hieromtrent stellen wij zes vragen :

1. Was het passend, dat Christus opsteeg?

2. Volgens welke natuur kwam het Hem toe, om op te stijgen?

3. Steeg Hij op uit eigen kracht?

4. Steeg Hij op boven alle stoffelijke hemelen?

3. Steeg Hij op boven alle geestelijke schepselen?

6. Over het effect van de hemelvaart.

QUAESTIO LVII.

DE ASCENSIONE CHRISTI,
IN SEX ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de ascensione Christi.

Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Utrum fuerit conveniens Christum ascen- 
dere. — 2. Secundum quam naturam conveniat sibi ascensio. — 3. Utrum 
propria virtute ascenderit. — 4. Utrum ascenderit super omnes coelos 
corporeos. — 5. Utrum ascenderit super omnes spirituales creaturas. —
6. De effectu ascensionis.



312 Kw. 57, A. 1.

1° ARTIKEL.

Was het passend, dat Christus opsteeg?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet passend was, dat 
Christus opsteeg. — 1. De Wijsgeer immers zegt, dat « in hun 
besten toestand, de dingen hun goed bezitten zonder beweging. )) 
Christus nu was in den besten toestand, daar Hij volgens zijn 
goddelijke natuur het hoogste goed is en naar zijn menschelijke 
natuur het hoogst verheerlijkt was. Dus bezit Hij zijn goed zonder 
beweging. De opstijging echter is een beweging. Dus was het niet 
passend, dat Christus opsteeg.

2. Alles, wat bewogen wordt, wordt om iets beters bewogen. 
Maar in den hemel te zijn, was voor Christus niet beter, dan op de 
aarde te zijn: Hij won er immers niets bij door het feit, dat Hij 
in den hemel was, noch naar ziel, noch naar lichaam. Dus moest 
Christus niet opstijgen ten hemel.

3. De Zoon Gods nam de menschelijke natuur aan tot ons heil. 
Het zou echter heilzamer voor de menschen geweest zijn, als

ARTICULUS I.

Utrum fueril conveniens Chrislum ascendere.

[3. Dist. 22. q. 3. art. 1. et Comp. Theol. cap. 240.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens Christum 
ascendere. Dicit enim Philosophus, in 2. de Coelo [cap. 12. n. 4. ss. St. 
Thom. lect. 18.], quod « illa quae optimo modo se habent, possident suum 
bonum sine motu ». Sed Christus, optime se habuit: quia et secundum 
divinam naturam est summum bonum; et secundum humanam naturam est 
summe glorificatus. Ergo suum bonum habet sine motu. Sed ascensio est 
quidem motus. Ergo non fuit conveniens, quod Christus ascenderet.

2. Pr^ETEREA, omr.e quod movetur, movetur propter aliquid melius. Sed 
Christo non fuit melius esse in coelo quam in terra: nihil enim accrevit sibi 
per hoe quod fuit in coelo, neque quantum ad animam neque quantum ad 
corpus. Ergo videtur quod Christus non debuerit in coelum ascendere.

3. PRjETEREA, Filius Dei humanam naturam assumpsit ad nostram 
salutem. Sed magis fuisset salutare hominibus quod semper conversaretur
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Hij altijd met ons omging op aarde; daarom zeide Hij ook 
tot zijn leerlingen bij Lucas (17. 22) : « Er zullen dagen komen* 
dat gij verlangt één dag van den Zoon des menschen te zien, en 
gi] zult Hem niet zien )). Het was dus niet behoorlijk, dat Christus 
ten hemel opsteeg.

4. Zooals Gregorius zegt, was het lichaam van Christus na zijn 
verrijzenis in geen enkel opzicht veranderd. Hij steeg echter niet 
onmiddellijk na zijn verrijzenis op ten hemel, daar Hij zelf zegt 
na zijn verrijzenis bij Joannes (20. 17): « Ik ben nog niet tot Mijn 
Vader opgestegen ». Dus moest Hij ook niet na veertig dagen 
opstijgen.

Daartegenover staat echter, dat de Heer bij Joannes (20. 17) 
zegt: « Ik stijg op tot Mijn Vader en tot uw Vader. »

Leerstelling. — De plaats moet aangepast zijn aan het ge
plaatste. Door zijn verrijzenis nu begon Christus een onsterfelijk en 
onbederfelijk leven. De plaats echter, waarin wij wonen is een 
plaats van voortbrenging en van bederf; maar de hemelplaats is 
een plaats van onbederfelijkheid. En daarom was het niet passend,

nobiscum in terris: unde ipse dixit discipulis suis Luc. 17. [v. 22] : « Ve- 
nient dies quando desideratis videre unum diem Filii hominis, et non 
videbitis ». Videtur ergo quod non fuerit conveniens Christum ascendere 
in coelum.

4. Pr/eterea, sicut Gregorius dicit 14. Moral. [cap. 29.], corpus 
Christi in nullo mutatum fuit post resurrectionem. Sed non immediate post 
resurrectionem ascendit in coelum: quia ipse dicit post resurrectionem Joan. 
20. [v. 17]: « Nondum ascendi ad Patrem meum ». Ergo videtur quod 
nee post quadraginta dies ascendere debuerit.

Sed CONTRA est quod Dominus dicit Joan. 20. [v. 17] : « Ascendo 
ad Patrem meum, et Patrem vestrum ».

Respondeo dicendum quod locus debet esse proportionatus locato. 
Christus autem post (1) resurrectionem vitam immortalem et incorruptibilem 
inchoavit. Locus autem in quo nos habitamus, est locus generationis et 
corruptionis: sed locus coelestis est locus incorruptionis. Et ideo non fuit 1

(1) L. : per.
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dat Christus na zijn verrijzenis op aarde bleef; maar het was 
passend, dat Hij ten hemel opsteeg.

Antwoord op de Bedenkingen. — Datgene, wat in den 
besten toestand, zonder beweging zijn goed bezit, is God 
zelf, daar Hij totaal onveranderlijk is, volgens het woord van 
Malachias (3. 6) : « ƒ£ ben de Heer, en ƒ/? verander niet ». Ieder 
schepsel echter is op een of andere wijze veranderlijk, zooals uit 
Augustinus blijkt. En daar de door Gods Zoon aangenomen natuur 
een schepsel bleef, zooals blijkt uit het bovengezegde (2e Kw. 
7° Art.), is het niet onbehoorlijk, daaraan een of andere beweging 
toe te kennen.

2. Doordat Christus naar den hemel steeg, kreeg Hij er niets bij, 
van wat tot het wezen der glorie behoort, noch naar het lichaam, 
noch naar de ziel; maar Hij kreeg er iets bij wat betreft de passende 
plaats, wat betrekking heeft op het goed-zijn der glorie. Niet dat 
zijn lichaam door een hemellichaam op een of andere wijze werd 
vervolmaakt of bestendigd: maar alleen, omdat het zoo paste. 
Dit nu behoorde in zekeren zin bij zijn glorie. En over dit 
passende had Hij een zekere vreugde; niet, alsof Hij er zich 
toen voor het eerst over begon te verheugen, toen Hij naar

conveniens quod Christus post resurrectionem remaneret in terris, sed con- 
veniens fuit quod ascenderet in coelum.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod illud optime se habens quod sine 
motu possidet suum bonum, est ipse Deus, quia est omnino immutabilis, 
secundum illud Malach. 3. [v. 6] : « Ego Dominus, et non mutor »• 
Quaelibet autem creatura est mutabilis aliquo modo: ut patet per Augusti- 
num 8. super Gen. ad literam [cap. 14.]. Et quia natura assumpta a 
Filio Dei remansit creatura, ut patet ex Kis quae supra dicta sunt [q. 2. 
art. 7.], non est inconveniens si ei aliquis motus attribuatur.

Ad SECUNDUM dicendum quod per hoe quod Christus ascendit in 
coelum, nihil ei accrevit quantum ad ea quae sunt de essentia gloriae, sive 
secundum corpus sive secundum animam: tarnen accrevit ei aliquid quantum 
ad loei decentiam, quod est ad bene esse gloriae. Non quod corpus ejus 
aliquid aut perfectionis aut conservationis acquireret ex corpore coelesti: sed 
solummodo propter quandam decentiam. Hoe autem aliquo modo pertinebat 
ad ejus gloriam. Et de hac decentia gaudium quoddam habuit: non quidem 
quod tune de novo de hoe gaudere inciperet quando in coelum ascendit;
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den hemel opsteeg. Maar Hij verheugde er zich over op een 
nieuwe wijze, als over iets, dat in vervulling gegaan is. Van
daar dat bij het gezegde in het Boek der Psalmen (15. 10): (( Het 
vermaak ligt in ut» rechterhand tot aan het einde, » de Glossa zegt: 
(( Vermaak en vreugde zullen mij gegeven Tvorden, wanneer ik 

samen zit met u, onttrokken aan de blikken der menschen. »
3. Ofschoon de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus 

door de hemelvaart aan de geloovigen werd onttrokken, is' Hij toch 
door de tegenwoordigheid van zijn Godheid altijd bij de geloo
vigen aanwezig, zooals Hijzelf zegt bij Mattheus (28. 20) : « Ziet 
Ik ben met u al de dagen tot aan het einde der wereld. » Hij 
immers, die « naar den hemel opsteeg, verliet de aangenomenen 
niet, » zooals paus Leo zegt. Maar Christus’ opstijging zelf naar 
den hemel, waardoor Hij ons zijn lichamelijke tegenwoordigheid 
onttrok, was ons meer nuttig, dan zijn lichamelijke tegenwoordig
heid zou geweest zijn. — Vooreerst nl. tot vermeerdering van het 
geloof, dat gaat over het ongeziene. Vandaar dat bij Joannes (16. 8) 
de Heer zelf tot zijn leerlingen zegt, dat de H. Geest bij zijn 
komst « de wereld zal overtuigen van gerechtigheid », nl. « van 
hen, die gelooven, » zooals Augustinus zegt, « want de vergelijking 
zelf van de geloovigen met de ongeloovigen houdt een berisping in )).

sed quia novo modo de hoe gavisus est, sicut de re impleta. Unde super 
illud Ps. 15. [v. 10] : « Delectationes in dextera tua usque in finem », 
dicit Glossa [ord. implic.] : « Delectatio et laetitia erit mihi in consessu 
tuo humanis obtutibus subtracto ».

Ad TERTIUM dicendum quod, licet praesentia corporalis Christi fuerit 
subtracta fidelibus per ascensionem, praesentia tarnen divinitatis ipsius 
semper adest fidelibus: secundum quod ipse dicit Matth. uit. [v. 20] : 
« Ecce, ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem 
saeculi ». Qui enim « ascendit in coelos, non deserit adoptatos », ut Leo 
Papa dicit [serm. 2. de Resurrect. cap. 3.]. Sed ipsa ascensio Christi 
in coelum, qua corporalem suam praesentiam nobis subtraxit, magis fuit 
utilis nobis quam praesentia corporalis fuisset. Primo quidem propter fidei 
augmentum, quae est de non visis. Unde ipse Dominus dicit discipulis 
suis, Joan. 16. [v. 8], quod Spiritus Sanctus adveniens « arguet mundum 
de justitia », scilicet « eorum qui credunt », ut Augustinus dicit super 
Joan. [tract. 95.] : « ipsa quippe fidelium comparatio infidelium est
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Daarom laat Hij volgen (v. 10) : « Want Ik ga tot den Vader en 
gij zult Mij niet meer zien; zalig immers, die niet zien en toch geloo- 
ven. Het zal derhalve uwe gerechtigheid zijn, waarvan de wereld 
overtuigd zal worden, daar gij in Mij zult gelooven, dien gij niet zien 
zult. » — Ten tweede, tot opwekking van de hoop. Daarom zegt 
Hij zelf bij Joannes (14. 3) : « Als Ik zal zijn heengegaan en u 
een plaats zal hebben bereid, zal Ik weer fcomen en u bij Mij 
nemen, opdat waar Ik ben, ook gij Zlin moogt. » Want doordat 
Christus zijn aangenomen menschelijke natuur in den hemel bracht, 
stortte Hij ons de hoop in, om daar te komen; aangezien (( daar 
waar het lichaam was, zich ook de arenden zullen verzamelen, )> 
zooals gezegd wordt bij Mattheus (24. 28). Vandaar dat ook 
Micheas (2. 13) zegt: <( Hij steeg op, een weg voor u bereidend. )> 
— Ten derde, om onze liefde op het hemelsche te richten. Daarom 
zegt de Apostel in den Brief aan de Colossensen (3. 1,2): 
« Zoekt wat boven u is, waar Christus is, zittend aan Gods rech
terhand; hebt smaak m de dingen, die boven u zijn, niet in die op 
aarde zijn. » Zooals immers gezegd wordt bij Mattheus (6. 21), 
(( is uw hart daar, waar ook uschat is. » En daar de H. Geest 
de liefde is, die ons naar het hemelsche trekt, daarom zegt de 
Heer aan zijn leerlingen bij Joannes (16. 7) : « Het is u nuttig, 
dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga dan zal de Vertrooster

vituperatio ». Unde subdit [v. 10] : « Quia ad Patrem vado, et jam non 
videbitis me: beati enim qui non vident, et credunt. Erit igitur vestra justitia 
de qua mundus arguetur: quoniam in me, quem non videbitis, credetis ». 
Secundo, ad spei sublevationem. Unde ipse dicit Joan. 14. [v. 3] : « Si 
abiero et praeparavero vobis locum, iterum veniam, et accipiam vos ad 
meipsum, ut ubi ego sum, et vos sitis ». Per hoe enim quod Christus huma- 
nam naturam assumptam in coelo collocavit, dedit nobis spem illue 
perveniendi: quia « ubi fuerit corpus, illue congregabuntur et aquilae », 
ut dicitur Matth. 24. [v. 28]. Unde et Mich. 2. [v. 13] dicitur: « As- 
cendit pandens iter ante vos ». Tertio, ad erigendum charitatis affectum in 
•ioelestia. Unde dicit Apostolus, Coloss. 3. [v. 1 et 2] : « Quae sursum 
sunt quaerite, ubi Christus est in dextera Dei sedens: quae sursum sunt 
sapite, non quae super terram ». Ut enim dicitur Matth. 6. [v. 21] •’ 
« Ubi est thesaurus, ibi est et cor tuum )>. Et quia Spiritus Sanctus est 
amor nos in coelestia rapiens, ideo Dominus dicit discipulis, Joan. 16. 
[v. 7] : « Expedit vobis ut ego vadam. Si enim non abiero, Paracletus
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niet tot u komen; als Ik echter zal heengegaan zijn, zal Ik Hem tot 
u zenden. » En in zijn uitleg hiervan zegt Augustinus : <( Cij kunt 
den Geest niet ontvangen, zoolang gij er bij blijft Christus naar 
het vleesch te kennen. Toen Christus hen echter lichamelijk verliet, 
rvas niet alleen de H. Geest, maar ook de Vader en de Zoon of> 
geestelijke wijze hun nabij. »

4. Ofschoon de hemel-plaats Christus, die tot een onsterfelijk 
leven verrees, zou passen, stelde Hij toch zijn hemelvaart uit, om de 
echtheid van zijn verrijzenis te bewijzen. Daarom wordt gezegd 
in de Handelingen der Apostelen (1. 3), dat « Hij na zijn lijden 
zich door vele bewijzen levend toonde aan zijn leerlingen, geduren
de veertig dagen )>, waarbij de Glossa zegt, « dat Hij gedurende 
veertig dagen bevestigt, dat Hij leeft, wijl Hij veertig uur lang 
dood was. Of ook kan uien in de veertig dagen een beeld zien van 
dezen tegenwoordigen tijd, waarin Christus in de Kerk verblijft: 
omdat de mensch bestaat uit vier elementen en opgevoed wordt 
tegen de overtreding van de tien geboden. »

non veniet ad vos: si autem abiero, mittam eum ad vos ». Quod exponens 
Augustinus, super Joan. [tract. 94.] dicit: « Non potestis capere Spiritura 
quamdiu secundum carnem persistitis nosse Chiïstum. Christo autem disce- 
dente corporaliter, non solum Spiritus Sanctus, sed et Pater et Filius illis 
affuit spiritaliter ».

Ad quartum dicendum quod, licet Christo resurgenti in vitam immorta- 
lem congrueret locus coelestis, tarnen ascensionem distulit, ut veritas resur- 
rectionis comprobaretur. Unde dicitur Act. 1. [v. 3] quod « post 
passionem suam praebuit seipsum vivum discipulis in multis argumentis per 
dies quadraginta », ubi dicit quaedam Glossa [ordin.], quod, « quia 
per quadraginta horas mortuus fuerat, quadraginta diebus se vivere confir 
mat. Vel per quadraginta dies tempus praesentis saeculi, quo Christus in 
Ecclesia conversatur, potest intelligi: quia homo constat ex quatuor elemen- 
tis, et eruditur contra transgressionem decalogi ».
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IIe ARTIKEL.

Krvam het Christus naar zijn goddelijke natuur toe ten hemel 
op te stijgen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het Christus naar zijn 
goddelijke natuur toekwam ten hemel op te stijgen. — I. In 
het Boek der Psalmen (46. 6) immers wordt gezegd: (( God stijgt 
ten troon met jubelzang; » en in het Boek Deuteronomium (33. 
26) : (( Die opstijgt ten hemel, is un> helper ». Deze dingen echter 
worden van God gezegd ook vóór de menschwording van Christus. 
Dus aan Christus komt het toe ten hemel op te stijgen, in zoover 
Hij God is.

2. Aan Hem komt het toe ten hemel op te stijgen, wien 
het toekomt van den hemel neer te dalen, volgens het gezegde 
bij Joannes (3. 13) : « Niemand stijgt op ten hemel tenzij, die 
van den hemel nederdaalt, » en in den Brief aan de Ephesiërs 
(4. 10) : (( Die nederdaalt, dat is ook Hij, die opstijgt. » Christus 
nu daalde af van den hemel, niet in zoover Hij mensch is, maar

ARTICULUS II.

Ulrum convenerit Christo ascendere in coelum secundum divinam naturam.

[3. Dist. 22. q. 3. art. 1. ad 2. et Comp. Theol. cap. 240.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod ascendere in coelum con
venerit Christo secundum divinam naturam. Dicitur enim Psal. 46. [v. 6] : 
« Ascendit Deus in jubilatione » ; et Deuter. 33. [v. 26] : « Ascensor 
coeli, auxiliator tuus ». Sed ista dicuntur de Deo etiam ante Christi incar- 
nationem. Ergo Christo convenit ascendere in coelum secundum quod 
Deus.

2. PlUETEREA, ejusdem est ascendere in coelum cujus est descendere de 
coelo: secundum illud Joan. 3. [v. 13]: « Nemo ascendit in coelum 
nisi qui de coelo descendit » ; et Ephes. 4. [v. 10] : « Qui descendit, 
ipse est et qui ascendit ». Sed Christus descendit de coelo, non secundum 
quod homo, sed secundum quod Deus: non enim humana ejus natura

I
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als God; zijn menschelijke natuur immers was te voren niet in den 
hemel, maar zijn goddelijke. Dus steeg Christus op ten hemel in 
zooverre Hij God is.

3. Bij zijn hemelvaart steeg Christus op naar zijn Vader. Maar 
tot gelijkheid met den Vader kwam Hij niet, in zoover Hij mensch 
is; zoo immers zegt Hij: « De Vader is grooter dan Ik », zooals 
wij vinden bij Joannes (14. 28). Dus steeg Christus op, in zooverre 
Hij God was.

Daartegenover staat echter, dat de Clossa aangaande het gezegde 
in den Brief aan de Ephesïèrs (4. 9) : « Dat Hij opgestegen is, 
rvat ïüil dat anders zeggen, dan dat Hij ook IS neergedaald? » 
aanmerkt: « Het staat vast, dat Christus naar zijn menschheid is 
neergedaald en opgestegen. »

LEERSTELLING. — Het woord: (( naar » kan twee dingen 
aangeven, nl. de hoedanigheid van Hem, die opstijgt, en de 
oorzaak van het opstijgen. — Als het nu de hoedanigheid van 
Hem, die opstijgt aangeeft dan komt het opstijgen niet toe aan 
Christus in zijn hoedanigheid van God. Zoowel omdat er niets hoo- 
gers is dan de Godheid, waardoor Hij zou kunnen opstijgen. Alsook

ante in coelo fuerat, sed divina. Ergo videtur, quod Christus ascenderit in 
coelum secundum quod Deus.

3. Pr/eterea, Christus sua ascensione ascendit ad Patrem. Sed ad 
Patris aequalitatem non pervenit secundum quod homo: sic enim dicit, 
« Pater major me est », ut habetur Joan. 14. [v. 28]. Ergo videtur 
quod Christus ascenderit secundum quod Deus.

Sed CONTRA est quod, Ephes. 4. [v. 9], super illud, « Quod autem 
ascendit, quid est, nisi quia et descendit », dicit Glossa [ordin. Petri 
Lomb.] : « Constat quod secundum humanitatem Christus descendit et 
ascendit ».

Respondeo dicendum quod ly secundum duo potest notare: scilicet 
conditionem ascendentis, et causam ascensionis. Et si quidem designet con- 
ditionem ascendentis, tune ascendere non potest convenire Christo secundum 
conditionem divinae naturae. Turn quia nihil est divinitate altius, quo possit 
ascendere. Turn etiam quia ascensio est motus localis, qui divinae naturae
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omdat opstijgen een plaatselijke beweging is, welke aan de godde
lijke natuur niet toekomt, daar zij onbewegelijk is en niet in een 
plaats. Op deze manier echter komt ’t opstijgen toe aan Christus 
naar zijn menschelijke natuur, die aan plaats gebonden is en 
aan beweging onderworpen kan worden. En in dezen zin kunnen 
wij dus zeggen, dat Christus opsteeg ten hemel, als mensch, en 
niet als God. — Wanneer echter het woord « naar » de oorzaak 
der opstijging aangeeft, dan moeten wij zeggen, aangezien 
Christus uit kracht van zijn Godheid naar den hemel steeg, en 
niet uit kracht van zijn menschelijke natuur, dat Christus ten 
hemel steeg, niet als mensch, maar als God. Daarom zegt Augusti- 
nus: (( Het Ifwam van ons, dat de Zoon Gods aan het J^ruis 
gehangen heeft, maar van Hemzelf, dat Hij opsteeg. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Die aanhalingen 
worden profetisch van God gezegd in zooverre Hij vleesch moest 
worden. — Men kan echter zeggen, dat ofschoon het opstijgen 
niet in den eigenlijken zin toekomt aan de goddelijke natuur, dit 
toch in overdrachtelijken zin aan haar kan toekomen, zooals men 
nl. zegt, dat Hij in het hart van den mensch opstijgt wanneer het

non competit, quae est immobilis et inlocalis. Sed per hunc modum ascensio 
competit Christo secundum humanam naturam, quae continetur loco et 
motui subjici potest. Unde sub hoe sensu poterimus dicere quod Christus 
ascendit in coelum secundum quod homo, non secundum quod Deus. Si 
vero ly secundum designet causam ascensionis, cum Christus ex virtute 
divinitatis in coelum ascenderit, non autem ex virtute humanae naturae, 
dicendum est quod Christus ascendit in coelum non secundum quod homo, 
sed secundum quod Deus. Unde Augustinus dicit, in serm. de Ascens. 
[qui est 176.] : « De nostro fuit quod Filius Dei pependit in cruce: sed 
de suo quod ascendit ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod auctoritates illae prophetice dicuntur 
de Deo secundum quod erat incarnandus. Potest tarnen dici quod ascendere, 
etsi non proprie conveniat divinae naturae, potest tarnen ei metaphorice 
convenire: prout scilicet dicitur in cor hominis ascendere, quando cor
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menschenhart zich aan God onderwerpt en zich voor Hem verne
dert. En op dezelfde wijze zeggen wij in overdrachtelijken zin, 
dat Hij opstijgt ten opzichte van elk schepsel, doordat Hij dit aan 
zich onderwerpt.

2. Het is dezelfde, die opstijgt en die nederdaalt. Augustinus 
immers zegt: « Wie is het, die neerdaalt? De Codmensch. Wie 
is het die opstijgt? Dezelfde Godmensch. » Het nederdalen 
echter wordt op dubbele wijze aan Christus toegeschreven. — 
Vooreerst wanneer wij zeggen, dat Hij van den hemel is neer- 
edaald. En deze nederdaling wordt aan den Godmensch toege- 
chreven, in zoover Hij God is. Dit nederdalen moet men immers 

niet verstaan als een plaatselijke beweging, maar als een vernieti
ging, daarin bestaande, dat Hij de gestalte van een slaaf aannam, 
ofschoon Hij in de gestalte van God was. Want gelijk men van 
Hem zegt, dat Hij vernietigd is, niet omdat Hij zijn volheid 
verloor, maar omdat Hij onze geringheid aannam, zoo zeggen wij 
ook, dat Hij van den hemel nederdaalde, niet omdat Hij den hemel 
verliet, maar omdat Hij in eenheid van persoon een aardsche natuur 
aannam. — Er is echter een ander nederdalen, waardoor « Hij 
af daalde tot de lagere deelen der aarde », zooals in den Brief aan 
de Ephesiërs (4. 9) gezegd wordt. En dit is een plaatselijke bewe-
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hominis se subjicit et humiliat Deo. Et eodem modo metaphorice dicitur 
ascendere respectu cujuslibet creaturae, ex eo quod eam subjicit sibi.

Ad SECUNDUM dicendum quod ipse idem est qui ascendit et qui descendit. 
Dicit enim Augustinus in lib. 4. de Symbolo: « Quis est qui descendit? 
Deus homo. Quis est qui ascendit? Idem ipse Deus homo ». Descensus 
tarnen duplex attribuitur Christo. Unus quidem, quo dicitur descendisse 
de coelo. Qui quidem attribuitur Deo homini secundum quod Deus. Non 
enim est iste descensus intelligendus secundum motum localem: sed secundum 
exinanitionem, qua, cum in forma Dei esset, servi formam suscepit. Sicut 
enim dicitur exinanitus, non ex eo quod suam plenitudinem amiserit, sed 
ex eo quod nostram parvitatem suscepit; ita dicitur descendisse de coelo, 
non quod coelum deseruerit, sed quia naturam terrenam assumpsit in 
unitatem personae. Alius autem est descensus quo « descendit in inferiores 
partes terrae », ut dicitur Ephes. 4. [v. 9]. Qui quidem est descensus

21
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ging. Daarom komt deze aan Christus toe naar zijn menschelijke 
natuur.

3. Wij zeggen van Christus, dat Hij naar den Vader opsteeg, 
in zoover Hij opsteeg om te gaan zetelen aan de rechterhand des 
Vaders. En dit komt Christus eenigszins toe naar zijn goddelijke 
natuur, en eenigszins naar zijn menschelijke, zooals later gezegd 
zal worden (volgende Kw. 3° Art.).

IIP ARTIKEL.

Steeg Christus op uit eigen gracht?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet opsteeg uit 
eigen kracht. — 1. Bij Mcircus (16. 19) immers wordt gezegd, 
dat « de Heer Jesus in den hemel werd opgenomen, nadat Hij 
tot zijne leerlingen gesproken had. » En in de Handelingen der 
Apostelen (1.9) wordt gezegd: « Terwijl zij toekeken werd Hij 
opgenomen en een wolk nam Hem weg uit hun oogen. » Maar wal 
opgenomen wordt en verheven, schijnt door iets anders bewogen te 
worden. Dus werd Christus niet door eigen, maar door vreemde 
kracht naar den hemel gebracht.

localis. Unde competit Christo secundum conditionem humanae naturae.
Ad TERTIUM dicendum quod Christus dicitur ad Patrem ascendere, 

inquantum ascendit ad consessum paternae dexterae. Quod quidem convenit 
Christo aliqualiter secundum divinam naturam, aliqualiter autem secundum 
humanam, secundum quod infra dicetur [q. seq. art. 3.].

ARTICULUS III.

Utrum Christus ascenderit propria virtute.

[Comp. Theol. cap. 240.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod Christus non ascenderit 
propria virtute. Dicitur enim Mare. uit. [v. 19] quod « Dominus Jesus, 
postquam Iocutus est discipulis, assumptus est in coelum ». Et Act. 1. 
[v. 9] dicitur: « Videntibus illis, elevatus est, et nubes suscepit eum ab 
oculis eorum ». Sed illud quod assumitur et elevatur ab alio videtur 
moveri. Ergo Christus non propria virtute, sed aliena, ferebatur in coelum.
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2. Het lichaam van Christus was van deze aarde, zooals ook 
onze lichamen. Het is echter tegen de natuur van een aardsch 
lichaam om naar boven gebracht te worden. Geen enkele beweging 
echter komt voort uit de eigen kracht van datgene, wat tegen zijn 
natuur bewogen wordt. Dus steeg Christus niet uit eigen kracht 
naar den hemel.

3. De eigen kracht van Christus is een goddelijke kracht. Die 
beweging echter scheen niet uit goddelijke kracht voort te komen; 
want dan zou die beweging oogenblikkelijk geweest zijn, aangezien 
de goddelijke kracht oneindig is; en op die manier kon Hij niet 
((in den hemel verheven worden onder het toezien der leerlingen, » 
zooals gezegd wordt in de Handelingen der Apostelen (1. 9). Dus 
is Christus niet uit eigen kracht opgestegen.

Daartegenover staat echter, dat bij Isaïas (63. 1) gezegd wordt: 
(( Hij is schoon in zijn gewaad, voortschrijdend in de volheid zijner 
kracht. » En Gregorius zegt: « Men moet er op letten, dat wij van 
Elias lezen, dat hij opsteeg in een wagen, opdat nl. duidelijk zou 
worden aangetoond, dat een gewoon mensch de hulp van een ander 
noodig had. Van onzen Verlosser echter lezen wij, dat Hij niet 
door een Wagen, niet door engelen werd omhoog verheven, wijl Hij, 
die alles gemaakt had, uit eigen kracht boven alles uitsteeg. »

2. Pr/ETEREA, corpus Christi fuit terrenum: sicut et corpora nostra. 
Corpori autem lerreno contra naturam est ferri sursum. Nullus autem motus 
est ex propria virtute ejus quod contra naturam movetur. Ergo Christus non 
ascendit propria virtute in coelum.

3. PrjETEREA, propria virtus Christi est virtus divina. Sed motus ille 
non videtur fuisse ex virtute divina: quia, cum virtus divina sit infinita, 
motus ille fuisset in instanti; et sic non potusset « videntibus discipulis 
elevari in coelum », ut dicitur Act. 1. [v. 9]. Ergo videtur quod Christus 
non ascenderit propria virtute.

Sed CONTRA est quod dicitur Isa. 63. [v. 1] : « Iste formosus in stola 
sua, gradiens in multitudine fortitudinis suae ». Et Gregorius dicit, in hom. 
Ascensionis [quae est 29. in Evang.] : « Notandum est, quod Elias in curru 
legitur ascendisse: ut videlicet aperte demonstraretur quia homo purus 
adjutorio indigebat alieno. Redemptor autem noster non curru, non angelis 
sublevatus legitur: quia qui fecerat omnia, super omnia virtute sua ferebatur ».
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LEERSTELLING. — Christus heeft een tweevoudige natuur nl. ’n 
goddelijke en een menschelijke. Vandaar kan men van een eigen 
kracht bij Hem spreken naar beide naturen. Naar de menschelijke 
natuur kan men echter een dubbele kracht in Christus onder
scheiden. Een natuurlijke nl., die voortkomt uit de princiepen van 
de natuur. En het is duidelijk, dat Christus niet uit zulk een kracht 
naar den hemel is opgestegen. De andere kracht in de menschelijke 
natuur van Christus is de kracht der glorie. In deze kracht is 
Christus ten hemel opgestegen. Den grond van deze kracht zien 
sommigen in de natuur van de vijfde wezenheid, die, naar men 
zegt, het licht is; ze beweren dan, dat deze tot de samenstelling van 
het menschelijk lichaam behoort, en dat hierdoor de tegenstrijdige 
elementen tot een eenheid worden verzoend. Op zulk een wijze, 
dat in dezen staat van sterfelijkheid de natuur der elementen in de 
menschelijke lichamen overheerscht; en daarom het menschelijk 
lichaam overeenkomstig de natuur van het overheerschend element 
uit natuurlijke kracht naar beneden neigt. In den toestand der 
glorie echter zal de hemelsche natuur overheerschen, en door haar 
neiging en kracht stijgen het lichaam van Christus en de andere 
lichamen der heiligen naar den hemel. Maar over deze opinie is 
gehandeld in het Eerste Deel (I. 76c Kw. 7e Art.) en zal later 
nog breeder gehandeld worden in het tractaat over de algemeene

RESPONDEO dicendum quod in Christo est duplex natura, divina scilicet 
et humana. Unde secundum utramque naturam potest accipi propria virtus 
ejus. Sed secundum humanam naturam potest accipi duplex virtus Christi. 
Una quidem naturalis, quae procedit ex principiis naturae. Et tali virtute 
manifestum est quod Christus in coelum non ascendit. Alia autem virtus 
in humana natura Christi est virtus gloriae. Secundum quam Christus in 
coelum ascendit. Cujus quidem virtutis rationem quidam accipiunt ex 
natura quintae essentiae, quae est lux, ut dicunt, quam ponunt esse de 
compositione humani corporis, et per eam elementa contraria conciliari m 
unum. Ita quod in statu hujus mortalitatis natura elementaris in corporibus 
humanis dominatur: et ideo, secundum naturam elementi praedominantis, 
corpus humanum naturali virtute deorsum fertur. In statu autem gloriae 
praedominabitur natura coelestis: per cujus inclinationem et virtutem corpus 
Christi, et alia sanctorum corpora, feruntur in coelum. Sed de hac opinione 
et in 1. parte dictum est [q. 76. art. 7.]; et infra magis agetur, in
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verrijzenis (Suppl. 84L' Kw. le Art.). Met voorbijzien van deze 
opinie echter, zoeken anderen den grond der voornoemde kracht 
in de verheerlijkte ziel, die haar heerlijkheid aan het lichaam 
meedeelt, zooals Augustinus zegt. Want het verheerlijkte lichaam 
zal zoozeer gehoorzamen aan de zalige ziel, dat « waar de geest 
wil, » zooals Augustinus zegt, <( ook terstond het lichaam zijn zal, 
terwijl de geest niets zal willen, wat den geest en ook het lichaam 
niet passen /fa;?. » Het is nu passend, dat het verheerlijkte en on
sterfelijke lichaam in de hemel-plaats is, zooals gezegd is (1° Art. 
van deze Kw.). En derhalve steeg het lichaam van Christus naai
den hemel uit kracht van de ziel, die dit wilde. Zooals echter ’t 
lichaam glorievol wordt uit meedeeling door de ziel, zoo « wordt 
de ziel zalig door deelhebbing aan God, » zooals Augustinus zegt. 
En daarom is de eerste oorsprong van de hemelvaart de goddelijke 
kracht. Zoo steeg Christus derhalve ten hemel uit eigen kracht, 
vooreerst nl. uit zijn goddelijke kracht, vervolgens uit kracht van 
de verheerlijkte ziel, die het lichaam beweegt, zooals het wil.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals wij van 
Christus zeggen, dat Hij verrezen is uit eigen kracht, en toch is 
opgewekt door den Vader, doordat de kracht van den Vader de-

tractatu de resurrectione communi [in Suppl. q. 84. art. 1.]. Hac autem 
opinione praetermissa, alii assignant rationem praedictae virtutis ex parte 
animae glorificatae, ex cujus redundantia glorificabitur corpus, ut Augusti
nus dicit ad Dioscorum [epist. 56. cap. 3.]. Erit enim tanta obedientia 
corporis gloriosi ad animam beatam ut, sicut Augustinus dicit, 22. de 
Civit. Dei [cap. 30.], « ubi volet spiritus, ibi protinus erit corpus: nee 
volet aliquid spiritus, quod nee spiritum possit decere nee corpus ». Decet 
autem corpus gloriosum et immortale esse in loco coelesti, sicut dictum est 
[art. 1. huj. q.]. Et ideo ex virtute animae volentis corpus Christi ascendit 

in coelum. Sicut autem corpus efficitur gloriosum, participatione animae, 
ita, ut Augustinus dicit, super Joan. [tract. 23.], « participatione Dei 
fit anima beata ». Unde prima origo ascensionis in coelum est virtus divina. 
Sic igitur Christus ascendit in coelum propria virtute: primo quidem, virtute 
divina; secundo virtute animae glorificatae moventis corpus prout vult.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut Christus dicitur propria virtute 
surrexisse, et tarnen est suscitatus a Patre, eo quod eadem est virtus Patris
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zelfde is als van den Zoon, zoo ook steeg Christus uit eigen kracht 
naar den hemel, en is Hij toch door den Vader verheven en opge
nomen.

2. Die redeneering bewijst, dat Christus niet ten hemel steeg uit 
de eigen kracht, die de natuurlijke is van de menschelijke natuur. 
Hij steeg echter uit de eigen kracht naar den hemel, die de godde
lijke kracht is en uit een eigen kracht, die van de zalige ziel is. En 
hoewel het omhoog gaan tegen de natuur van het menschelijk 
lichaam is, genomen in zijn tegenwoordigen staat, waarin het 
lichaam niet geheel aan den geest onderworpen is, zal het toch niet 
tegennatuurlijk en ook niet gewelddadig zijn voor een verheerlijkt 
lichaam, waarvan de natuur geheel aan den geest onderworpen is.

3. Hoewel de goddelijke kracht oneindig is en in haar werking 
oneindig is, van den kant van den werker beschouwd, wordt toch 
het effect van zijn kracht in de dingen ontvangen naar hun bevat
tingsvermogen, en Gods beschikking. Een lichaam echter kan niet 
in een oogenblik plaatselijk bewogen worden, daar het zich moet 
meten aan de ruimte, naar wier verdeeling de tijd verdeeld wordt, 
zooals staat in de Physica. En daarom is het niet noodig, dat een 
lichaam, dat door God bewogen wordt in een oogenblik wordt be
wogen, maar dat het bewogen wordt met die snelheid, welke God 
beschikt.

et Filii; ita etiam Christus ex propria virtute ascendit in coelum, et tarnen 
a Patre est elevatus et assumptus.

Ad SECUNDUM dicendum quod ratio illa probat quod Christus non 
ascendit in coelum propria virtute quae est naturae humanae naturalis. 
Ascendit tarnen in coelum propria virtute quae est virtus divina; et propria 
virtute quae est animae beatae. Et licet ascendere sursum sit contra naturam 
humani corporis secundum statum praesentem, in quo corpus non est omnino 
subjectum spiritui; tarnen non erit contra naturam neque violentum corpori 
glorioso, cujus tota natura est omnino subjecta spiritui.

Ad TERTIUM dicendum quod, etsi virtus divina sit infinita, et infinite 
operetur quantum est ex parte operantis, tarnen effectus virtutis ejus recipitur 
in rebus secundum earum capacitatem, et secundum Dei dispositionem. 
Corpus autem non est capax ut in instanti localiter moveatur: quia oportet 
quod commetiatur se spatio, secundum cujus divisionem dividitur tempus, 
ut dicitur 6. Phys. [cap. 4. n. 6. et 8. St. Thom. lect. 6.]. Et ideo non 
oportet quod corpus motum a Deo moveatur in instanti: sed moveatur ea 
velocitate qua Deus disponit
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IVe ARTIKEL.

Steeg Christus op boven alle hemelen?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet opsteeg 
boven alle hemelen. — 1. In het Boek der Psalmen (10. 3) immers 
wordt gezegd: (( De Heer is in zijn heiligen tempel, de Heer heeft 
zijn zetel in den hemel. » Wat echter in den hemel is, is niet boven 
den hemel. Dus steeg Christus niet boven alle hemelen.

2. Boven alle hemelen is geen plaats meer, zooals bewezen 
wordt in de Coelo. Elk lichaam echter moet in een plaats zijn. Dus 
steeg het lichaam van Christus niet boven alle hemelen.

3. Twee lichamen kunnen niet in dezelfde plaats zijn. Daar er 
echter geen overgang is van het eene uiterste naar het andere, tenzij 
door het midden, kon Christus niet boven alle hemelen opstijgen, 
tenzij de hemel verdeeld werd, wat onmogelijk is.

4. In de Handelingen der Apostelen (1.9) wordt gezegd, dat 
((de n?olk Hem aan hun oogen onttrok. » Wolken echter kunnen

ARTICULUS IV.

Utrum Christus ascenderit super omnes coelos.

[3. Dist. 22. q. 3. art. 3. qla. 1. et 4. Contr. g. cap. 87.].

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod Christus non ascenderit super 
omnes coelos. Dicitur enim in Psal. 10. [v. 5] : « Dominus in templo 
sancto suo: Dominus, in coelo sedes ejus ». Quod autem est in coelo, non 
est supra coelum. Ergo Christus non ascendit super omnes coelos.

2. PretereA, super omnes coelos non est aliquis locus, ut probatur in 
1. de Coelo. Sed omne corpus oportet esse in loco. Ergo corpus Christi 
non ascendit super omnes coelos.

3. PR/ETEREA, duo corpora non possunt esse in eodem loco. Cum igitur 
non sit transitus de extremo in extremum nisi per medium, videtur quod 
Christus non potuisset ascendere super omnes coelos nisi coelum divideretur. 
Quod est impossibile.

4. Prv'ETEREA, Act. 1. [v. 9] dicitur, quod: « Nubes suscepit eum
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niet boven den hemel verheven worden. Dus steeg Christus niet 
boven alle hemelen.

5. Wij gelooven, dat Christus in eeuwigheid daar zal blijven, 
waar Hij opsteeg. Maar wat tegennatuurlijk is kan niet eeuwig 
zijn, daar datgene wat volgens de natuur is, het meest en het vaakst 
voorkomt. Daar het derhalve tegen de natuur is van een aardsch 
lichaam om boven den hemel te zijn, schijnt het lichaam van 
Christus niet boven den hemel gestegen te zijn.

Daartegenover staat echter, dat in den Brief aan de Ephed'érs 
(4. 10) gezegd wordt: « Hij steeg op boven alle hemelen, om alles 
te vervullen. »

LEERSTELLING. — Hoe volmaakter sommige lichamen aan de 
goddelijke goedheid deelhebben, des te hooger zijn zij verheven in 
de lichamelijke orde, welke de orde der plaats is. Vandaar zien 
wij,.dat de lichamen, die een volmaakteren vorm bezitten, van na
ture ook hooger zijn, zooals blijkt uit den Wijsgeer: door zijn vorm 
immers heeft elk ding deel aan het goddelijke zijn, zooals blijkt 
uit de Physica. Een lichaam echter heeft meer deel aan de godde-
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ab oculis eorum ». Sed nubes non possunt elevari supra coelum. Ergo 
Christus non ascendit super omnes coelos.

5. Pr/ETEREA, ibi credimus Christum in perpetuum permansurum quo 
ascendit. Sed quod contra naturam est non potest esse sempiternum: quia 
id quod est secundum naturam, est ut in pluribus et ut frequentius. Cum 
ergo contra naturam sit corpori terreno esse super coelum, videtur quod 
corpus Christi siipra coelum non ascenderit.

Sed CONTRA est quod dicitur Ephes. 4. [v. 10] : « Ascendit super 
omnes coelos, ut adimpleret omnia ».

RESPONDEO dicendum quod, quanto aliqua corpora perfectius partici
pant bonitatem divinam, tanto sunt superiora corporali ordine, qui est ordo 
localis. Unde videmus quod corpora quae sunt magis formalia, sunt natura- 
liter superiora, ut patet per Philosophum, in 4. Phys. [cfr. cap 5. n. 3. 
et 6. St. Thom. lect. 7. et 8.], et in 2. de Coelo [cap. 4. n. 9. et cap. 13. 
n. 3. St. Thom. lect. 6. et 20.] : per formam enim unumquodque corpus 
participat divinum esse, ut patet in 1. Phys. [cap. 9. n. 3. St. Thom.
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lijke goedheid door de glorie, dan welk natuurlijk lichaam ook 
door zijn natuurlijken vorm. Het is nu duidelijk, dat onder de 
andere verheerlijkte lichamen het lichaam van Christus van groo- 
tere heerlijkheid straalt. Vandaar komt het zeer passend er aan 
toe, dat het boven alle lichamen in de hoogte geplaatst werd. En 
daarom zegt de Clossa bij het gezegde in den Brief aan de Ephe- 
siërs (4. 8) : « Opstijgend in de hoogte »: « in plaats en waardig
heid. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Van Gods zetel 
wordt gezegd, dat hij in den hemel staat, niet als in iets, waar
door hij omsloten wordt, maar veeleer als in iets, dat omsloten 
wordt. Daarom is het niet noodzakelijk, dat een deel van den 
hemel hooger dan deze is, maar dat Hijzelf boven alle hemelen 
is; zooals ook gezegd wordt in het Boek der Psalmen (8. 2) : 
(( Uwe heerlijkheid, o God, is boven alle hemelen ».

2. Plaats heeft de beteekenis van : omsluiten. Vandaar 
heeft datgene, wat allereerst omsluit, het karakter van het 
eerst-plaatsende, wat de eerste hemel is. De lichamen hebben 
dus in zooverre uiteraard een plaats noodig, als zij omgeven moeten 
worden door een hemellichaam. De verheerlijkte lichamen echter,

lect. 15.]. Plus autem participat de divina bonitate corpus per gloriam 
quam quodcumque corpus naturale per formam suae naturae. Et inter 
caetera corpora gloriosa, manifestum est quod corpus Christi majori refulget 
gloria. Unde convenientissimum est ei quod sit supra omnia corpora consti- 
tutum in alto. Et ideo super illud Ephes. 4. [v. 8] : « Ascendens in 
altum », dicit Glossa [interl.] : « Loco et dignitate ».

Ad primum ergo dicendum quod sedes Dei dicitur esse in coelo, non 
sicut in continente, sed magis sicut in contento. Unde non oportet aliquam 
partem coeli eó superiorem esse, sed ipsum esse super omnes coelos: sicut 
et in Ps. 8. [v. 2] dicitur: « Elevata est magnificentia tua super coelos, 
Deus ».

Ad SECUNDUM dicendum quod locus habet rationem continentis. Unde 
primum continens habet rationem primi locantis, quod est primum coelum. 
Intantum igitur corpora indigent esse in loco per se inquantum indigent 
contineri a corpore coelesti. Corpora autem gloriosa, et maxime corpu?
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en vooral het lichaam van Christus, heeft zulk een omsluiting niet 
noodig, daar het niets van de hemellichamen ontvangt, maar van 
God, middellijk door de ziel. Vandaar is er in het geheel geen 
bezwaar tegen, dat het lichaam van Christus buiten de geheele 
omsluiting der hemellichamen is, en dat het niet in een plaats is, 
waardoor het omsloten wordt. En toch is het niet noodig dat buiten 
den hemel een luchtledig is, wijl daar geen plaats is. Ook is daar 
niets, wat een lichaam vermag op te nemen, maar in Christus is het 
vermogen om daar te komen. Wat Aristoteles echter bewijst in 
de Coelo, dat er buiten den hemel geen lichaam is, moet men 
verstaan van de lichamen, die enkel in hun natuurlijke gesteltenis 
zijn, zooals uit de bewijsvoering blijkt.

3. Ofschoon het niet tot den aard van een lichaam behoort, 
om met een ander lichaam in dezelfde plaats te zijn, kan God 
toch door een mirakel bewerken, dat het tegelijk met een ander 
lichaam op dezelfde plaats kan zijn, zooals Hij ook bewerkte, 
dat « het lichaam van Christus uit den schoot van de H. Maagd 
trad, terrvijl deze gesloten bleef, » en dat « Hij bij zijn leerlingen 
binnentrad, terwijl de deuren gesloten waren, » zooals de H. Gre- 
gorius zegt. Het lichaam van Christus kan derhalve tegelijk met 
een ander lichaam in eenzelfde plaats zijn, niet krachtens een

Christi, non indiget tali continentia, quia nihil recipit a corporibus coelestibus 
sed a Deo mediante anima. Unde nihil prohibet corpus Christi esse extra 
totam continentiam coelestium corporum et non esse in loco continente. Nee 
tarnen oportet quod extra coelum sit vacuum, quia non est ibi locus. Nee 
est ibi aliqua potentia susceptiva alieujus corporis, sed potentia illue per- 
veniendi est in Christo. Quod autem Aristoteles probat 1. de Coelo quod 
extra coelum non est corpus, intelligendum est de corporibus in solis 
naturalibus constitutis, ut per probationes apparet.

Ad TERTIUM dicendum quod, quamvis de natura corporis non sit quod 
possit esse in eodem loco cum alio corpore, tarnen potest hoe Deus facere 
per miraculum quod in eodem loco possit esse simul cum alio corpore: 
sicut et fecit ut « corpus Christi de clauso utero B. Virginis exiret », et 
quod « intravit januis clausis ad discipulos », sicut dicit B. Gregorius 
[hom. 26. in Evang.]. Corpus ergo Christi simul potest esse cum alio
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eigenschap van dat lichaam, maar door de helpende kracht van 
God, die dit uitwerkt.

4. Die wolk verleende Christus geen hulp om op te stijgen 
bij wijze van voertuig; maar zij verscheen als teeken van de God
heid, zooals de glorie van Israëls God in een wolk verscheen boven 
den tabernakel.

5. Het verheerlijkte lichaam heeft het niet uit de princiepen van 
zijn eigen natuur, dat het in den hemel of boven den hemel zijn 
kan; maar dit heeft het van de zalige ziel, waarvan het de heer
lijkheid ontvangt. En zooals de beweging van een verheerlijkt 
lichaam naar boven niet gewelddadig is, zoo is ook zijn rust niet 
gewelddadig; dus is er geen enkel bezwaar tegen, dat zij eeuwig 
zijn zou.

Ve ARTIKEL.

Steeg het lichaam van Christus boven elk geestelijk schepsel?

Bedenkingen. — Men beweert, dat het lichaam van Christus 
niet boven elk geestelijk schepsel steeg. — 1. Tusschen dingen 
immers welke niet onder hetzelfde opzicht worden genomen, kan

corpore in eodem loco, non ex proprietate corporis, sed per virtutem divinam 
assistentem et hoe operantem.

Ad QUARTUM dicendum quod nubes illa non praebuit adminiculum 
Christo ascendenti per modum vehiculi: sed apparuit in signum divinitatis, 
secundum quod gloria Dei Israël apparebat super tabemaculum in nube.

Ad QUINTUM dicendum quod corpus gloriosum non habet ex principiis 
suae naturae quod possit in coelo aut supra coelum esse: sed habet hoe ex 
anima beata, ex qua recipit gloriam. Et sicut motus gloriosi corporis sursum 
non est violentis, ita nee quies est violenta. Unde nihil prohibet eam esse 
sempiternam.

ARTICULUS V.

Utrum corpus Christi ascenderit super omnem creaturam spiritualem.

[Eph. cap. 1. lect. 7.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod corpus Christi non ascenderit 
super omnem creaturam spiritualem. Eorum enim quae non dicuntur secun-
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men slecht een vergelijking maken. Plaats nu wordt niet om dezelf
de reden toegekend aan de lichamelijke en geestelijke schepselen, 
zooals blijkt uit het gezegde in het Eerste Deel (I. 52e Kw. le 
Art.). Dus kan men niet zeggen, dat het lichaam van Christus 
boven elk geestelijk schepsel uitsteeg.

2. Augustinus zegt, dat « een geest het wint van elk lichaam. )) 
Een edeler ding nu komt ook een hoogere plaats toe. Dus steeg 
Christus niet uit boven elk geestelijk schepsel.

3. In iedere plaats is een of ander lichaam, daar in de natuur 
geen luchtledig is. Als derhalve in de orde der natuurlijke lichamen 
geen enkel lichaam een hoogere plaats verkrijgt, dan een geest, dan 
is er geen plaats boven elk geestelijk schepsel. Dus kon het lichaam 
van Christus niet boven elk geestelijk schepsel uitstijgen.

Daartegenover staat echter, dat in den Brief aan de Ephesïèrs 
(1. 20, 21) gezegd wordt: « Hij stelde Hem boven alle vorsten
dommen en machten, en boven eiken naam, die genoemd wordt 
hetzij in deze wereld, hetzij in de toekomstige. »

Leerstelling. — Naarmate iets edeler is, komt er een hoo-

dum unam rationem, non potest convenienter fieri comparatio. Sed locus 
non eadem ratione attribuitur corporibus et spiritualibus creaturis: ut patet 
ex his quae dicta sunt in 1. parte [q. 52. art. 1.]. Ergo videtur quod non 
possit dici corpus Cbristi ascendisse super omnem creaturam spiritualem.

2. PlUETEREA, Augustinus dicit, in lib. de Vera Relig. [cap. 55.]» 
quod « omni corpori spiritus praefertur ». Sed nobiliori rei sublimior debetur 
locus. Ergo videtur quod Christus non ascenderit super omnem spiritualem 
creaturam.

3. PlUETEREA, in omni loco est aliquod coipus: cum nihil sit vacuum 
in natura. Si ergo nullum corpus obtinet altiorem locum quam spiritus in 
ordine naturalium corporum, nullus locus erit super omnem spiritualem 
creaturam. Non ergo corpus Christi potuit ascendere super omnem spiritua
lem creaturam.

Sed CONTRA est quod dicilur Ephes. 1. [v. 20 et 21 ] : « Constituit illum 
supra omnem principatum et potestatem, et supra omne nomen quod nomina- 
tur sive in hoe saeculo sive in futuro ».

RESPONDEO dicendum quod tanto alicui rei debetur altior locus, quanto
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ge re plaats aan toe; hetzij het een plaats moet hebben bij wijze 
van lichamelijk contact, zooals de lichamen; hetzij bij wijze van 
geestelijk contact, zooals de geestelijke substanties. Aan de 
geestelijke substanties komt immers hierom uit een zekere gepast
heid de hemelsche plaats toe, die de hoogste van alle plaatsen is- 
omdat deze substanties de hoogste zijn in de orde der substanties. 
Ofschoon het lichaam van Christus nu lager staat dan de geeste
lijke substanties, in aanmerking genomen de eigenschappen der 
lichamelijke natuur, overtreft het toch in waardigheid alle 
geestelijke substanties, wanneer men de verhevenheid der ver- 
eeniging in aanmerking neemt, waardoor het met God in persoon 
vereenigd is. En daarom komt om de voornoemde passende reden 
daaraan een plaats toe, die hooger is boven elk schepsel, ook boven 
het geestelijke. Daarom ook zegt Gregorius dat <( Hij, die alles 
gemaakt had, door zijn kracht boven alles gevoerd 1verd. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Ofschoon een plaats 
om een andere reden aan een lichamelijke, als aan een geestelijke 
substantie wordt toegekend, hebben beide beschouwingen toch dit 
gemeen, dat aan iets van meer waardigheid een hoogere plaats 
wordt toegekend.

2. Die redeneering neemt als uitgangspunt Christus’ lichaam,

est nobilior: sive debeatur ei locus per modum contactus corporalis, sicut 
corporibus; sive per modum contactus spiritualis, sicut spiritualibus sub- 
stantiis. Exinde enim spiritualibus substantiis debetur secundum quandam 
congruentiam locus coelestis, qui est supremus locorum, quia illae substan- 
tiae sunt supremae in ordine substantiarum. Corpus autem Christi, licet, 
considerando conditiones naturae corporae, sit infra spirituales substantias; 
considerando tarnen dignitatem unionis qua est personaliter Deo conjunctum, 
excellit dignitatem omnium spiritualium substantiarum. Et ideo, secundum 
praedictae congruentiae rationem, debetur ei locus altior ultra omnem 
creaturam etiam spiritualem. Unde et Gregorius dicit, in Hom. Ascensiom\ 
[quae est 29. in Evang.], quod <( qui fecerat omnia, super omnia sua 
virtute ferebatur ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, licet alia ratione attribuatur locus 
corporali et spirituali substantiae, tarnen hoe est in utraque ratione com
mune, quod digniori rei attribuitur superior locus.

Ad SECUNDUM dicendum quod ratio illa procedit de corpore Christi
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beschouwd naar de eigenschappen van zijn lichamelijke natuur, en 
niet naar de vereeniging.

3. Men kan die vergelijking nemen ofwel onder het opzicht van 
plaatsen; en zoo opgevat is er geen plaats, die zoo hoog is, dat 
zij de waardigheid van een geestelijke substantie overtreft, en hier 
gaat de bedenking van uit. Ofwel naar de waardigheid van de 
dingen, waaraan de plaats wordt toegeschreven. En zoo komt het 
aan het lichaam van Christus toe, om boven de geestelijke schep
selen te staan.

VIe ARTIKEL.

Is de hemelvaart van Christus oorzaak van ons heil?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat de hemelvaart van 
Christus geen oorzaak van ons heil is. — 1. Christus was immers 
oorzaak van ons heil, doordat Hij ons heil verdiend heeft. Door 
zijn hemelvaart echter heeft Hij niets voor ons verdiend, daar zijn 
hemelvaart behoort bij de belooning van zijn verheffing; de ver
dienste is niet hetzelfde als de belooning, zooals de weg ook niet

secundum conditionem naturae corporeae, non autem secundum relationem 
unionis.

Ad TERTIUM dicendum quod comparatio ista potest attendi vel secundum 
rationem locorum: et sic nullus locus est tam altus qui excedat dignitatem 
spiritualis substantiae; secundum quod procedit objectio. Vel secundum 
dignitatem eorum quibus attribuitur locus. Et sic corpori Christi debetur ut 
sit supra spirituales creaturas.

ARTICULUS VI.

Utrum ascensio Christi sit causa nostrae salutis.

Ajd SEXTUM sic proceditur. Videtur quod ascensio Christi non sit causa 
nostrae salutis. Christus enim fuit causa nostrae salutis inquantum salutem 
nostram meruit. Sed per ascensionem nihil nobis meruit: quia ascensio per- 
tinet ad praemium exaltationis ejus; non est autem idem meritum et prae-
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hetzelfde is als het eindpunt. Dus is de hemelvaart van Christus 
geen oorzaak van ons heil.

2. Als de hemelvaart van Christus oorzaak van ons heil is, dan 
zal dit allermeest hierin bestaan, dat zijn hemelvaart oorzaak is 
van onze hemelvaart. Deze is ons echter geschonken door zijn 
lijden, aangezien, zooals gezegd wordt in den Brief aan de 
Hebreen (10. 19) «ivij hoop hebben op onze intrede bij de 
heiligen door zijn bloed ». Dus was de hemelvaart van Christus 
geen oorzaak van ons heil.

3. Het heil, door Christus ons geschonken, is eeuwig, zooals 
gezegd wordt bij Isa'ias (51.6): « Mijn heil zal in eeurvigheid 
duren ». Christus echter steeg niet ten hemel, om daar voor altijd 
te zijn; want in de Handelingen der Apostelen (1. 11) wordt 
gezegd: a Zooals gij Hem hebt zien opstijgen in den hemel, zoo 
zal Hij wederkeeren ». Wij lezen ook van Hem, dat Hij aan vele 
heiligen zich op aarde vertoond heeft na zijn hemelvaart, zooals 
wij lezen van Paulus in de Handelingen der Apostelen (hfdst. 9). 
Dus is zijn hemelvaart geen oorzaak van ons heil.

Daartegenover staat echter, dat Hijzelf bij Joannes (16. 7) 
zegt: « Het is nuttig voor u, dat Ik heenga, » d. i. « dat Ik van 
u wegga door op te stijgen )).

mium, sicut nee via et terminus. Ergo videtur quod ascensio Christi non 
sit causa nostrae salutis.

2. Pr^ETEREA, si ascensio Christi est causa nostrae salutis, maxime hoe 
videtur quantum ad hoe quod ascensio ejus sit causa nostrae ascensionis. 
Sed hoe collatum est nobis per ejus passionem: quia, ut dicitur Heb. 10. 
[v. 19], « habemus fiduciam in introitu sanctorum per sanguinem ipsius ». 
Ergo videtur quod ascensio Christi non fuerit causa nostrae salutis.

3. pR/ETEREA, salus nobis per Christum collata est sempiterna: secundum 
illud Isa. 51. [v. 6]: « Salus autem mea in sempiternum erit ». Sed 
Christus non ascendit in coelum ut ibi in sempiternum esset: dicitur enim 
Act. 1. [v. 11]: « Quemadmodum vidistis eum ascendentem in coelum, 
ita veniet ». Legitur etiam multis sanctis se demonstrasse in terris post 
suam ascensionem: sicut de Paulo legitur Act. 9. Ergo videtur quod ejus 
ascensio non sit causa nostrae salutis.

Sed contra est quod ipse dicit, Joan. 16. [v. 7] : « Expedit vobis 
ut ego vadam » : idest, « ut recedam a vobis per ascensionem ».
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LEERSTELLING. — De hemelvaart van Christus is op dubbele 
wijze oorzaak van ons heil: vooreerst van onzen kant; vervolgens 
van zijn kant. — En wel van onzen kant in zoover door Christus 
hemelvaart onze geest tot Hem wordt gevoerd. Want door zijn 
hemelvaart wordt, zooals boven gezegd is (le Art. van deze Kw. 
3e Antw.) vooreerst plaats geboden voor ’t geloof, ten tweede 
voor de hoop, ten derde voor de liefde. Op de vierde plaats wordt 
ook hierdoor onze eerbied voor Hem grooter, doordat wij Hem 
niet meer beschouwen als een mensch dezer aarde, maar als den 
God van den hemel; zooals ook de Apostel zegt in den Tweeden 
Brief aan de Corinihïérs (5. 16) : « Al hebben wij Christus ook 
leer en kennen naar zijn vleesch », « d. i. als sterfelijk, waardoor wij 
Hem slechts beschouwen als mensch, » zooals de Glossa uitlegt, 
(( toch kennen wij Hem nu nog niet. » — Vervolgens van zijn 
kant: om de dingen, die Hijzelf deed, toen Hij tot ons heil ten 
hemel steeg. Vooreerst heeft Hij ons een weg bereid om naar den 
hemel op te stijgen, zooals Hijzelf bij Joannes (14. 2) zegt: « Ik 
ga u een plaats bereiden; » en Micheas (2. 13) : « Hij steeg op, 
een Weg voor hen bereidend. » Want daar Hij zelf ons hoofd is, 
moeten de ledematen volgen, daar waar het hoofd is voorgegaan; 
vandaar wordt bij Joannes (14. 3) gezegd: « Opdat waar Ik ben.

RESPONDEO dicendum quod ascensio Christi est causa nostrae salutis 
dupliciter: uno modo, ex parte nostra; alio modo, ex parte ipsius. Ex parte 
quidem nostra, inquantum per Christi ascensionem mens nostra movetur 
in ipsum. Quia per ejus ascensionem, sicut supra dictum est [art. 1. hup 
q. ad 3.], primo quidem datur locus fidei; secundo, spei; tertio, charitati. 
Quarto etiam, per hoe reverentia nostra augetur ad ipsum, dum jam non 
existimamus eum sicut hominem terrenum, sed sicut Deum coelestem: sicut 
et Apostolus dicit 2. ad Cor. 5. [v. 16] : « Et si cognovimus secundum 
carnem Christum », « idest, mortalem per quod putavimus eum tantum 
hominem », ut Gloss. [Lomb.] exponit: « sed nunc jam non novimus )>. Ex 
parte autem sua, quantum ad ea quae ipse fecit ascendens propter nostram 
salutem. Primo quidem viam nobis praeparavit ascendendi in coelum: 
secundum quod ipse dicit, Joan. 14. [v. 2] : « Vado parare vobis locum » ; 
et Mich. 2. [v. 13] : « Ascendit pandens iter ante eos ». Quia enim 
ipse est caput nostrum, oportet illue sequi membra quo caput praecessit: 
unde dicitur Joan. 14. [v. 3] : « Ut ubi ego sum, et vos sitis ». Et in
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00k zij mogen zijn. » En tot teeken hiervan bracht Hij de zielen 
der heiligen, die Hij uit het voorgeborchte der hel gevoerd had, 
over naar den hemel, naar het woord in het Boek der Psalmen 
(67. 19) : « Christus opstijgend in de hoogte, voerde de gevangen
schap gevangen » (Eph. 4. 8), daar Hij nl. degenen, die door 
den duivel gevangen waren, met zich mede voerde naar den hemel, 
als naar een plaats, die uitheemsch is voor de menschelijke natuur, 
hen nl., die bij een goede vangst gevangen waren, want ze 
werden buitgemaakt door' zijn overwinning. Ten tweede, omdat 
Christus, evenals de hoogepriester in het O. Testament in het 
heiligdom binnentrad, om te staan voor God in het belang van het 
volk, zoo ook in den hemel binnenging « om voor ons te smee~ 
ken, » zooals gezegd wordt in den Brief aan de Hebreen (7. 25). 
Want zijn verschijning zelf in zijn menschelijke natuur, welke Hij 
in den hemel binnenbracht, is een tusschenkomst voor ons, opdat 
God, nu Hij de menschelijke natuur zoo in Christus verheven heeft, 
ook zich ontfermen zou over hen, voor wie de Zoon Gods de 
menschelijke natuur heeft aangenomen. Ten derde, om, nu Hij 
als God en Heer geplaatst is op zijn hemeltroon, van daaruit 
goddelijke gaven aan de menschen te zenden, overeenkomstig het 
woord in den Brief aan de Ephesiërs (4. 10) : « Hij steeg op 
boven alle hemelen, om alles te vervullen, » nl. « met zijn gaven », 
zooals de Glossa zegt.

hujus signum, animas sanctorum quas de inferno eduxerat, in coelum 
traduxit, secundum illud. Ps. 67. [v. 19] : « Ascendens Christus in altum 
captivam duxit captivitatem »: quia scilicet eos qui fuerant a diabolo 
captivati, secum duxit in coelum, quasi in locum peregrinum humanae 
naturae, bona captione captivos, utpote per victoriam acquisitos. Secundo 
quia, sicut pontifex in veteri Testamento intrabat sanctuarium ut assisteret 
Deo pro populo, ita et Christus intravit coelum « ad interpellandum pro 
nobis », ut dicitur Heb. 7. [v. 25]. Ipsa enim repraesentatio sui ex 
natura humana, quam in coelum intulit, est quaedam interpellatio pro 
nobis: ut, ex quo Deus humanam naturam sic exaltavit in Christo, etiam 
eorum misereatur pro quibus Filius Dei humanam naturam assumpsit. Tertio 
ut, in coelorum sede quasi Deus et Dominus constitutus, exinde divina 
dona hominibus mitteret: secundum illud Ephes. 4. [v. 10] : « Ascendit 
super omnes coelos ut adimpleret omnia », scilicet « donis suis », secundum 
Glossam [interl.].

7**
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De hemelvaart van 
Christus is oorzaak van ons heil, niet bij wijze van verdienste maar 
op uitwerkende wijze, zooals boven van zijn verrijzenis gezegd is 
(vorige Kw. 1e Art. 3° en 4° Antw.) .

2. Het lijden van Christus is eigenlijk gezegd oorzaak van 
onze hemelvaart door de zonde weg te nemen, die ons tegenhoudt, 
en bij wijze van verdienste. De hemelvaart van Christus echter is 
direkt oorzaak van onze hemelvaart, daar zij deze om zoo te 
zeggen al laat beginnen met ons hoofd, waarmede de ledematen 
moeten verbonden worden.

3. Door eenmaal ten hemel op te stijgen, heeft Christus voor 
zichzelf en voor ons voor altijd het recht op het verblijf in den 
hemel gekregen en de waardigheid daarvan. Deze waardigheid 
wordt echter niet verkleind, als om een of andere beschikking 
Christus soms lichamelijk naar de aarde afdaalt, hetzij om zich aan 
allen te vertoonen, zooals bij het oordeel; hetzij om zich aan iemand 
afzonderlijk te vertoonen, zooals aan Paulus, gelijk wij lezen in 
de Handelingen der Apostelen (9). En opdat nu niet iemand mee
nen zou, dat dit niet gebeurd is door de lichamelijke tegenwoordig
heid van Christus aldaar, maar door een of andere verschijning, 
blijkt het tegengestelde uit hetgeen de Apostel zegt in den Eersten

Ad PRIMUM ergo dicendum quod ascensio Christi est causa nostrae 
salutis, non per modum meriti, sed per modum efficientiae: sicut supra 
de resurrectione dictum est [q. praec. art. 1. ad 3. et 4.].

Ad SECUNDUM dicendum quod passio Christi est causa nostrae ascen- 
sionis in coelum, proprie loquendo, per remotionem peccati prohibentis, et 
per modum meriti. Ascensio autem Christi est directe causa ascensionis 
nostrae, quasi inchoando ipsam in capite nostro, cui oportet membra conjungi.

Ad TERTium dicendum quod Christus, semel ascendens in coelum, 
adeptus est sibi et nobis in perpetuum jus et dignitatem mansionis coelestis. 
Cui tarnen dignitati non derogat si ex aliqua dispensatione Christus quan- 
doque corporaliter ad terram descendat: vel ut ostendat se omnibus, sicut 
in judicio; vel ut ostendat se alicui specialiter, sicut Paulo, ut habetur 
Act. 9. Et ne quis credat hoe factum fuisse, non Christo ibi corporaliter 
praesente, sed aliqualiter apparente, contrarium apparet per hoe quod
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Brief aan de Corinthïérs (13. 8), om het geloof in de verrijzenis te 
versterken: (( Ten laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, 
als aan een misgeborene. » Deze verschijning zou immers de echt
heid zijner verrijzenis niet bewijzen, tenzij het werkelijke lichaam 
van Christus door hem gezien was.

ipse Apostolus dicit, 1. ad Cor. 15. [v. 8], ad confirmandam resurrectionis 
fidem: « Novissime omnium, tanquam abortivo, visus est et mihi >). Quae 
quidem visio vevitatem resurrectionis non probaret nisi verum Christi corpus 
visum fuisset ab eo.
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ACHT EN VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER HET ZITTEN VAN CHRISTUS 
AAN DE RECHTERHAND DES VADERS.

(Vier Artikelen.)

Vervolgens moeten wij handelen over het zitten van Christus 
aan de rechterhand des Vaders; en hieromtrent stellen wij vier 
vragen:

1. Zit Christus aan de rechterhand van God den Vader?
2. Komt Hem dit toe krachtens zijn goddelijke natuur?
3. Komt Hem dit toe krachtens zijn menschelijke natuur?
4. Is dit iets eigens van Christus ?

T ARTIKEL.

Komt het Christus toe te zitten aan de rechterhand 
van God den Vader?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het Christus niet toekomt

QUAESTIO LVIII.

DE SESSIONE CHRISTI AD DEXTERAM PATRIS,
IN QUATUOR ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de sessione Christi ad dexteram Patris.
Et circa hoe quaeruntur quatuor: 1. Utrum Christus sedeat ad dexteram 

Dei Patris. — 2. Utrum hoe conveniat sibi secundum divinam naturam. 
— 3. Utrum conveniat sibi secundum humanam naturam. — 4. Utrum 
hoe sit proprium Christi.

ARTICULUS I.

Utrum Chrisio conveniat sedere ad dexteram Dei Patris.
[3. Dist. 22. q. 3. art. 3. qla. 2. et 2. Comp. Theol. cap. 246. 

et ad Hebr. 8. Iect. 1.].

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod Christo non conveniat sedere
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te zitten aan de rechterhand van God den Vader. — 1. Rechtsch 
en linksch zijn verschillen van lichamelijke standen. Aan God 
echter komt niets lichamelijks toe, daar <( God geest is, » zooals 
staat bij Joanncs (4. 24). Dus zit Christus niet aan de rechterhand 
van den Vader.

2. Als men aan de rechterhand van iemand zit, dan zit die 
ander aan diens linker. Als Christus derhalve aan de rechterhand 
des Vaders zit, dan volgt daaruit, dat de Vader zit aan de linker
hand van den Zoon. Dit is echter niet passend.

3. Zitten en staan zijn tegengesteld aan elkaar. Stephanus nu 
zegt in de Handelingen der Apostelen (7. 55) : <( Zie, ik zie de 
hemelen geopend, en den Zoon des menschen, staande aan de 
rechterhand der kracht Gods. » Dus zit Christus niet aan de 
rechterhand des Vaders.

Daartegenover staat echter, dat bij Marcus (16. 19) gezegd 
wordt: (( De Heer Jesus nu, is, nadat Hij tot hen gesproken had, 
ten hemel opgeklommen, en zit aan de rechterhand Gods. »

Leerstelling. — In het woord zetelen kan men twee dingen 
beschouwen, nl. de rust, volgens het gezegde in Lucas (24. 49) :

ad dexteram Dei Patris. Dextera enim et sinistra sunt differentiae positionum 
corporalium. Sed nihil corporale convenit Deo: quia « Deus spiritus est », 
ut habetur Joan. 4. [v. 24]. Ergo videtur quod Christus non sedeat ad 
dexteram Patris.

2. Pr/eterea, si aliquis sedet ad dexteram alicujus, ille sedet ad 
sinistram ejus. Si ergo Christus sedet ad dexteram Patris, sequitur quod 
Pater sedeat ad sinistram Filii. Quod est inconveniens.

3. Pr/eterea, sedere et stare videntur oppositionem habere. Sed Ste
phanus dicit. Act. 7. [v. 55] : « Ecce, video coelos apertos, et Filium 
hominis stantem a dextris virtutis Dei ». Ergo videtur quod Christus non 
sedeat ad dexteram Patris.

Sed CONTRA est quod dicitur Mare. uit. [v. 19] : « Dominus quidem 
Jesus, postquam locutus est eis, ascendit in coelum, et sedet a dextris Dei ».

Respondeo dicendum quod in nomine sessionis possumus duo conside- 
rare: videlicet quietem, secundum illud Luc. uit. [v. 49] : « Sedete hic
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« Blijft in de stad, » en ook de koninklijke of rechterlijke macht, 
overeenkomstig het gezegde in het Boell der Spreuken (20. 8) : 
.(( De koning, die zit op zijn rechterstoel, vernietigt alle /fipaad door 
zijn blik )). Op beide wijzen nu komt het Christus toe te zitten aan 
de rechterhand van den Vader. — En wel vooreerst, in zoover 
Hij eeuwig ongestoord blijft in de zaliging van den Vader, welke 
zijn rechterhand genoemd wordt, overeenkomstig het woord in het 
Boek der Psalmen (15. 11): «De genietingen in uïv rechterhand 
ten einde toe. )> Daarom zegt Augustinus: « Hij zit aan de rechter- 
hand van den Vader. « Zitten, » « rvonen, » ziet eens, hoe 1vi] 
dit zeggen van iedereen: hij heeft drie jaar in dat land gezeten. 
Gelooft dan, dat Christus zoo huist aan de rechterhand van God 
den Vader; Hij is immers zalig, en de rechterhand des Vaders is 
de naam voor zijne zaligheid. » — Vervolgens zeggen wij, dat 
Christus aan de rechterhand van God den Vader zit, in zoover 
Hij met den Vader mede regeert, en van Hem de oordeelsmacht 
heeft; zooals ook hij die naast den koning zit aan zijn rechterhand, 
hem bijstaat in het besturen en oordeelen. Vandaar zegt Augusti
nus: « Onder die rechterhand moet gij verstaan de macht, 1pe/fce 
die door God aangenomen Mensch ontvangen heeft, opdat Hij 
zou komen oordeelen, die eerst gekomen ivas om geoordeeld te 
ïvorden. »

in civitate » ; et etiam regiam vel judiciariam potestatem, secundum illud 
Proverb. 20. [v. 8] : « Rex qui sedet in solio judicii, dissipat omne malum 
intuitu suo ». Utroque ergo modo Christo convenit sedere ad dexteram 
Patris. Uno quidem modo, inquantum aenernaliter manet incorruptibilis 
in beatitudine Patris, quae ejus dextera dicitur, secundum illud Ps. 15. 
[v. 1 1 ] : « Delectationes in dextera tua usque in finem ». Unde Augustinus 
dicit in lib. 1. de Symbolo [cap. 4.] : « Sedet ad dexteram Patris: sedere- 
habitare-intelligite: quomodo dicimus de quocumque homine, in illa patria 
sedit per tres annos. Sic ergo credite Christum habitare in dextera Dei 
Patris: beatus enim est, et ipsius beatitudinis nomen est dextera Patris )>. 
Alio modo dicitur Christus sedere in dextera Dei Patris, inquantum Patri 
conregnat, et ab eo habet judiciariam potestatem: sicut ille qui considet 
regi ad dexteram, assidet ei in regnando et judicando. Unde Augustinus 
dicit, in alio serm. de Symbolo [lib. 2. cap. 7.] : « Ipsam dexteram 
intelligite potestatem, quam accepit ille homo susceptus a Deo, ut veniat 
judicaturus qui prius venerat judicandus ».
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals Damascenus 
zegt, « verstaan wij Je rechterhand des Vaders niet plaatse ijl, 
Want hoe zou Hij, die niet omsloten kan worden, een plaats aan 
zijn rechterhand hebben? Rechtsch en linksch immers is er ij ie 
dingen, die omsloten worden. De rechterhand des Vaders ec ter 
noemen wij de glorie en de eer van de Godheid. )>

2. Die redeneering gaat hiervan uit, dat zitten aan de ïec tei 
hand lichamelijk genomen wordt. Daarom zegt Augustinus. 
« Indien wij dit vleeschelijk opvatten, dat Christus zit aan e 
rechterhand des Vaders, dan zou deze aan de linkerban z}^e1}' 
Daar echter, » nl. in de eeuwige gelukzaligheid, <( is alles rechtsch,
wijl daar geen ellende is. »

3. Zooals Gregorius zegt, « is zitten het eigene van hem, die 
oordeelt, staan echter van hem, die strijdt of helpt. Stephanus der
halve, in de moeilijkheid van den strijd geplaatst, ziet Hem staande, 
dien hij als helper had. Maar na zijn hemelvaart wordt Hij door 
Marcus beschreven als zittend, wijl Hij na de glorie van zijn 
hemelvaart op het eind als rechter zal verschijnen. ))

Ad primum ergo dicendum quod, sicut Damascenus dicit, in 4. lib. 
[Orth. Fid. cap. 2.], « non localem dexteram Patris dicimus. Qualiler 

enim qui incircumscriptibilis est, localem adipiscitur dexteram? Dextera enim 
et sinistra eorum quae circumscribuntur sunt. Dexteram autem Patris dicimus 

gloriam et honorem divinitatis ».Ad SECUNDUM dicendum quod ratio illa procedit secundum quod sedere 
ad dexteram intelligitur corporaliter. Unde Augustinus dicit in quodam 
serm. de Symb. [scilicet lib. 1. cap. 4.]: « Si carnaliter acceperimus 
quod Christus sedet ad dexteram Patris, ille erit ad sinistram. Ibi autem )), 
scilicet in aeterna beatitudine, « omnis dextera est: quia nulla est ibi 

miseria ».Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Gregorius dicit in hom. Ascens. 
[quae est 29. in Evang.], « sedere judicantis est: stare vero pugnantis 

vel adjuvantis. Stephanus ergo, in labore certaminis positus, stantem videt 
quem adjutorem habuit. Sed hunc post ascensionem Marcus sedere describit: 
•quia post ascensionis suae gloriam, judex in fine videbitur ».
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IIe ARTIKEL.

Komt het zitten aan Gods rechterhand aan Christus toe in zooverre
Hij God is?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het zitten aan Gods 
rechterhand niet aan Christus toekomt in zooverre Hij God is. —
1. Christus is immers, in zoover Hij God is, de rechterhand des 
Vaders. De rechterhand van iemand nu schijnt niet dezelfde te 
zijn, als wie zit aan zijn rechterhand. Dus zit Christus niet als God 
aan de rechterhand van den Vader.

2. Bij Marcus (16. 19) wordt gezegd, dat « de Heer Jesus 
opgenomen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God. )) 
Christus nu is niet ten hemel opgenomen in zoover Hij God is. Dus 
zit Hij ook niet als God aan de rechterhand van God.

3. In zoover Christus God is, is Hij gelijk aan den Vader en 
den H. Geest. Dus als Christus in zoover Hij God is aan de 
rechterhand van den Vader zit, dan zal ook om dezelfde reden 
de H. Geest aan de rechterhand van den Vader en den Zoon

ARTICULUS II.

Ulrum sedere ad dexteram palris conveniat Chrisio secundum quod Deus.

[Heb. cap. 1. lect. 2. et 6. et cap. 8. lect. 1. et cap. 10. lect. 1.].

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod sedere ad dexteram Patris 
non conveniat Christo secundum quod Deus. Christus enim, secundum quod 
est Deus, est dextera Patris. Sed non videtur idem esse dextera alicujus, 
et ille qui sedet ad dexteram ejus. Ergo Christus, secundum quod Deus, 
non sedet ad dexteram Patris.

2. PlUETEREA, Mare. uit. [v. 19] dicitur quod « Dominus Jesus 
assumptus est in coelum, et sedet a dextris Dei ». Christus autem non 
est assumptus in coelum secundum quod Deus. Ergo etiam neque secundum 
quod Deus, sedet a dextris Dei.

3. Pr/ETEREA,. Christus, secundum quod Deus, est aequalis Patri et 
Spiritui Sancto. Ergo si Christus, secundum quod Deus, sedet ad dexteram
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zitten, en de Vader zelf aan de rechterhand van den Zoon en 
den H. Geest. Dit wordt echter nergens gevonden.

Daartegenover staat echter, dat Damascenus zegt, dat <( wi] 
de glorie en de eer van de Godheid de rechterhand des Va ers 
noemen, die de Zoon Gods als God en een van wezen met den 
Vader, voor alle eeuwen bezat. »

Leerstelling. — Zooals uit het bovengezegde blijkt (vorig 
Art.), kan men onder de uitdrukking <( de rechterhand >) Jie 
dingen verstaan : vooreerst, met Damascenus, de « glorie cr 
Godheid »; vervolgens, met Augustinus, de <( zaligheid van en 
Vader )); ten derde, met denzelfde, de (( oordeelsmacht )>. Het 
zetelen echter beteekent, zooals gezegd is (vorig Art.), ofwel e 
verblijfplaats, ofwel de koninklijke of rechterlijke waaidighei . 
Vandaar dat zetelen aan de rechterhand van den Vadei niets 
anders beteekent, dan gelijk met den Vader de glorie dei Go ei 
hebben, en de zaligheid en de oordeelsmacht, en dit onver anderlijk 
en op koninklijke wijze. Dit komt echter den Zoon Gods toe, in 
zoover Hij God is. Vandaar is het duidelijk, dat Christus als God 
zit aan de rechterhand van den Vader, zoo echtei, dat ït voor

Patris, pari ratione et Spiritus Sanctus sedebit ad dexteram Patris et Filii, 
et ipse Pater ad dexteram Filii et Spiritus Sancti. Quod nusquam invenitur.

Sed CONTRA est quod Damascenus dicit [lib. 4. Orth. Fid. cap. 2.], 
quod « dexteram Patris dicimus gloriam et honorem divinitatis, in qua Filius 
Dei extitit ante saecula ut Deus et Patri consubstantialis ».

Respondeo dicendum quod, ut ex praedictis patet [art. praec.], nomine 
dexterae tria intelligi possunt: uno modo, secundum Damascenum « gloria 
divinitatis » ; alio modo, secundum Augustinum [lib. 1. de Symb. cap. 4.], 
« beatitudo Patris » ; tertio modo, secundum eumdem [ibid.], « judiciaria 
potestas ». Sessio autem, ut dictum est [art. praec.], vel habitationem, 
vel regiam seu judiciariam dignitatem designat. Unde sedere ad dexteram 
Patris nihil aliud est quam simul cum Patre habere gloriam divinitatis, et 
beatitudinem, et judiciariam potestatem, et hoe immutabiliter et regaliter. 
Hoe autem convenit Filio Dei secundum quod est Deus. Unde manifestum 
est quod Christus, secundum quod Deus, sedet ad dexteram Patris: ita
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zetsel « aan », dat een overdracht aangeeft, alleen maar een 
persoonlijk onderscheid inhoudt en een oorsprongsordening, maar 
geen graad in natuur of waardigheid, welke bij de goddelijke 
personen niet bestaat, zooals gezegd is in het Eerste Deel (I. 42e 
Kw. 3° en 4e Art.).

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De Zoon Gods 
wordt de rechterhand des Vaders genoemd bij toeschrijving, op 
de manier, waarop Hij ook de kracht Gods genoemd wordt. Maar 
de rechterhand des Vaders, genomen in de drie voornoemde betee- 
kenissen, is iets gemeenschappelijks aan de drie personen.

2. Christus is als mensch opgenomen tot de goddelijke eer, die 
met het voornoemde zetelen wordt aan gegeven. Maar toch komt 
die goddelijke eer aan Christus toe, in zoover Hij God is, niet 
door eenige aanname, maar door eeuwigen oorsprong.

3. Men kan op geen enkele wijze zeggen, dat de Vader zit 
aan de rechterhand van den Zoon of van den H. Geest, daar de 
Zoon en de H. Geest hun oorsprong ontleenen aan den Vader, 
en niet omgekeerd. Maar van den H. Geest kan men eigenlijk 
zeggen, dat Hij zetelt aan de rechterhand van den Vader en den 
Zoon, in den aangegeven zin, ofschoon dit met een zekere toe-

tamen quod haec praepositio ad, quae transitiva est, solam distinctionem 
personalem importat et originis ordinem, non autem gradum naturae vel 
dignitatis, qui nullus est in divinis personis, ut in 1. habitum est [q. 42. 
art. 3. et 4.].

Ad PRIMUM ergo dicendum quod Filius Dei dicitur dextera Patris 
appropriate, per modum quo etiam dicitur virtus Patris. Sed dextera Patris 

secundum tres significationes praedictas est aliquid commune tribus personis.
Ad SECUNDUM dicendum quod Christus, secundum quod homo, est 

assumptus ad divinum honorem, qui in praedicta sessione designatur. Sed j 
tarnen ille honor divinus convenit Christo, inquantum est Deus, non per ; 
aliquam assumptionem, sed per aeternam originem.

Ad TERTIUM dicendum quod nullo modo potest dici quod Pater sedeat 
ad dexteram Filii vel Spiritus Sancti: quia Filius et Spiritus Sanctus trahunt 
originem a Patre, et non e converso. Sed Spiritus Sanctus proprie potest 
dici sedere ad dexteram Patris vel Filii secundum sensum praedictum: 
licet secundum quandam appropriationem attribuatur Filio, cui appropriatur
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schrijving wordt toegekend aan den Zoon, aan wie de gelijkheid 
wordt toegeschreven, zooals Augustinus zegt, dat « in den Vader 
de eenheid is, in den Zoon de gelijkheid, in den H. Geest de 
verbinding van de eenheid en de gelijkheid ».

IIP ARTIKEL.

Komt het zitten aan Gods rechterhand aan Christus toe als mensch?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het niet aan Christus als 
mensch toekomt te zitten aan de rechterhand van den Vader. — 
1 • Zooals Damascenus immers zegt, « verstaan xvij onder de 
rechterhand des Vaders de glorie en eer der Godheid. » De eer 
en de glorie der Godheid echter komen niet toe aan Christus al? 
mensch. Dus zit Christus niet als mensch aan de rechterhand des 
Vaders.

2. Zitten aan de rechterhand van den regeerenden sluit onder
danigheid uit, wijl hij, die aan de rechterhand van den bestuurder 
zit, in zekeren zin met hem mederegeert. Christus echter is als 
mensch « onderworpen aan den Vader, » zooals gezegd wordt

aequalitas, sicut dicit Augustinus [lib. 1. de Doctr. Christ. cap. 5.] quod 
(( in Patre est unitas, in Filio aequalitas, in Spiritu Sancto unitatis aequali- 
tatisque connexio ».

ARTICULUS III.

Utrum sedere ad dcxteram Patris convcniat Christo secundum quod homo.

[Locis sup. inductis].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod sedere ad dexteram Patris 
non conveniat Christo secundum quod homo. Ut enim Damascenus dicit 
[lib. 4. Orth. Fid. cap. 2.], « dexteram Patris dicimus gloriam et honorem 
divinitatis ». Sed honor et gloria divinitatis non convenit Christo secundum 
quod est homo. Ergo videtur quod Christus, secundum quod homo, non 
sedeat ad dexteram Patris.

2. Pr^TEREA, sedere ad dexteram regnantis subjectionem excludere 
videtur: quia qui sedet ad dexteram regnantis, quodammodo illi eonregnat 
Christus autem, secundum quod homo, « est subjectus Patri », ut dicitur
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in den Eersten Brief aan de Corinthièrs (15. 28). Dus zit Christus 
als mensch niet aan de rechterhand van den Vader.

3. Naar aanleiding van het gezegde in den Brief aan de Ro
meinen (8. 34) : « Die zit aan de rechterhand Gods, » zegt de 
Glossa: « d. i. gelift aan den Vader in de eer, waardoor God 
Vader is; of: aan de rechterhand des Vaders, d. i. in de meer 
volmaakte goederen van God. » En naar aanleiding van het 
gezegde in den Brief aan de Hebreen (1.3): « Hij zit in den 
hooge aan de rechterhand der majesteit, » zegt de Glossa: (( d. i. 
in gelijkheid aan den Vader boven alles, in plaats en waardig
heid. » Gelijk zijn aan God echter komt Christus niet toe als 
mensch; want in dit opzicht zegt Hijzelf bij Joannes (14. 28) : 
(( De Vader is grooter dan ft. » Dus komt het zitten aan de 
rechterhand des Vaders met toe aan Christus als mensch.

Daartegenover staat echter, dat Augustinus zegt: « Onder die 
rechterhand moet men verstaan de macht, ivefte die door God 
aangenomen Mensch ontving opdat Hij zou tornen oordeelen, die 
eerst was gekomen, om geoordeeld te worden. »

Leerstelling. — Zooals gezegd is (vorig Art.), wordt onder 1

1. ad Cor. 15. [v. 28]. Ergo videtur quod Christus, secundum quod 
homo, non sit ad dexteram Patris.

3. Pr/ETEREA, Rom. 8. [v. 34] super illud, « Qui est ad dexteram 
Dei », exponit Gloss. [Lomb.] : « idest, aequalis Patri in honore quo 
Deus Pater est; vel, ad dexteram Patris, idest in potioribus bonis Dei »• 
Et super illud Heb. 1. [v. 3] : « Sedet ad dexteram majestatis in excel- 
sis », Gloss. [interl.] : « idest, ad aequalitatem Patris, super omnia et 
loco et dignitate ». Sed esse aequalem Deo non convenit Christo secundum 
quod homo: nam secundum hoe ipse dicit, Joan. 14. [v. 28]: <( Pater 
major me est ». Ergo videtur quod sedere ad dexteram Patris non conveniat 
Christo secundum quod homo.

Sed CONTRA est quod Augustinus dicit, in sermone de Symbolo [lib. 2. 
cap. 7.] : « Ipsam dexteram intelligite potestatem quam accepit ille homo 
susceptus a Deo, ut veniat judicaturus qui prius venerat judicandus ».

Respondeo dicendum quod, sicut dictum est [art. praec.], nomine
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de uitdrukking « de rechterhand des Vaders » verstaan ofwel de 
glorie zelf van zijn Godheid, of zijn eeuwige gelukzaligheid, of 
zijn oordeels- en koningsmacht. Het voorzetzel « aan » geeft een 
zeker nabij-zijn aan bij de rechterhand, waardoor overeenkomst 
wordt uitgedrukt met een zeker onderscheid, zooals boven gezegd is 
(vorig Art.). Dit nu is op die manieren mogelijk. — VooreersV 
zóó, dat er overeenkomst is in natuur en onderscheid in 
persoon, en zoo zit Christus als Zoon van God aan de 
rechterhand des Vaders, daar Hij dezelfde natuur heeft als de 
Vader. Dus komt het voornoemde bij wezen toe aan den Zoon, 
zooals aan den Vader: en dit beteekent in gelijkheid zijn aan 
den Vader. — Vervolgens om de genade der vereeniging, die 
omgekeerd onderscheid in natuur en eenheid van persoon insluit. 
En in dit opzicht is Christus als mensch, de Zoon van God, en 
bijgevolg zetelend aan de rechterhand van den Vader, zoo echter 
dat met ’t woordje « als » niet de natuur wordt aangegeven, maar 
de eenheid van het suppositum, zooals boven uitgelegd is (16e 
Kw. 10° en 1 le Art.). — Ten derde kan dat nabij-zijn genomen 
worden naar de heiligmakende genade, die in Christus overvloe
diger is dan in de andere schepselen, in zulk een mate dat de 
menschelijke natuur zelf in Christus gelukkiger is dan de andere

dexterae Patris intelligitur vel ipsa gloria deitatis ipsius, vel beatitudo 
aeterna ejus, vel potestas judiciaria et regalis. Haec autem praepositio ad 
quendam accessum ad dexteram designat, in quo designatur convenientia 
cum quadam distinctione, ut supra dictum est [art. praec. cfr. I. q. 93. 
art. 1.]. Quod quidem potest esse tripliciter. Uno modo, ut sit convenientia 
in natura et distinctio in persona. Et sic Christus, secundum quod Filius Dei, 
sedet ad dexteram Patris, quia habet eamdem naturam cum Patre. Unde 
praedicta conveniunt essentialiter Filio sicut et Patri. Et hoe est esse in 
aequalitate Patris. Alio modo, secundum gratiam unionis: quae importat 
e converso distinctionem naturae et unitatem personae. Et secundum hof 
Christus, secundum quod homo, est Filius Dei, et per consequens sedens 
ad. dexteram Patris: ita tarnen quod ly secundum quod non designet con- 
ditionem naturae, sed unitatem suppositi, ut supra expositum est [q. 16. 
art. 10. et 11.]. Tertio modo potest praedictus accessus intelligi secundum 
gratiam habitualem, quae abundantior est in Christo prae omnibus aliis 
creaturis, intantum quod ipsa natura humana in Christo est beatior caeteris 
creaturis, et super omnes alias creaturas habens regiam et judiciariam
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alle schepselen.

Wanneer derhalve dat woordje « als » de natuur aangeeft, 
dan zetelt Christus als God aan de rechterhand des Vaders, 
d. i., in gelijkheid aan den Vader. Als mensch echter zit Hij 
aan de rechterhand van den Vader, d. i. in grootere goederen 
van den Vader, dan de andere schepselen, d. i. in een grootere 
gelukzaligheid en in het bezit van de oordeelsmacht. — Wanneer 
echter dat woordje « als » de eenheid van suppositum aangeeft, 
dan zit Hij dus ook als mensch aan de rechterhand des Vaders, 
in gelijke eer, in zoover wij den Zoon Gods met de aangenomën 
latuur met een zelfde eer vereeren, zooals boven gezegd is 
(25e Kw. le Art.).

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. De menschheid van 
Christus heeft niet om haar natuur de glorie en de eer der Godheid, 
welke zij echter heeft om de persoon, waarmee zij vereenigd is. 
Vandaar voegt Damascenus op diezelfde plaats er aan toe: 
(( Waarin » nl. in de glorie der Godheid, « de Zoon van God, 
die vóór de eeuwen bestond als God en één van wezen met den 
Vader, gezeten is, terwijl zijn lichaam medeverheerlijkt wordt. 
Want de ééne hypostase wordt met zijn vleesch in een en dezelfde 
aanbidding door elk schepsel aanbeden. »

potestatem. Sic igitur, si ly secundum quod designet conditionem naturae, 
Christus, secundum quod Deus, sedet ad dexteram Patris, idest in aequali- 
tate Patris. Secundum autem quod homo, sedet ad dexteram Patris, idest 
in bonis paternis potioribus prae caeteris creaturis, idest in majori beatitudine, 
et habens judiciariam potestatem. Si vero ly secundum quod designet 
unitatem suppositi, sic etiam, secundum quod homo, sedet ad dexteram 
Patris secundum aequalitatem honoris: inquantum scilicet eodem honore 
veneramur ipsum Filium Dei cum natura assumpta, ut supra dictum est 
[q. 25. art. 1.].

Ad PRIMUM ergo dicendum quod humanitas Christi, secundum conditio^ 
nes suae naturae, non habet gloriam vel honorem deitatis: quam tarnen 
habet ratione personae cui unitur. Unde ibidem Damascenus subdit: <( Ia 
qua », scilicet gloria deitatis, « Dei Filius existens ante saecula ut Deus 
et Patri consubstantialis sedet, conglorificata ei came ejus. Adoratur enim 
una hypostasis una adoratione cum carne ejus, ab omni creatura )).

350 Kw. 58, A. 3.



Kw. 58, A. 4. 351

2. Christus is als mensch onderworpen aan den Vader, voor 
zoover het woord « als » de natuur aangeeft; en in dit 
opzicht komt het Hem niet toe om te zitten aan de rechterhand 
van den Vader, om de gelijkheid, inzoover Hij mensch is. Aldus 
komt het hem echter toe, om te zitten aan de rechterhand van den 
Vader, in zoover hierdoor de buitengewone gelukzaligheid wordt 
aangegeven, en de oordeelsmacht over alle schepselen.

3. In gelijkheid met den Vader zijn komt niet toe aan de men- 
schelijke natuur van Christus, maar alleen aan de persoon, die deze 
aannam; maar grootere goddelijke goederen bezitten, in zoover 
dit een overtreffmg van de andere schepselen insluit, komt ook toe 
aan de natuur zelf, die aangenomen werd.

IV0 ARTIKEL.

Is het zitten aan de rechterhand des Vaders het eigene van Christus?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat het zitten aan de rechter
hand des Vaders niet het eigene van Christus is. — 1. De Apostel 
zegt immers in den Brief aan de Ephesiërs (2. 6), dat « God ons

Ad SECUNDUM dicendum quod Christus, secundum quod homo, subjectus 
est Patri prout ly secundum quod designat conditionem naturae. Et 
secundum hoe, non competit ei sedere ad dexteram Patris secundum rationem 
aequalitatis, secundum quod est homo. Sic autem competit ei sedere ad 
dexteram Patris secundum quod per hoe designatur excellentia beatitudinis, 
et judiciaria potestas super omnem creaturam.

Ad TERTIUM dicendum quod esse in aequalitate Patris non pertinet ad 
ipsam naturam humanam Christi, sed solum ad personam assumentem. Sed 
esse in potioribus bonis Dei, secundum quod importat excessum aharum 
creaturarum, convenit etiam ipsi naturae assumptae.

ARTICULUS IV.

Utrum sedere ad dexteram Patris sit proprium Christi.

[3. Dist. 22. q. 3. art. 3. qla. 3.J.

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod sedere ad dexteram Patris 
non sit proprium Christi. Dicit enim Apostolus, Ephes. 2. [v. 6], quod
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in Christus Jesus heeft mede opgewekt en ons heeft doen mede- 
zitten in de hemelsche goederen. » Maar opgewekt worden is niet 
het eigene van Christus. Dus om dezelfde reden ook niet het zitten 
aan Gods rechterhand in den hooge.

2. « Christus zit aan de rechterhand van den Vader, betce- 
kent: » zooals Augustinus zegt, « Hij woont in zijn zaligheid. » 
Dit echter komt ook toe aan vele anderen. Dus is het zitten aan de 
rechterhand des Vaders niet het eigene van Christus.

3. Hijzelf zegt in het Boek der Openbaring (3. 21): (( Wie 
overwonnen heeft, aan hem zal Ik geven mede te zitten op Mijn 
troon, zooals ook Ik overwonnen heb en gezeten ben met Mijn 
Vader op zijn troon. » Maar Christus zit hierdoor aan de rechter
hand van den Vader, doordat Hij zit op zijn troon. Dus zullen 
ook de anderen, die overwinnen, aan de rechterhand des Vaders 
zitten.

4. Bij Mattheus (20. 23) zegt de Heer: (( Hel zitten aan Mijn 
rechter- of linkerhand komt Mij niet toe u te geven, maar voor wie 
het door Mijn Vader bereid is. » Dit zou echter geen zin hebben, 
als het niet voor sommigen bereid was. Dus komt het zitten aan 
de rechterhand niet alleen aan Christus toe.

« Deus conresuscitavit nos, et consedere fecit in coelestibus in Christo 
Jesu ». Sed resuscitari non est proprium Christi. Ergo etiam pari ratione 
nee sedere ad dexteram Dei in excelsis.

2. Pr/ETEREA, sicut Augustinus dicit, in lib. 1. de Symb. [cap. 4.], j 

« Christum sedere ad dexteram Patris, boe est habitare in ejus beatitu- 
dine ». Sed hoe multis aliis convemt. Ergo videtur quod sedere ad dexteram 
Patris non sit proprium Christi.

3. PrjETEREA, ipse dicit Apoc. 3. [v. 21] : « Qui vicerit, dabo ei 
sedere mecum in throno meo: sicut et ego vici, et sedi cum Patre meo in j 
throno ejus ». Sed per hoe sedet Christus ad dexteram Patris, quod sedet 
in throno ejus. Ergo etiam alii qui vincunt, sedent ad dexteram Patris.

4. Pr^ETEREA, Matth. 20. [v. 23] Dominus dicit: « Sedere ad 
dexteram meam vel sinistram, non est meum dare vobis, sed quibus paratum J 
est a Patre meo ». Hoe autem frustra diceretur nisi esset aliquibus paratum. 
Non ergo sedere ad dexteram convenit soli Christo.
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Daartegenover staat echter, dat in den Brief aan de Hebreen 
(1. 13) gezegd wordt: « Tot ïvien van de engelen heeft Hij ooit 
gezegd: Zit aan mijn rechterhand; » d. i. in mijn volmaaktere 
goederen, of gelijk aan Mij naar de Godheid? Alsof Hij 
zeggen wil: aan niemand. De engelen echter staan hooger dan de 
andere schepselen. Dus komt nog minder aan een ander dan aan 
Christus toe om te zitten aan de rechterhand des Vaders.

LEERSTELLING. — Zooals boven gezegd is (lc, 2C en 3° Art. 
van deze Kw.) zeggen wij van Christus, dat Hij aan de rechter
hand des Vaders zit, in zoover Hij naar zijn goddelijke natuur in 
gelijkheid is met den Vader, naar zijn menschelijke natuur in het 
buitengewone bezit is der goddelijke goederen boven de andere 
schepselen. Beiden nu komen alleen aan Christus toe. Dus komt het 
tenzij alleen aan Christus, aan niemand anders, noch aan een engel, 
noch aan een mensch toe te zitten aan de rechterhand des Vaders.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Daar Christus ons 
hoofd is, is ook datgene wat Christus gegeven is, ook aan ons in 
Hem geschonken. En omdat Hijzelf reeds opgewekt is, zegt de 
Apostel, dat God ons eens met Hem heeft mede opgewekt, of-

Sed CONTRA est quod dicitur ad Heb. 1. [v. 1 3] : « Ad quem angelo- 
rum dixit aliquando, Sede a dextris meis » : idest, in meis bonis potioribus, 
vel mihi secundum divinitatem aequalis? Quasi dicat: ad nullum. Sed 
angeli sunt superiores aliis creaturis. Ergo multo magis nulli alii convenit 
sedere ad dexteram Patris quam Christo.

RESPONDEO dicendum quod, sicut dictum est [art. 1. 2. et 3. praec.], 
Christus dicitur sedere ad dexteram Patris, inquantum secundum naturam 
divinam est in aequalitate Patris, secundum autem humanam naturam in 
excellenti possessione divinorum bonorum prae caeteris aliis creaturis. 
Utrumque autem soli Christo convenit. Unde nulli alii, nee angelo nee 
homini, convenit sedere ad dexteram Patris, nisi soli Christo.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, quia Christus est caput nostrum, illud 
quod collatum est Christo, est etiam nobis in ipsö collatum. Et propter 
hoe, quia ipse jam resuscitatus est, dicit Apostolus quod Deus nos quo-

23
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schoon wij in ons zelf nog niet opgewekt zijn, maar nog opgewekt 
moeten worden, zooals gezegd wordt in den Brief aan de Romeinen 
(8. 11): « Die Jesus van de dooden heeft opgewekt, zal ook onze 
sterfelijke lichamen levend maken. » En naar dezelfde wijze van 
spreken voegt de Apostel er aan toe, dat « Hij ons mede heeft 
doen zitten m het hemelsche, » nl. in zoover ons Hoofd, dat 
Christus is, daar zit.

2. Daar de rechterhand de goddelijke gelukzaligheid is, be- 
teekent het zitten aan de rechterhand niet in de gelukzaligheid 
zijn zonder meer, maar de zaligheid hebben met een zekere 
heerschersmacht, en deze als eigen en van nature. En dit komt 
alleen aan Christus toe; en aan geen enkel ander schepsel. Men 
kan echter zeggen, dat iedere heilige, die in de zaligheid is, ge
plaatst is aan de rechterhand Gods: vandaar wordt ook bij 
Mattheus (25. 33) gezegd, dat « Hij de schapen aan zijn rechter
hand zal plaatsen. »

3. Door den troon wordt de oordeelsmacht bedoeld, welke 
Christus van den Vader ontvangen heeft; en zoo wordt van Hem 
gezegd, dat Hij zit op den troon van den Vader. Andere heiligen 
echter hebben deze van Christus. En zoo wordt van hen gezegd.

dammodo ei conresuscitavit, qui tarnen in nobis ipsis nondum sumus 
resuscitati, sed resuscitandi, secundum illud Rom. 8. [v. 11] : <( QU1 
suscitavit Jesum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora nostra ». Et 
secundum eumdem modum loquendi subdit Apostolus quod « consedere 
nos fecit in coelestibus »: scilicet in hoe ipso quod caput nostrum, quod 
est Christus, ibi sedet.

Ad SECUNDUM dicendum quod, quia dextera est divina beatitudo, sedere 
in dextera non significat simpliciter esse in beatitudine, sed habere beatitu- 
dinem cum quadam dominativa potestate, et quasi propriam et naturalem. 
Quod soli Christo convenit, nulli autem alii creaturae. Potest tarnen dici 
quod omnis sanctus qui est in beatitudine, est ad dexteram Dei constitutus. 
Unde et dicitur Matth. 25. [v. 33], quod « statuet oves a dextris ».

Ad TERTIUM dicendum quod per thronum significatur judiciaria potestas, 
quam Christus habet a Patre. Et secundum hoe, dicitur sedere in throno 
Patris. Alii autem sancti habent eam a Christo. Et secundum hoe, dicuntur
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dat zij op den troon van Christus zitten, volgens het gezegde in 
Matlheus (19. 28) : <( Ook gij zult zitten op twaalf zetels, om de 
twaalf stammen van Israël te oordeelen. ))

4. Zooals Chrysostomus zegt, is <( die plaats, » d. i. de zitplaats 
aan de rechterhand, « ontoegankelijk voor allen, niet alleen voor de 
menschen, maar ook voor de engelen. Want zoo geeft ook Paulus 
het voornaamste van den Reniggeborene aan, als hij zegt: « Tot 
wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan mijn rechter
hand? » De Heer « antwoordde » derhalve, « niet alsof er eenigen 
waren, » die zouden zetelen, « maar als ingaande op het verzoek 
van hen, die vroegen; dit alleen immers vroegen zij: hoven de 
anderen bij Hem te mogen staan. » — Men kan echter ook zeggen, 
dat de zonen van Zebedeus een verheffing boven de anderen 
vroegen in het deelgenootschap aan zijn oordeelsmacht; vandaar 
vroegen zij niet om te zitten aan de rechter- of linkerhand des 
Vaders, maar aan de rechter of linker van Christus.

in throno Christi sedere: secundum illud Matth. 19. [v. 28] : « Sedebitis 
et vos super sedes duodecim judicantes duodecim tribus Israël ».

Ad QUARTUM dicendum quod, sicut Chrysostomus dicit super Matth. 
[hom. 66.], « locus ille », idest consessus dexterae, « invius est omnibus 
non solum hominibus, sed etiam angelis. Sicut enim praecipuum unigeniti 
ponit Paulus, dicens: Ad quem autem angelorum dixit unquam, sede a 
dextris meis? » Dominus ergo, « non quasi existentibus » quibusdam qui 
sessuri sunt, « sed condescendens interrogantium supplicationi, respondit. 
Hoe enim unum solum quaerebant, prae aliis stare apud ipsum ». Potest 
tarnen dici quod petebant filii Zebedaei excellentiam habere prae aliis in 
participando judiciariam potestatem ejus. Unde non petebant quod sederent 
ad dexteram vel sinistram Patris, sed ad dexteram vel sinistram Christi.
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NEGEN EN VIJFTIGSTE KWESTIE.

OVER DE OORDEELSMACHT VAN CHRISTUS. 

(Zes Artikelen.)

Vervolgens moeten wij handelen over de oordeelsmacht van 
Christus; en hierover stellen wij zes vragen:

1. Moet de oordeelsmacht aan Christus worden toegekend ?
2. Komt deze aan Hem toe, in zoover Hij mensch is?
3. Heeft Hij deze verkregen om verdiensten?
4. Is zijn oordeelsmacht algemeen ten opzichte van alle men- 

schen ?
5. Moet er behalve het oordeel, dat Hij in dezen tijd uitspreekt, 

nog een algemeen oordeel verwacht worden, dat door Hem 
geschieden zal?

6. Strekt zijn oordeelsmacht zich ook uit tot de engelen?
Over de uitoefening van het eindoordeel kan beter gehandeld

worden, als wij datgene behandelen, wat behoort tot het einde

QUAESTIO LIX.

DE JUDICIARIA POTESTATE CHRISTI,
IN SEX ARTICULOS DIVISA.

Deinde considerandum est de judiciaria potestate Christi.
Et circa hoe quaeruntur sex: 1. Utrum judiciaria potestas sit attribuenda 

Christo. — 2. Utrum conveniat sibi, secundum quod est homo. -j- 
3. Utrum eam fuerit ex meritis adeptus. — 4. Utrum ejus potestas judiciaria 
sit universalis respectu omnium hominum. — 5. Utrum, praeter judicium 
quod agit in hoe tempore, sit expectandum aliud universale judicium futurum 
per ipsum. — 6. Utrum ejus judiciaria potestas etiam ad angelos se 
extendat.

De executione autem finalis judicii convenientius agetur cum considera-
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van de wereld (Suppl. 88° Kw. en vlg.). Nu is het echter voldoende 
alleen datgene aan te raken, wat behoort tot de waardigheid van 
Christus.

Ie ARTIKEL.

Moet de oordeelsmacht in het bijzonder aan Christus worden 
toegekend?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de oordeelsmacht niet 
in het bijzonder aan Christus moet worden toegeschreven. — 
L Het oordeel immers over anderen komt toe aan den heer; van
daar wordt in den Brief aan de Romeinen (14. 4) gezegd : 
(( Wie zijt gij, dat gij durft oordeelen over een vreemden 
knecht? » Maar de heerschappij over de schepselen komt gemeen
schappelijk toe aan geheel de Drievuldigheid. Dus moet de 
oordeelsmacht niet bijzonder aan Christus worden toegekend.

2. Bij Daniël (7. 9) wordt gezegd: (( De Hoogbejaarde zette 
zich neer, » en daarna volgt (v. 10) : « Het gerechtshof zette zich 
neer, en de boeken werden geopend. » Maar onder den Hoog
bejaarden wordt de Vader verstaan, daar, zooals Hilarius zegt,

bimus de bis quae pertinent ad finem mundi [in Supplem. q. 88. ss.]. 
Nunc autem sufficit ea sola tangere quae pertinent ad Christi dignitatem.

ARTICULUS I.

Utrum judiciaria poteslas specialiter Christo sii altribuenda.

Ad PRIMUM sic proceditur. Videtur quod judiciaria potestas non sit 
specialiter attribuenda Christo. Judicium enim aliquorum videtur pertinere 
ad dominum: unde dicitur Rom. 14. [v. 4] : « Tu quis es, qui judicas
alienum servum? » Sed esse dominum creaturarum est commune toti
Trinitati. Non ergo specialiter debet attribui Christo judiciaria potestas.

2. Pr^eterea, Danielis 7. [v. 9] dicitur: « Antiquus dierum sedit »; 
et postea subditur [v. 10]: « Judicium sedit et libri aperti sunt ». Sed
antiquus dierum intelligitur Pater: quia, ut Hilarius dicit, [lib. 2. de
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(( in den Vader de eeuwigheid is. » Dus moet de oordeelsmacht 
meer aan den Vader, dan aan Christus worden toegeschreven.

3. Het oordeelen komt aan denzelfde toe, aan wien ook het 
overtuigen toekomt. Het overtuigen nu komt toe aan den H. Geest. 
De Heer zegt immers bij Joannes (16.8) : « Wanneer Hij echter 
zal gekomen zijn, » nl. de H. Geest, « dan zal Hij de wereld 
overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel. )) Dus 
moet de oordeelsmacht meer aan den H. Geest, dan aan Christus 
worden toegekend.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt in de Handeling 
gen der Apostelen (10. 42) aangaande Christus: « Deze is het, 
die door God is aangesteld tot rechter over levenden en dooden. ))

LEERSTELLING. — Om een oordeel uit te spreken worden drie 
dingen vereischt. — Vooreerst de macht om de onderdanen te 
bedwingen; vandaar wordt gezegd in het Boek Ecclesiasticus (7. 
6) : « Zoek Het rechter te worden, tenzij gij in staat zijt met 
kracht de ongerechtigheden tegen te gaan. » — Vervolgens wordt 
vereischt ijver voor de gerechtigheid, zoodat iemand nl. niet uit 
haat of nijd, maar uit liefde tot de rechtvaardigheid een oordeel 
velt, overeenkomstig het woord in het Boek der Spreuken (3. 12) :

Trin. n. 1], « in Patre est aeternitas ». Ergo judiciaria potestas magis 
est attribuenda Patri quam Christo.

3. Pr/ETEREA, ejusdem videtur esse judicare cujus est arguere. Sed 
arguere pertinet ad Spiritum Sanctum: dicit enim Dominus, Joan. 16. 
[v. 8] : « Cum autem venerit ille », scilicet Spiritus Sanctus, « arguet 
mundum de peccato et de justitia et de judicio ». Ergo judiciaria potestas 
magis debet attribui Spiritui Sancto quam Christo.

Sed CONTRA est quod dicitur Act. 10. [v. 42] de Christo: « Hic est 
qui constitutus est a Deo judex vivorum et mortuorum ».

Respondeo dicendum quod ad judicium faciendum tria requiruntur. 
Primo quidem potestas subditos coërcendi: unde dicitur Eccli. 7. [v. 6]: 
« Noli quaerere fieri judex, nisi valeas virtute irrumpere iniquitates »• 
Secundo, requiritur rectitudinis zelus, ut scilicet aliquis non ex odio vel 
livore, sed ex amore justitiae judicium proferat: secundum illud Proverb. 3-
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(( Want wien de Heer liefheeft, kastijdt Hij, en als een vader in 
zijn zoon heeft Hij in hem zijn nwelbehagen. » — Ten derde wordt 
wijsheid vereischt, waarmee het oordeel gevormd wordt; vandaar 
wordt gezegd in het Boek Ecclesiasticus (10. 1) : « Een Ivijze 
rechter zal zijn volk oordeelen. » — De eerste twee moeten nood
zakelijk aan het oordeel voorafgaan; maar het derde is het eigen
lijk, waarnaar het oordeel gevormd wordt: want het wezen zelf 
van het oordeel is de wet der wijsheid of der waarheid, waarnaar 
het oordeel gevormd wordt. En aangezien de Zoon de voortgé- 
brachte Wijsheid is, en de Waarheid, die van den Vader uitgaat, 
en Hem volmaakt weergeeft, daarom wordt in eigenlijkén zin 
de oordeelsmacht aan den Zoon Gods toegekend. Daarom zegt 
Augustinus: « Dit is die onveranderlijke Waarheid, die met recht 
de 1vei van alle kunsten genoemd wordt en de kunst van den 
almachligen kunstenaar. Zooals wij echter en alle redelijke zielen 
naar Waarheid over de lagere dingen juist oordeelen, zoo oordeelt 
ook alleen de Waarheid zelf over ons, als wij met haar nauw 
verbonden zijn. Over haar echter oordeelt zelfs de Vader niet; 
zij is immers niet minder dan Hij. En wat de Vader derhalve 
oordeelt, oordeelt Hij door haar. » En vervolgens besluit hij: 
(( De Vader oordeelt derhalve niemand, maar Hij gaf alle oordeel 
over aan den Zoon. »

[v. 12]: « Quem enim diligit Dominus, corripit: et quasi pater in filio 
complacet sibi ». Tertio, requiritur sapientia, secundum quam formatur 
judicium: unde dicitur Eccli. 10. [v. 1]: « Judex sapiens judicabit 
populum suum ». Primo autem duo praeexiguntur ad judicium: sed proprie 
tertium est secundum quod accipitur forma judicii, quia ipsa ratio judicii 
est lex sapientiae vel veritatis, secundum quam judicatur. Et quia Filius 
est sapientia genita, et veritas a Patre procedens et ipsum perfecte reprae- 
sentans, ideo proprie judiciaria potestas attribuitur Filio Dei. Unde Augusti
nus dicit, in lib. de Vera Religione [cap. 31.] : « Haec est incommutabilis 
illa veritas quae lex omnium artium recte dicitur, et ars omnipotentis 
artificis. Ut autem nos, et omnes animae rationales sëcundum veritatem de 
inferioribus recte judicamus, sic de nobis, quando eidém cohaeremus, sola 
ipsa veritas judicat. De ipsa vero nee Pater: non enim minor ést quam ipse. 
Et ideo quae Pater judicat, per ipsam judicat ». Et postea concludit: 
« Pater » ergo « non judicat quemquam, sed omne judicium dedit Filio ».
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Door deze redenee- 
ring wordt aangetoond, dat de oordeelsmacht gemeenschappelijk 
toekomt aan de geheele Drievuldigheid, wat waar is. Maar met 
een zekere toeëigening wordt de oordeelsmacht toegeschreven aan 
den Zoon, zooals gezegd is (in de Leerst.).

2. Zooals Augustinus zegt, wordt aan den Vader de eeuwig
heid toegeschreven om te doen uitkomen, dat Hij beginsel is, wat 
in het begrip eeuwigheid ligt opgesloten. Op dezelfde plaats zegt 
Augustinus ook, dat de Zoon « de kunst » is (( van den Vader ». 
Zoo wordt derhalve het gezag om te oordeelen toegeschreven aan 
den Vader, in zoover Hij het beginsel is van den Zoon, maar het 
eigen wezen van het oordeel wordt toegekend aan den Zoon, die 
de kunst en de wijsheid van den Vader is, zoodat nl. evenals de 
Vader alles maakt door den Zoon, in zoover Hij zijn kunst is. 
Hij ook zoo over alles oordeelt door zijn Zoon, in zoover Hij 
Zijn Wijsheid en Waarheid is. En dit wordt aangeduid in Daniël, 
waar eerst gezegd wordt, dat n de Hoogbejaarde zich neer zette », 
en verderop gezegd wordt (v. 13, 14), dat « de Menschenzoon 
tot den Hoogbejaarden k^am, die Hem de macht gaf en de eer 
en het rijk; » waardoor te verstaan gegeven wordt, dat het gezag 
om te oordeelen bij den Vader gelegen is, van wien de Zoon de 
macht om te oordeelen ontvangen heeft.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod ex illa ratione probatur quod j'udiciaria 
potestas sit communis toti Trinitati: quod verum est. Sed tarnen per quan- 
dam appropriationem judiciaria potestas attribuitur Filio, ut dictum est 
[in corp.].

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in 6. de Trinit. 
[cap. 10.], Patri attribuitur aeternitas propter commendationem principii, 
quod importatur in ratione aeternitatis. Ibidem etiam Augustinus dicit quod 
Filius est « ars Patris ». Sic igitur auctoritas judicandi attribuitur Patri 
inquantum est principium Filii; sed ipsa ratio judicii attribuitur Filio, qui 
est ars et sapientia Patris: ut scilicet, sicut Pater facit omnia per Filium 
inquantum est ars ejus, ita etiam judicet omnia per Filium inquantum est 
sapientia et veritas ejus. Et hoe significatur in Daniele, ubi primo dicitur, 
quod « Antiquus dierum sedit », et postea subditur [v. 13 et 14], quod 
« Filius hominis pervenit usque ad Antiquum dierum, et dedit ei potestatem 
et honorem et regnum » : per quod datur intelligi quod auctoritas judicandi 
est apud Patrem, a quo Filius accepit potestatem judicandi.
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3. Zooals Augustinus zegt, heeft Christus aldus gezegd, dat 
« de H. Ceesl de wereld zal overtuigen van zonde, als wilde Hij 
zeggen: Hij zal in uw harten de liefde uitstorten. Want zoo zult 
gi], als de vrees is uitgedreven, de vrijheid hebben om te over
tuigen. » Zoo wordt dus aan den H. Geest het oordeel toege
schreven, niet met het oog op het wezen van het oordeel, maar 
op de geneigdheid tot oordeelen, die de menschen bezitten.

IIC ARTIKEL.

Komt de oordeelsmacht aan Christus toe, in zoover Hij mensch is?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de oordeelsmacht niet 
aan Christus toekomt, in zoover Hij mensch is. — 1. Augustinus 
immers zegt, dat het oordeel aan den Zoon wordt toegeschreven, 
in zoover Hij de Wet zelf der eerste Waarheid is. Dit komt 
Christus echter toe, in zoover Hij God is. Derhalve komt de oor
deelsmacht niet toe aan Christus, in zoover Hij mensch is, maar 
in zoover Hij God is.

2. Tot de oordeelsmacht behoort het beloonen van hen, die goed

Ad TERTIUM dicendum quod, sicut Augustinus dicit, super Joan. 
[tract. 95. n. 1.], ita dixit Christus quod Spiritus Sanctus « arguet 

mundum de peccato, tanquam diceret: Ille diffundet in cordibus vestris 
charitatem. Sic enim, timore depulso, arguendi habebitis libertatem ». Sic 
ergo Spiritui Sancto attribuitur judicium, non quantum ad judicii rationem, 
sed quantum ad affectum judicandi quem homines habent.

ARTICULUS II.

Utrum judiciaria polesias convcniat Chrislo secundum quod est homo.

Ad SECUNDUM sic proceditur. Videtur quod judiciaria potestas non 
conveniat Christo secundum quod est homo. Dicit enim Augustinus in lib. 
de Vera Religione [cap. 31.], quod judicium attribuitur Filio inquantum 
est ipsa lex primae veritatis. Sed hoe pertinet ad Christum secundum quod 
est Deus. Ergo judiciaria potestas non convenit Christo secundum quod 
est homo, sed secundum quod est Deus.

2. Pr/ETEREA, ad judiciariam potestatem pertinet praemiare bene agentes.
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doen, zooals ook het straffen van de slechten. De belooning voor 
de goede werken echter is de eeuwige zaligheid, die alleen door 
God verleend wordt: Augustinus zegt immers, dat <( de ziel zalig 
rvordt door deel te hebben aan God, niet door deel te hebben aan 
een heilige ziel. » Dus komt de oordeelsmacht niet toe aan Christus, 
in zoover Hij mensch is, maar in zoover Hij God is.

3. Tot de oordeelsmacht van Christus behoort ook het oordeelen 
over de geheimen der harten, volgens het woord in den Eersten, 
Brief aan de Corinthièrs (4. 5) : <( Wilt niet oordeelen voor dcnj 
tijd, totdat de Heer komt, die ook de verborgenheden der duister
nis zal verlichten, en de plannen der harten zal bekend maken. )) 
Dit komt echter alleen toe aan de goddelijke kracht, volgens het 
woord van Jeremias (17. 9, 10) : « Slecht is het hart van den 
mensch en ondoorgrondelijk ■ zal het jennen ? Ik, de Heer, 
die de harten doorgrond, en de nieren doorzoek, en die aan ieder 
geef volgens zijn gang. » Dus komt de oordeelsmacht niet toe aan 
Christus, in zoover Hij mensch is, maar in zoover Hij God is.

Daartegenover staat echter, dat bij Joannes (5. 27) gezegd 
wordt: « Hij gaf Hem de macht om te oordeelen, Tvijl Hij de 
Menschenzoon is. »

sicut et punire malos. Sed praemium bonorum operum est beatitudo aeterna, 
quae non datur nisi a Deo: dicit enim Augustinus, super Joan. [tract. 23. 
n. 5.], quod « participatione Dei fit anima beata, non autem participatione 
animae sanctae ». Ergo videtur quod judiciaria potestas non conveniat 
Christo secundum quod est homo, sed secundum quod est Deus.

3. PlUETEREA, ad judiciariam Christi potestatem pertinet judicare occulta 
cordium: secundum illud 1. ad Cor. 4. [v. 5]: « Nolite ante tempus 
judicare, quoadusque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tene- 
brarum et manifestabit consilia cordium ». Sed hoe pertinet ad solam 
virtutem divinam: secundum illud Jer. 17. [v. 9 et 10]: « Pravum est 
cor hominis et inscrutabile: quis cognoscet illud? Ego Dominus, scrutans 
corda et probans renes, qui do unicuique juxta viam suam )>. Ergo judiciaria 
potestas non convenit Christo secundum quod est homo, sed secundum quod 
est Deus.

Sed CONTRA est quod dicitur Joan. 5. [v. 27] : « Potestatem dedit 
ci judicium facere, quia Filius hominis est ».



Kw. 59, A. 2. 363

Leerstelling. — Chrysostomus schijnt van gevoelen te zijn, 
dat de oordeelsmacht niet aan Christus toekomt, in zoover Hij 
mensch is, maar alleen in zoover Hij God is. Vandaar verklaart 
hij den aangehaalden tekst van Joannes (in het Tegenarg.) aldus: 
<( Hij gaf Hem macht om oordeel te vellen. » En vervolgens voegt 
hij er aan toe: « Daar Hij de Menschenzoon is, lvilt u daarover niet 
verwonderen: want Hij ontving het oordeel niet hierom, omdat Hij 
mensch is, maar omdat Hij de onuitsprekelijk Zoon van God is, 
daarom is Hij rechter. Wijl echter, wat gezegd werd, grooter was 
dan Hem als mensch toekwam, daarom zeide Hij, aan deze mee- 
ning haar grond ontnemend: « Verwondert u niet, omdat Hij de 
Menschenzoon is; Hij is immers ook de Zoon van God. )) Dit 
echter bewijst Hij door het effect der verrijzenis; vandaar laat 
Hij volgen: « Wijl het uur fcom/, waarop allen die in de graven 
zijn, de stem van den Zoon Gods zullen vernemen. » — Mfcn 
moet echter weten, dat ofschoon het opperste oordeelsgezag bij 
God blijft, toch aan de menschen door God een oordeelsmacht 
wordt toegekend over die dingen, die aan hun rechtsmacht onder
worpen zijn. Vandaar wordt gezegd in het Boek Deuteronomium 
(1. 16) : « Oordeelt wat rechtvaardig is; » en daarna volgt (v. 1 7) : 
<( Daar het oordeel Godes is, » door wiens gezag gij namelijk oor-

Respondeo dicendum quod Chrysotomus super Joan. [hom. 38. n. 3.], 
sentire videtur quod judiciaria potestas non conveniat Christo secundum 
quod est homo sed solum secundum quod est Deus. Unde auctoritatem 
Joannis inductam [in arg. s. c.] sic exponit: « Potestatem dedit ei judicium 
facere ». Et postea subditur: « Quia Filius hominis est, nolite mirari hoe. 
Non enim propterea suscepit judicium quoniam homo est: sed quia ineffa- 
bilis Dei Filius est, propterea judex est. Quia vero ea quae dicebantur erant 
majora quam secundum hominem, ideo, hanc opinionem solvens, dixit: Ne 
miremini quia Filius hominis est: etenim ipse est etiam Filius Dei ». Quod 
quidem probat per resurrectionis effectum: unde subdit: « Quia venit hora 
in qua omnes qui in monumentis sunt, audient vocem Filii Dei ». Sciendum 
tarnen quod, quamvis apud Deum remaneat primaeva auctoritas judicandi, 
hominibus tarnen committitur a Deo judiciaria potestas respectu eorum 
qui eorum jurisdictioni subjiciuntur. Unde dicitur Deuter. 1. [v. 16]: 
« Quod justum est judicate »: et postea subditur [v. 17]: « Quia Dei es( 
judicium », cujus scilicet auctoritate vos judicatis. Dictum est autem supra
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deelt. Boven echter werd gezegd (8° Kw. 10 en 4° Art.), dat Christus 
ook in zijn menschelijke natuur het hoofd is van de geheele Kerk, 
en dat God alles aan zijn voeten neergelegd heeft. Vandaar 
komt het Hem toe, ook naar zijn menschelijke natuur, de oordeels- 
macht te bezitten. Daarom schijnt de tot bewijs aangehaalde tekst 
Aiit het Evangelie aldus begrepen te moeten worden: (( Hij gaf 
Hem de macht om te oordeelen, daar Hij de Menschenzoon is, )) 
evenwel niet om zijn natuur, daar op die manier, alle men- 
schen deze macht zouden hebben, zooals Chrysostomus opwerpt; 
maar dit behoort tot de genadegave, die Christus als hoofd 
in de menschelijke natuur ontving. Op deze manier nu komt 
Christus de oordeelsmacht toe naar zijn menschelijke natuur om 
drie redenen. — En wel vooreerst om zijn overeenkomst en ver- 
wantschap met de menschen. Want zooals God door midden- 
oorzaken werkt, omdat deze dichter staan bij de effecten, zoo 
ook oordeelt Hij de menschen door den mensch Christus, opdat 
het oordeel voor de menschen zachter zou zijn. Daarom zegt de 
Apostel in den Brief aan de Hebreen (4. 15, 16) : (( Wij hebben 
geen HoogepriesterJ die niet zou gunnen medelijden met onze 
zwakheden, maar een die op dezelfde wijze beproefd werd in alles,

[q. 8. art. 1. et 4.] quod Christus, etiam in natura humana, est caput 
totius Ecclesiae, et quod sub pedibus ejus Deus omnia subjecit. Unde ad 
eum pertinet, etiam secundum naturam humanam, habere judiciariam po- 
testatem. Propter quod (1) Augustinus [tract. 19. in Joan.] auctoritatem 
praedictam Evangelii sic dicit esse intelligendam: « Potestatem dedit ei 
judicium facere quia Filius hominis est », non quidem propter conditionem 
naturae, quia omnes homines hujusmodi potestatem haberent, ut Chrysosto- 
mus objicit [loc. cit. ] : sed hoe pertinet ad gratiam capitis, quam Christus 
in humana natura accepit. Competit autem Christo hoe modo secundum 
humanam naturam judiciaria potestas, propter tria. Primo quidem, propter 
convenientiam et affinitatem ipsius ad homines. Sicut enim Deus per causas 
medias, tanquam propinquiores effectibus, operatur; ita judicat per hominem 
Christum homines, ut sit suavius judicium hominibus. Unde Apostolus dicit. 
Heb. 4. [v. 1 5 et 1 6] : « Non habemus pontificem qui non possit compaü 
infirmitatibus nostris, tentatum per omnia pro similitudine, absque peccato. 1

(1) L.: propter quod videtur auctoritatem. praedictam Evangelii sic esse 
intelligendam.
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uitgenomen de zonde. Laten wij daarom met vertrouwen naderen 
tot den troon van zijn genade. » — Ten tweede, (( omdat bij het 
eindoordeel, » zooals Augustinus zegt, « de verrijzenis zal plaats 
hebben der gestorven lichamen, welke God door den Menschenzoon 
opwekt »; zooals « Hij ook door denzelfden Christus de zielep 
opwekt, )) in zoover Hij (( de Zoon Gods )) is. — Ten deide, 
omdat, zooals Augustinus zegt, « het recht is, dat zij die geoor
deeld moeten worden, den rechter kunnen zien. Zij die geoordeeld 
moeten worden, waren echter goed en Er bleef dus over,
dat bij hel oordeel de gestalte van een slaaf vertoond zou worden 
aan de goeden en aan de slechten, maar de Gods-gestalte alleen 
aan de goeden zou blijven voorbehouden. ))

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Het oordeel is afhan
kelijk van de waarheid, als van zijn norm, maar van den mensch, 
die van de waarheid doordrongen is, is het afhankelijk, omdat zoo 
iemand in zekeren zin een eenheid vormt met de waarheid zelf, 
en daardoor om zoo te zeggen een soort wet wordt en bezielde 
rechtvaardigheid. Vandaar haalt ook Augustinus daar aan, wat 
gezegd wordt m den Eersten Brief aan de Corinthièrs (2. 15) . 
(( De geestelijk^ mensch oordeelt over alles. )) De ziel van Christus 
nu was meer dan de andere schepselen verbonden met de waarheid,

Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae ejus ». Secundo, « quia 
in finali judicio », ut Augustinus dicit, super Joan. [tract. 23. n. 6.], 
(( erit resurrectio corporum mortuorum, quae suscitat Deus per Filium 
hominis », sicut « per eumdem Christum suscitat animas », inquantum est 
(C Filius Dei ». Tertio quia, ut Augustinus dicit, in lib. de Verbis Domini 
[serm. 64. cap. 7.], « rectum erat ut judicandi viderent judicem: Judi- 
candi autem erant boni et mali. Restabat ut in judicio forma servi et 
bonis et malis ostenderetur, forma Dei solis bonis servaretur ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod judicium pertinet ad veritatem sicut ad 
regulam judicii: sed ad hominem qui est veritate imbutus pertinet secundum 
quod est unum quodammodo cum ipsa veritate, quasi quaedam lex et 
quaedam justitia animata. Unde et ibidem Augustinus introducit quod 
dicitur I. Cor. 2. [v. 15] : « Spiritualis judicat omnia ». Anima autem 
Christi prae caeteris creaturis magis fuit unita veritati et magis ea repleta:
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en meer van haar vervuld, overeenkomstig het woord van Joannes 
(1. 14) : (( Wij hebben Hem gezien vol van genade en rvaarheid. )) 
En zoo beschouwd, komt het allermeest aan Christus’ ziel toe, alles 
te oordeelen.

2. Het is alleen aan God eigen door een deelname aan zichzelf 
de zielen zalig te maken. Maar de menschen tot de zaligheid te 
brengen komt toe aan Christus, in zoover Hij het hoofd is en de 
bewerker van hun heil, overeenkomstig het gezegde in den Drieƒ 
aan de Hebreen (2. 10) : «; Die vele kinderen tot de glorie had 
gebracht, bracht ook de bexverker van hun heil door lijden tot de 
heerlijkheid. »

3. De geheimen der harten te kennen, en deze te beoordeelen 
komt op zichzelf alleen aan God toe; maar door den invloed van 
de Godheid op Christus’ ziel, komt het ook aan haar toe de 
geheimen der harten te kennen en te beoordeelen, zooals boven 
gezegd is, toen wij handelden over de kennis van Christus (10° 
Kw. 2° Art.). En daarom wordt in den Brief aan de Romeinen 
(2. 16) gezegd: « Op den dag, rvaarop God de geheimen der 
menschen zal oordeelen door Jesus Christus. »

secundum illud Joan. 1. [v. 14]: « Vidimus eum plenum gratiae et 
veritatis ». Et secundum hoe, ad animam Christi maxime pertinet omnia 
judicare.

Ad SECUNDUM dicendum quod solius Dei est sui participatione animas 
beatas facere. Sed adducere homines ad beatitudinem convenit Christo, 
inquantum est caput et auctor salutis eorum: secundum illud Heb. 2. 
[v. 10] : « Qui multos filios in gloriam adduxerat, auctorem salutis eorum 
per passionem consummari ».

Ad TERTIUM dicendum quod cognoscere occulta cordium et dijudicare 
per se quidem pertinet ad solum Deum: sed ex refluentia divinitatis ad 
animam Christi, convenit etiam ei cognoscere et judicare occulta cordium, 
ut supra dictum est, cum de scientia Christi ageretur [q. 10. art. 2.]. Et 
ideo dicitur Rom. 2. [v. 16]: « In die cum judicabit Deus occulta 
hominum per Jesum Christum ».
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IIIe ARTIKEL.

Heeft Christus de oordeelsmacht ontvangen uit verdienste?

Bedenkingen. — Men beweert, dat Christus niet uit ver
dienste de oordeelsmacht heeft ontvangen. — 1. De oordeels
macht immers vloeit voort uit de koninklijke waardigheid, ovei- 
eenkomstig het woord in het Boek der Spreuken (20. 8) : (( De 
koning, die zit op zijn rechterstoel, zal met zijn blik alle fen>aaa 
vernietigen. » De koninklijke waardigheid heeft Christus echter 
zonder verdienste verkregen. Deze komt Hem immers hieiom toe, 
omdat Hij Gods Eeniggeborene is. Bij Lucas (1. 32) immers wor t 
gezegd: <( Aan Hem zal de Heer Cod den zetel van zijn Vader 
David geven, en Hij zal regeeren over het huis van Jacob in 
eeuwigheid. » Dus heeft Christus zijn oordeelsmacht niet vei- 
kregen om verdienste.

2. Zooals gezegd is (vorig Art.) komt Christus de oordeels
macht toe, in zoover Hij ons hoofd is. Maar de genade, waai dooi 
Hij hoofd is, komt Christus niet toe om verdienste, maar volgt uit

ARTICULUS III.

Ulrum Christus ex meritis adeplus fuerit judiciariam potcstalcm.

[4. Dist. 48. q. 1. art. 1. et lib. 4. Contr. g. cap. 96. 
et Comp. Theol. cap. 241.].

Ad TERTIUM sic proceditur. Videtur quod Christus non ex meritis fuerit 
adeptus judiciariam potestatem. Judiciaria enim potestas consequitur regiam 
dignitatem: secundum illud Proverb. 20. [v. 8] : « Rex qui sedet in 
solio judicii, dissipat omne malum intuitu suo ». Sed regiam dignitatem 
Christus obtinuit absque meritis: competit enim ei ex hoe ipso quod est 
unigenitus Dei; dicitur enim Luc. 1. [v. 32] : « Dabit ei Dominus Deus 
sedem David, patris ejus et regnabit in domo Jacob in aeternum )). Ergo 
Christus judiciariam potestatem non obtinuit ex meritis.

2. Pr/eterea, sicut dictum est [art. praec.], judicaria potestas competit 
Christo inquantum est caput nostrum. Sed gratia capitis non competit Christo
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de persoonlijke vereeniging van de goddelijke en menschelijke 
natuur, overeenkomstig ’t woord bij Joannes (1. 14, 16) : « Wij 
hebben zijn glorie gezieny als van den Eeniggeborene van den 
Vader, vol van genade en waarheid, en uit zijn volheid hebben 
wij allen ontvangen; » en dit behoort tot het wezen van het hoofd. 
Dus heeft Christus niet om verdienste de oordeelsmacht.

3. De Apostel zegt in den Eersten Brief aan de Corinthiërs 
(2. 15): « Een geestelijk mensch oordeelt over alles. » De mensch 
wordt echter geestelijk door de genade, die niet uit verdienste 
voortkomt, (( anders was het geen genade meer, » zooals gezegd 
wordt in den Brief aan de Romeinen (11. 6). Dus komt de 
oordeelsmacht noch aan Christus, noch aan iemand anders toe uit 
verdienste, maar enkel uit genade.

Daartegenover staat echter, dat gezegd wordt in het Boek Job 
(36. 1 7) : (( Uw geding is als dat van een goddelooze geoordeeld; 
gij zult geding en oordeel ontvangen. » En Augustinus zegt: (( Hij, 
die onder een rechter stond, zal als rechter zetelen; Hij zal de 
Ware schuldigen oordeelen, die op valsche wijze beschuldigd is. ))

ex meritis: sed consequitur personalem unionem divinae et humanae naturae, 
secundum illud [Joan. 1. v. 14 et 16]: « Vidimus gloriam ejus, quasi 
unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis, et de plenitudine ejus nos 
omnes accepimus », quod pertinet ad rationem capitis. Ergo videtur quod 
Christus non habuerit ex meritis judiciariam potestatem.

3. PmETEREA, Apostolus dicit, 1. ad Cor. 2. [v. 15]: « Spiritualis 
judicat omnia ». Sed homo efficitur spiritualis per gratiam: quae non est 
ex meritis, « alioquin jam non esset gratia », ut dicitur Rom. 11. [v. 6]. 
Ergo videtur quod judiciaria potestas non conveniat nee Christo nee aliis 
ex meritis, sed ex sola gratia.

Sed CONTRA est quod dicitur Job 36. [v. 17]: <( Causa tua quasi 
impii judicata est: causam judiciumque recipies ». Et Augustinus dicit, 
in lib. de Verbis Domini [64. cap. 7.] : « Sedebit judex qui stetit sub 
judice: damnabit vero (1) reos qui falso factus est reus ». 1

(1) L.: veros.
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Leerstelling. — Er is niets op tegen, dat een en hetzelfde 
aan iemand toekomt om verschillende redenen; zooals de heerlijk
heid van het verrezen lichaam aan Christus toekwam, niet alleen, 
omdat dit passend was aan zijn Godheid, en om de glorie van zijn 
ziel, maar omdat de vernedering van zijn lijden het verdiende. 
En zoo ook moeten wij zeggen, dat de oordeelsmacht aan den 
mensch Christus toekomt, zoowel om zijn goddelijke persoon, als 
om zijn waardigheid van hoofd, en om de volheid van zijn 
heiligmakende genade, en dat Hij haar toch ook uit verdienste 
verkreeg, opdat nl. overeenkomstig Gods gerechtigheid Hij, die 
voor Gods gerechtigheid gestreden en overwonnen heeft en on
rechtmatig veroordeeld is, rechter zou zijn. Vandaar zegt Hij zelf 
in het Boek der Openbaring (3. 21) : « Ik heb overwonnen, en 
Ik ben op den troon van mijn Vader gezeten. » Met den troon nu 
wordt bedoeld de oordeelsmacht, overeenkomstig het gezegde in 
het Boek der Psalmen (9. 5) : « Gij zetelt op uw troon, die 
oordeelt mei gerechtigheid. »

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Die redeneering 
gaat uit van de oordeelsmacht voor zoover die aan Christus toe
komt om de vereeniging met het woord Gods zelf.

2. Die redeneering gaat uit van de genade waardoor Christus 
hoofd is.

Respondeo dicendum quod nihil prohibet unum et idem deberi alicui 
ex causis diversis: sicut gloria corporis resurgentis debita fuit Christo non 
solum propter congruentiam divinitatis et propter gloriam animae, sed etiam 
ex merito humilitatis passionis. Et similiter dicendum est quod judiciaria 
potestas homini Christo competit et propter divinam personam, et propter 
capitis dignitatem, et propter plenitudinem gratiae habitualis,- et- tarnen 
etiam ex merito eam obtinuit: ut scilicet, secundum Dei justitiam, judex 
esset qui pro Dei justitia pugnavit et vicit, et injuste judicatus est. Linde 
ipse dicit, Apoc. 3. [v. 2 1 ] : « Ego vici, et sedi in throno Patris .mei.».. 
In throno autem intelligitur judiciaria potestas: secundum illud Ps. 9.. 
[v. 5] : « Sedisti super thronum, qui judicas justitiam ».

Ad PRIMUM ergo dicendum quod ratio illa procedit de judiciaria po- 
testate secundum quod debetur Christo ex ipsa unione ad Verbum Dei.

Ad SECUNDUM dicendum quod ratio illa procedit ex parte gratige
... . . • • \ • • ■*?■;:*$

capitis.
24
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3. Die redeneering gaat uit van de heiligmakende genade, die 
de ziel van Christus vervolmaakt. Omdat echter de oordeelsmacht 
op deze wijzen aan Christus toekomt, wordt niet uitgesloten, dat 
zij Hem om verdienste toekomt.

IVe ARTIKEL.

Komt aan Christus de oordeelsmacht toe met betrekking 
tot alle menschelijke dingen?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat aan Christus niet de 
oordeelsmacht toekomt met betrekking tot alle menschelijke 
dingen. — I. Zooals immers staat bij Lucas (12. 13), antwoordde 
Christus, toen iemand uit de menigte tot Hem zeide: (( Zeg 
aan mijn broeder, dat hij met mij de erfenis deelt »: (( Menschy 
n>ie heeft Mij tot rechter of verdeeler over u aangesteld? D) Dusi 
heeft Hij niet de oordeelsmacht over alle menschelijke dingen.

2. Niemand velt een oordeel, tenzij over die dingen, die hem 
onderworpen zijn. Maar « wij zien nog niet alles aan Christus

Ad TERTIUM dicendum quod ratio illa procedit ex parte gratiae habi~ 
tualis, quae est perfectiva animae Christi. Per hoe tarnen quod his modis 
debetur Christo judiciaria potestas, non excluditur quin debeatur ei ex 
merito.

ARTICULUS IV.

Uirum Christo conveniat judiciaria potestas quantum ad omnes res humanas..

Ad QUARTUM sic proceditur. Videtur quod ad Christum non pertineat* 
judiciaria potestas quantum ad omnes res humanas. Ut enim legitur Luc. 12. 
[v. 13 et 14], cum quidam de turba Christo diceret, « Die fratri meo 
ut dividat mecum haereditatem », ille respondit: « Homo, quis me con- 
stituit judicem aut divisorem super vos? » Non ergo habet judicium super 
omnes res humanas.
, 2. PRiETEREA, nullus habet judicium nisi super ea quae sunt sibi 

subjecta. Sed Christo « nondum videmus omnia esse subjecta », ut dicitur
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onderworpen, » zooals staat in den Brief aan de Hebreen (2. 8). 
Dus heeft Christus niet het oordeel over alle menschelijke dingen.

3. Augustinus zegt, dat « het tot Gods oordeel behoort, at 
soms de goeden lijden in deze wereld, en het hun soms goed! gaat, 
en evenzoo de slechten. )) Dit was echter ook het geval vóór de 
menschwording van Christus. Dus komen niet alle oordeelen over 
de menschelijke aangelegenheden toe aan de oordeelsmacht van 
Christus.

Daartegenover staat echter, dat bij Joannes (3. 22) gezegd 
wordt: « De Vader heeft alle oordeel aan den Zoon gegeven. »

LEERSTELLING. — Als wij over Christus spreken naar zijn 
goddelijke natuur, dan is het duidelijk, dat het geheele ooi ee 
van den Vader toekomt aan den Zoon; zooals immers de Va er 
alles maakt door zijn Woord, zoo oordeelt Hij ook alles door 
zijn Woord. Indien wij echter spreken van Christus naai zijn 
menschelijke natuur, dan is het ook duidelijk, dat alle mensc e- 
lijke aangelegenheden aan zijn oordeel onderworpen zijn. n 
dit is duidelijk, vooreerst als wij de verhouding beschouwen van 
Christus* ziel tot het Woord Gods. Wanneer immers <( een geeste-

Heb. 2. [v. 8]. Ergo videtur quod Christus non habeat super omnes res 
humanas judicium.

3. Pr/ETEREA, Augustinus dicit, 20. de Civ. Dei. [cap. 2.], quod 
« ad judicium divinum pertinet hoe quod interdum boni affliguntur in hoe 
mundo et interdum prosperantur, et similiter mali ». Sed hoe fuit etiam 
ante Christi incarnationem. Ergo non omnia judicia Dei circa res humanas 
pertinent ad judiciariam potestatem Christi.

Sed CONTRA est quod dicitur Joan. 5. [v. 22] : « Pater omne judicium 
dedit Filio ».

Respondeo dicendum quod, si de Christo loquamur secundum divinam 
naturam, manifestum est quod omne judicium Patris pertinet ad Filium: 
sicut enim Pater facit omnia Verbo suo, ita et omnia judicat Verbo suo. 
Si vero loquamur de Christo secundum naturam humanam, sic etiam 
manifestum est quod omnes res humanae subduntur ejus judicio. Et hoe 
manifestum est, primo quidem, si consideremus habitudinem animae Christi
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lijk rnensch alles oordeelt, » zooals gezegd wordt in den Eersten 
Brief aan de Corinthiërs (2. 15), in zoover zijn geest het Woord 
Gods aanhangt, dan bezit nog veel meer de ziel van Christus, die 
vol is van de waarheid van het Woord Gods, over alles het 
oordeel. — Ten tweede blijkt hetzelfde uit de verdienste van 
zijn dood: aangezien, zooals gezegd wordt in den Brief aan de 
Romeinen (14. 9), « Christus hiertoe gestorven en verrezen is, 
om de levenden en de dooden te beheerschen. » En derhalve heeft 
Hij over allen t oordeel. Daarom laat ook de Apostel ter plaatse 
volgen (v. 10), dat « Tvij allen zullen staan voor den rechterstoel van 
Christus; » en bij Daniël (7. 14) wordt gezegd, dat a Hij Hem 
de macht gaf, en de eer en het rijk; en dat alle volken, stammen en 
talen Hem zullen dienen. » — Ten derde blijkt ook hetzelfde 
uit de vergelijking van de menschelijke dingen, met het doel, dat 
in het menschelijk heil bestaat. Aan wie immers het voornamere 
gegeven wordt, wordt ook het bijkomstige toevertrouwd. Alle 
menschelijke dingen nu leiden tot het doel der zaligheid, dat het 
eeuwig geluk is, waartoe de menschen worden toegelaten of waar
van zij ook worden uitgesloten volgens het oordeel van Christus, 
zooals blijkt bij Mattheus (25. 31 vlg.). En dus is het duidelijk, 
dat alle menschelijke dingen vallen onder Christus’ oordeelsmacht.

ad Verbum Dei. Si enim « spiritualis judicat omnia », ut dicitur 1. ad 
Cor. 2. [v. 15], inquantum mens ejus Verbo Dei inhaeret; multo magis 
anima Christi, quae est plena veritate Verbi Dei, super omnia judicium 
habet. Secundo, apparet idem ex merito mortis ejus. Quia, ut dicitur Rom. 
14. [v. 9]: « In hoe Christus mortuus est et resurrexit ut vivorum et 
mortuorum dominetur ». Et ideo super omnes habet judicium. Propter quod 
et Apostolus ibi subdit [v. 10] quod « omnes stabimus ante tribunal 
Christi » : et Dan. 7. [v. 14] dicitur, quod « dedit ei potestatem et honorem 
et regnum, et omnes populi, tribus et linguae servient ei ». Tertio, apparet 
idem ex comparatione rerum humanarum ad finem humanae salutis. Cui- 
cumque enim committitur principale, committitur et accessorium. Omnes 
aütem res humanae ordinantur in finem beatitudinis, quae est salus aeterna, 
ad quam homines admittuntur, vel etiam repelluntur, judicio Christi, ut patet 
Matth. 25. [v. 31 ss.]. Et ideo manifestum est quod ad judiciariam 
pötestatem Christi pertinent omnes res humanae.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Zooals gezegd is 
(vorig Art. 10 Bed.), volgt de oordeelsmacht uit de koninklijke 
waardigheid. Hoewel Christus nu door God tot koning was aan
gesteld, wilde Hij toch tijdens zijn leven op aarde niet het aardsche 
rijk tijdelijk besturen; vandaar zegt Hijzelf bij Joannes (18. 36) : 
(( Mijn rijk is niet van deze wereld. » Zoo ook wilde Hij, die 
gekomen was om de menschen tot het goddelijke op te voeren, 
zijn oordeelsmacht niet uitoefenen over de tijdelijke dingen. Daar
om zegt Ambrosius: « Wel mocht Hij de aardsche dingen 
afwijzen, die om de goddelijke dingen was neergedaald; en Hij 
verwaardigde zich niet om rechter te zijn in twistgedingen, en 
toewijzer bij vermogens, die het oordeel bezat over de levenden 
en de dooden, en de uitspraak over de verdiensten. ))

2. Aan Christus is alles onderworpen, in zoover Hij de macht 
erover heeft, die Hij van zijn Vader over alles ontving, overeen
komstig het gezegde bij Mattheus (28. 18) : « Mij is alle macht 
gegeven in den hemel en op aarde. » Maar nog niet is alles aan 
Hem onderworpen, wat betreft de uitoefening van zijn macht. Dit 
zal echter in de toekomst plaats hebben, als Hij over allen zijn 
wil zal doorvoeren, door sommigen nl. te redden, anderen echter 
te straffen.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod, sicut dictum est [art. praec. arg. 1.] , 
judiciaria potestas consequitur regiam dignitatem. Christus autem, quamvis 
esset rex constitutus a Deo, non tarnen in terris vivens terrenum regnum 
temporaliter administrare voluit: unde ipse dicit, Joan. 18. [v. 36]:
« Regnum meum non est de hoe mundo ». Similiter etiam judicariam 
potestatem exercere noluit super res temporales, qui venerat homines ad 
divina transferre. Unde Ambrosius, [Expos. super Luc. lib. 7.] ibidem, 
dicit: « Bene terrena declinat qui propter divina descenderat: nee judex 
dignatur esse litium et arbiter facultatum, vivorum habens mortuorumque 
judicium, arbitriumque meritorum ».

Ad SECUNDUM dicendum quod Christo sunt omnia subjecta quantum ad 
potestatem, quam a Patre super omnia accepit: secundum illud Matth. uit. 
[v. 18] : « Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra ». Nondum 

tarnen sunt omnia ei subjecta quantum ad executionem suae potestatis. 
Quod quidem erit in futuro, quando de omnibus voluntatem suam adimple- 
bit, quosdam quidem salvando, quosdam autem puniendo.
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3. Vóór de menschwording werden deze oordeelen door 
Christus geveld in zoover Hij het Woord Gods is, aan wiens 
macht de ziel, die met Hem in persoon vereenigd is door de 
menschwording, deelachtig is geworden.

Ve ARTIKEL.

Is er na het oordeel, dat in dezen tijd ivordt uitgeoefend 
nog een ander te wachten?

BEDENKINGEN. — Men beweert, dat er na het oordeel, dat 
in dezen tijd wordt uitgeoefend, geen ander algemeen oordeel 
meer te wachten is. — 1. Na de laatste vergelding van belooningen 
en straffen heeft een oordeel immers geen zin meer. In dezen 
tegenwoordigen tijd nu heeft de vergelding plaats door belooningen 
en straffen. De Heer heeft immers tot den roover op het kruis 
gezegd (Luc. 23. 43) : « Heden zult gij met Mij zijn in het 
paradijs; » en bij Lucas (16. 22) wordt gezegd, dat « de rijke 
stierf, en begraven werd' in de hel. » Dus heeft het geen zin, om 
nog een eindoordeel te verwachten.

Ad TERTIUM dicendum quod ante incarnationem hujusmodi judicia 
exercebantur per Christum inquantum Dei Verbum est: cujus potestatis 
facta est particeps per incarnationem anima ei personaliter unita.

ARTICULUS V.

Vtrum post judicium quod agitur in praescnli tempore restel aliud judicium•

[4. Dist. 47. q. 1. art. 1. qla. 1. et lib. 4. Contr. g. cap. 96. 
et Comp. Theol. cap. 242.].

Ad QUINTUM sic proceditur. Videtur quod post judicium quod in prae- 
senti tempore agitur, non restet aliud judicium generale. Post ultimam enim 
retributionem praemiorum et poenarum, frustra adhibetur judicium. Sed in 
hoe praesenti tempore fit retributio praemiorum et poenarum: dixit enim 
Dominus latroni in cruce, Luc. 23. [v. 43] : « Hodie mecum eris in 
paradiso »; et Luc. 16. [v. 22] dicitur quod « mortuus est dives et 
sepultus est in inferno ». Ergo frustra expectatur finale judicium.
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2. Volgens een andere tekstlezing wordt bij Nahum (1. 9) 
gezegd: « De Heer zal geen tweede maal over hetzelfde oor- 
deelen. » In dezen tijd echter wordt Gods oordeel uitgesproken 
zoowel over het tijdelijke, als over het geestelijke. Dus moet geen 
ander eindoordeel meer verwacht worden.

3. Belooning en straf zien terug op verdienste en onverdienste. 
Verdienste en onverdienste echter hebben geen betrekking op het 
lichaam, tenzij voor zoover dit het instrument der ziel is. Dus 
verdient ook het lichaam geen belooning of straf, tenzij om de 
ziel. Dus wordt op het eind geen ander oordeel geëischt, om den 
mensch in het lichaam te beloonen of te straffen, buiten dat, waar
door nu de zielen gestraft of beloond worden.

Daartegenover staat echter, dat bij Joannes (12. 48) gezegd 
wordt: « Het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hen oordeelen 
op den jongsten dag. » Er zal dus buiten het oordeel, dat nu 
uitgesproken wordt, nog een ander oordeel zijn op den jongsten 
dag.

LEERSTELLING. — Over een veranderlijk ding kan niet vol
maakt een oordeel gegeven worden vóór zijn voltooiing. Zooals

2. Pr/eterea, Nahum 1. [v. 9] dicitur, secundum aliam literam 
[LXX. interp.] : « Non judicabit Deus bis in idipsum ». Sed in hoe 
tempore Dei judicium exercetur et quantum ad temporalia et quantum ad 
spiritualia. Ergo videtur quod non sit expectandum aliud finale judicium.

3. Pr^TEREA, praemium et poena respondent merito et demerito. Sed 
meritum et demeritum non pertinent ad corpus nisi inquantum est animae 
instrumentum. Ergo nee praemium seu poena debetur corpori nisi propter 
animam. Non ergo requiritur aliud judicium in fine, ad hoe quod homo 
praemietur aut puniatur in corpore, praeter illud quo nunc puniuntur aut 
praemiantur animae.

Sed CONTRA est quod dicitur Joan. 12. [v. 48] : « Sermo quem locutus 
sum, ille judicabit eum in novissimo die >>. Erit ergo quoddam judicium in 
novissimo die, praeter judicium quod nunc agitur.

Respondeo dicendum quod judicium de aliqua re mutabili perfecte dari 
non potest ante ejus consummationem. Sicut judicium de aliqua actionë
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over een of andere handeling, welke die dan ook zijn moge, niet 
volmaakt een oordeel kan gegeven worden, voordat zij af is, in zich 
en in haar gevolgen: aangezien vele handelingen nuttig schijnen, 
die jn hun gevolgen schadelijk blijken. En zoo ook kan over een 
mensch niet volmaakt een oordeel gevormd worden, voordat zijn 
zijn leven geëindigd is; wijl hij veelvuldig van goed naar kwaad 
kan veranderen of omgekeerd, of van goed tot beter, of van kwaad 
tot slechter. Vandaar zegt de Apostel in den Brief aan de Hebreen 
(9. 27), dat <( het voor de menschen is vastgesteld om eens te 
sterven; daarna echter volgt het oordeel. » Men moet echter weten, 
dat ofschoon door den dood het tijdelijk leven van den mensch 
op zich zelf eindigt, het toch nog blijft, daar het in zeker opzicht 
afhankelijk is, van wat nog zal gebeuren. — Vooreerst nl., doordat 
hij nog leeft in de herinnering der menschen, bij wie hij soms 
tegen de waarheid in, te goeder of kwader faam bekend 
blijft. — Vervolgens door de kinderen, die a. h. w. iets 
van den vader zijn, overeenkomstig het woord in het Boek 
Ecclesiasticus (30. 4) : « Zijn vader is gestorven, en het is toch 
alsof hij niet gestorven was, hij liet immers een gelijken 
achter. » En toch hebben vele goeden slechte kinderen en omge
keerd. — Ten derde door de uitwerking van zijn werken; zooals 
ook door het bedrog van Arius en van andere verleiders het onge-

qualis sit, perfecte dari non potest antequam sit consummata et in se et in 
suis effectibus: quia multae actiones videntur esse utiles, quae ex effectibus 
demonstrantur nocivae. Et similiter de homine aliquo judicium perfecte dari 
non potest quoad ejus vita terminetur: eo quod multipliciter potest mutari 
de bono in malum aut e converso, vel de bono in melius, aut de malo in 
pejus. Unde Apostolus dicit. Heb. 9. [v. 27], quod « hominibus statutum 
est semel mori: post hoe autem, judicium ». Sciendum tarnen quod, licet 
per mortem vita hominis temporalis terminetur secundum se, remanet tarnen 
ex futuris secundum quid dependens. Uno quidem modo, secundum quod 
adhuc vivit in memoriis hominum: in quibus quandoque contra veritatem 
remanet bonae famae vel malae. Alio modo in filiis, qui sunt quasi aliquid 
patris: secundum illud Eccli. 30. [v. 4] : « Mortuus est pater ejus, et 
quasi non est mortuus: similem enim reliquit sibi post se ». Et tarnen 
multorum bonorum sunt mali filii, et e contrario. Tertio modo, quantum 
ad effectum suorum operum: sicut ex deceptione Arii et aliorum seductorum.
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loof voortwoekert tot aan het einde van de wereld; tot dan toe 
neemt ook het geloof toe tengevolge van de prediking der apostelen. 
— Ten vierde door het lichaam, dat soms een eervolle begrafenis 
ontvangt, soms ook onbegraven blijft, en ten slotte tot stof ver
gaan, geheel wordt ontbonden. — Ten vijfde, door die dingen 
waarop de mensch zijn liefde gevestigd had, bv. in sommige tijde
lijke dingen, van welke sommige vlugger een einde nemen, 
sommige langer duren. Al deze dingen nu zijn onderworpen aan 
de schatting van Gods oordeel. En daarom kan men van dit alles 
geen volmaakt en duidelijk oordeel vormen, zoolang de wenteling 
van dezen tijd duurt. En daarom moet er een eindoordeel zijn 
op den jongsten dag, waarop volmaakt hetgeen bij ieder mensch 
hoe dan ook behoort, volkomen en openbaar wordt geoordeeld.

Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Sommigen waren 
van meening, dat de zielen der heiligen niet beloond worden in den 
hemel, noch de zielen der verdoemden gestraft worden in de hel 
tot aan den dag van het oordeel; dit echter blijkt valsch te zijn 
uit hetgeen de Apostel zegt in den Tweeden Brief aan de Corin- 
ihiërs (5. 6 vlg.) : « Goeden moed houden wij en wij geven er 
de voorbeur aan uit het lichaam te verhuizen en aanwezig te zijn

pullulat infidelitas usque ad finem mundi; et usque tune proficit fides ex 
praedicatione Apostolorura. Quarto modo, quantum ad corpus: quod 
quandoque honorifice traditur sepulturae, quandoque vero relinquitur inse- 
pultum, et tandem incineratum omnino resolvitur. Quinto modo, quantum 
ad ea in quibus homo suum affectum defixit, puta in quibuscumque tem- 
poralibus rebus: quarum quaedam citius finiuntur, quaedam diutius durant. 
Omnia autem haec subduntur existimationi judicii divini. Et ideo de his 
omnibus perfectum et manifestum judicium haberi non potest quamdiu hujus 
temporis cursus durat. Et propter hoe oportet esse finale judicium in novis- 
simo die, in quo perfecte id quod ad unumquemque hominem pertinet quo- 
cunque modo, perfecte et manifeste judicetur.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod opinio quorumdam fuit quod animae 
sanctorum non praemiantur in coelo nee animae damnatorum puniantur 
in inferno, usque ad diem judicii. Quod quidem apparet falsum ex hoe 
quod Apostolus, 2. ad Cor. 5. [v. 6 ss.], dicit: « Audemus, et bonam 
voluntatem habemus, magis peregrinari a corpore et praesentes esse ad
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bij den Heer; » dit is voortaan « niet wandelen in het geloof, )> 
maar « in de aanschouwing, » zooals blijkt uit hetgeen volgt. Dit 
is God zien in zijn wezenheid, « waarin het eeuwige leven gelegen 
is, » zooals blijkt uit Joannes (17. 3). Vandaar is het duidelijk, 
dat de zielen van de lichamen gescheiden zijn in het eeuwige 
leven. En daarom moeten wij zeggen, dat na den dood de mensch 
met betrekking tot de dingen der ziel, een zekeren onverander- 
lijken toestand krijgt; en daarom behoeft voor de belooning der 
ziel het oordeel niet verder uitgesteld te worden. Maar omdat er 
nog andere dingen zijn, die bij den mensch behooren, en die in den 
loop der tijden voorvallen, en die niet vreemd zijn aan het godde
lijk oordeel, moet wederom op het eind der tijden dit alles ter 
beoordeeling naar voren gebracht worden. Want ofschoon de 
mensch hierdoor niet verdient of schuldig staat, draagt dit toch 
eenigszins bij tot zijn belooning of straf. Dus moet dit alles bij 
het eindoordeel in schatting gebracht worden.

2. « Cod zal niet tweemaal over hetzelfde oordeelen » d. i. 
onder hetzelfde opzicht. Maar er is niets tegen, dat God onder 
verschillend opzicht tweemaal oordeelt.

3. Hoewel de belooning of straf van het lichaam afhankelijk 
is van de belooning of straf van de ziel, heeft toch de ziel, aange-

Dominum », quod est jam « non ambulare per fidem », sed « per 
speciem », ut patet ex his quae subsequuntur. Hoe autem est videre Deum 
per essentiam, « in quo consistit vita aetema », ut patet Joan. 17. [v. 3]. 
Unde manifestum est animas a corporibus separatas esse in vita aeterna. 
Et ideo dicendum est quod post mortem, quantum ad ea quae sunt animae, 
homo sortitur quendam immutabilem statum. Et ideo, quantum ad praemium 
animae, non oportet ulterius differri judicium. Sed quia quaedam alia sunt 
ad hominem pertinentia quae toto temporis cursu aguntur, quae non sunt 
aliena a divino judicio, oportet iterum in fine temporis omnia haec in 
judicium adduci. Licet enim homo secundum haec non mereatur neque 
demereatur, tarnen pertinent ad aliquod ejus praemium vel poenam. Unde 
oportet haec omnia aestimari in finali judicio.

Ad SECUNDUM dicendum quod « Deus non judicabit bis in idipsum », 
idest secundum idem. Sed secundum diversa non est inconveniens Deum 
bis judicare.

Ad TERTIUM dicendum quod, licet praemium vel poena corporis depen- 
*deat ex praemio vel poena animae, tarnen, quia anima non est mutabilis nisi
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zien zij niet veranderlijk is, tenzij om iets bijkomstigs: van wege het 
lichaam, terstond na de scheiding van het lichaam haar onver- 
anderlijken toestand, en ontvangt zij haar oordeel. Maar het 
lichaam blijft onderworpen aan verandering tot aan het einde der 
tijden. En daarom moet het dan zijn belooning of straf ontvangen 
bij het eindoordeel.

VI0 ARTIKEL.

Street de oordeelsmacht van Christus zich uit tot de engelen?

Bedenkingen. — Men beweert, dat de oordeelsmacht van 
Christus zich niet uitstrekt tot de engelen. — 1. De engelen immers, 
zoowel de goede als de kwade zijn geoordeeld van het begin van 
de wereld af, toen sommigen door de zonde vielen, en de anderen 
in de gelukzaligheid werden bevestigd. Maar zij, die geoordeeld 
zijn, behoeven niet opnieuw geoordeeld te worden. Dus strekt zich 
de oordeelsmacht van Christus niet uit tot de engelen.

2. Het is niet dezelfde, die oordeelt en geoordeeld wordt. 
De engelen echter zullen komen om met Christus te oordeelen, 
volgens het woord van Mattheus (25. 31) : « Als de Zoon des

per accidens propter corpus, statim separata a corpore habet statum 
immutabilem, et accipit suum judicium. Sed corpus remanet mutabilitati 
subjectum usque ad finem temporis. Et ideo oportet quod tune recipiat 
suum praemium vel poenam in finali judicio.

ARTICULUS VI.

Utrum judiciaria poiesias Christi se exiendal ad angelos.

Ad SEXTÜM sic proceditur. Videtur quod potestas Christi judiciaria non 
se extendat ad angelos. Angeli enim, tam boni quam mali, judicati sunt a 
principio mundi, quando, quibusdam cadentibus per peccatum, alii simt in 
beatitudine confirmati. Sed illi qui judicati sunt, non indigent iterum 
judicari. Ergo potestas judiciaria Christi non se extendit ad angelos.

2. PrjETEREA, non est ejusdem judicare et judicari. Sed angeli venient 
cum Christo judicaturi: secundum illud Matth. 25. [v. 31]: « Cum
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menschen zal gekomen zijn in zijn heerlijkheid, en al de engelen 
met Hem. » Dus zullen de engelen niet door Christus geoordeeld 
worden.

3. De engelen staan boven de andere schepselen. Indien Christus 
dus de rechter is niet alleen van de menschen, maar ook van de 
engelen, dan zal Hij ook om dezelfde reden rechter zijn van alle 
schepselen. En dit schijnt valsch te zijn, daar dit het eigene is van 
Gods voorzienigheid: vandaar wordt gezegd in het Boek Job 
(34. 13) : <( IVien anders heeft Hij gesteld over de aarde, of 1vien 
heeft Hij geplaatst over de wereld, die Hij gemaakt heeft? » Dus 
is Christus niet de rechter der engelen.

Daartegenover staat echter, dat de Apostel zegt in den Eersten 
Brief aan de Corinthiërs (6. 3) : a Of weet gij niet, dat wij de 
engelen zulen oordeelen? » De heiligen echter oordeelen niet ten
zij op gezag van Christus. Dus veeleer nog heeft Christus de 
oordeelsmacht over de engelen..

LEERSTELLING. — De engelen zijn onderworpen aan de 
oordeelsmacht van Christus, niet alleen omdat Hij God is, in 
zoover Hij het Woord Gods is, maar ook omdat Hij mensch 
is. En dit blijkt uit drie punten. — Vooreerst uit de nauwe

venerit Filius hominis in majestate sua, et omnes angeli cum eo ». Ergo 
videtur quod angeli non sint judicandi a Christo.

3. PrjETEREA, angeli sunt superiores aliis creaturis. Si ergo Christus est 
judex non solum hominum, sed etiam angelorum, pari ratione erit judex 
omnium creaturarum. Quod videtur esse falsum, cum hoe sit proprium 
providentiae Dei: unde dicitur Job 34. [v. 13] : « Quem constituit alium 
super terram? Aut quem posuit super orbem quem fabricatus est? » Non 
ergo Christus est judex angelorum.

Sed CONTRA est quod Apostolus dicit, 1. Cor. 6. [v. 3] : « An nescitis 
quoniam angelos judicabimus? » Sed sancti non judicabunt nisi auctoritate 
Christi. Ergo multo magis Christus habet judiciariam potestatem super 
angelos.

RESPONDEO dicendum quod angeli subsunt judiciariae potestati Christi, 
non solum quantum ad divinam naturam, prout est Verbum Dei, sed etiam 
ratione humanae naturae. Quod patet ex tribus. Primo quidem, ex propin-
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verbondenheid van de aangenomen natuur met God, aangezien 
Hij, zooals gezegd wordt in den Brief aan de Hebreen (2. 16), 
« nooit engelen heeft aangenomen, maar het zaad van Abraham 
heeft aanvaard. » En daarom is de ziel van Christus meer 
van de kracht van het Woord Gods vervuld, dan een der 
engelen. Vandaar dat zij ook de engelen verlicht, zooals Dionysius 
zegt. Dus heeft Hij ook over hen macht om te oordeelen. — Ten 
tweede, omdat door de vernedering van het lijden de menschelijke 
natuur in Christus verdiende verheven te worden boven de engelen; 
zóó, dat, zooals gezegd wordt in den Brief aan de Philippensen 
(2. 10), <( in den naam van Jesus alle linie zich buigey van hen, die 
in den hemel, op de aarde en onder de aarde zijn. » En derhalve 
heeft Christus de oordeelsmacht ook over alle engelen, de goede 
en de kwade. En als teeken hiervan wordt in het Boek der Open
baring (7. 11) gezegd, dat « alle engelen rondom zijn troon ston
den. » — Ten derde, om die dingen, welke zij met betrekking 
tot de menschen verrichten, van wie Christus op bijzondere wijze 
het hoofd is. Daarom wordt in den Brief aan de Hebreen (1. 14) 
gezegd: « Allen zijn dienende geesten, gezonden ten dienste van\ 
hen, die de erfenis des heils ontvangen. » Zij zijn nu onderworpen 
aan het oordeel van Christus, vooreerst wat betreft de schikking van

quitate naturae assumptae ad Deum: quia, ut dicitur Heb. 2. [v. 16]: 
(( Nusquam angelos apprehendit, sed semen Abrahae apprehendit ». Et 
ideo anima Christi magis est repleta virtute Verbi Dei quam aliquis angelo- 
rum. Unde et angelos illuminat: sicut Dionysius dicit, 7. cap. Coel. Hier. 
Unde de eis habet judicare. Secundo, quia per humilitatem passionis hu- 
mana natura in Christo meruit exaltari super angelos: ita- sicut dicitur 
Philip. 2. [v. 10] : « Ut in nomine Jesu omne genu flectatur, coelestium, 
terrestrium et infernorum ». Et ideo Christus habet judiciariam potestatem 
etiam super omnes angelos et bonos et malos. In cujus signum dicitur, 
Apoc. 7. [v. 11], quod « omnes angeli stabant in circuitu throni ». 
Tertio, ratione eorum quae circa homines operantur, quorum Christus speciali 
quodam modo est caput. Unde dicitur Heb. 1. [v. 14]: « Omnes sunt 
administrator» spiritus, in ministerium missi propter eos qui haereditatem 
capiunt salutis ». Substunt autem judicio Christi, uno quidem modo.
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wat door hen gedaan wordt. Hierover beschikt ook de mensch 
Christus, wien de engelen dienen, zooals staat bij Mattheus. 
(4. 1 1) ; en aan wien de duivelen vroegen, om in de zwijnen ge
zonden te worden, zooals gezegd wordt bij Mattheus (8. 31). 
Op de tweede plaats met betrekking tot de andere bijkomstige 
belooningen der goede engelen, als daar zijn de vreugden, die 
zij hebben over het heil der menschen, volgens het gezegde in 
Lucas (15. 10) : (c Er zal vreugde heerschen bij de engelen Gods 
over een zondaar, die boete doet. » En ook met betrekking tot 
de bijkomstige straffen des duivels, waarmee zij hier gekweld 
worden, ofwel in de hel worden opgesloten. En ook dit komt toe 
aan den mensch Christus. Vandaar wordt bij Marcus (1. 24) 
gezegd, dat de duivel riep: « Wat is er tusschen ons en U, Jesus 
van Nazareth? Zijt Gij gekomen om ons vóór den tijd te ver
derven? » — Op de derde plaats met betrekking tot de wezen
lijke belooning der goede engelen, welke de eeuwige gelukzalig
heid is, en tot de wezenlijke straf der slechte engelen, welke de 
eeuwige verwerping is. Maar dit is gebeurd door Christus, in 
zoover Hij het Woord Gods is, bij het begin van de wereld.

quantum ad dispensationem eorum quae per ipsos aguntur. Quae quidem 
dispensatio fit etiam per hominem Christum: cui « angeli ministrabant », 
ut dicitur Matth. 4. [v. 1 1 ] ; et a quo daemones petebant ut in porcos 
mitterentur, ut dicitur Matth. 8. [v. 31]. Secundo, quantum ad alia acci- 
dentalia praemia bonorum angelorum, quae sunt gaudia quae habent de 
salute hominum, secundum illud Luc. 15. [v. 10]: « Gaudium erit coram 
angelis Dei super uno peccatore poenitentiam agente ». Et etiam quantum 
ad poenas accidentales daemonum, quibus torquentur vel hic, vel recludun- 
tur in inferno. Et hoe etiam pertinet ad hominem Christum. Unde Mare. 1. 
[v. 24] dicitur quod daemon clamavit: « Quid nobis et tibi, Jesu. 
Nazarene? Venisti ante tempus perdere nos? » Tertio quantum ad prae- 
mium essentiale bonorum angelorum, quod est beatitudo aeterna: et quan
tum ad poenam essentialem angelorum malorum, quae est damnatio 
aeterna. Sed hoe factum est per Christum inquantum est Verbum Dei, a. 
priricipio mundi.
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Antwoord op de Bedenkingen. — 1. Die redeneering gaat 
uit van het oordeel, dat de wezenlijke belooning en de voornaamste 
straf betreft.

2. Zooals Augustinus zegt, wordt de geestelijke mensch, 
ofschoon « hij over alles oordeelt, » toch geoordeeld door de 
Waarheid zelf. hm daarom worden de engelen, ofschoon zij om 
het feit, dat zij geestelijk zijn, oordeelen, toch door Christus 
geoordeeld, in zoover Hij de Waarheid is.

3. Christus heeft met alleen het oordeel over de engelen, maar 
ook over het bestel van geheel de schepping. Want indien, zooals 
Augustinus zegt, het lagere volgens een zekere orde door God 
bestuurd wordt door middel van het hoogere, dan moet men 
zeggen, dat alles wordt bestuurd door de ziel van Christus, die 
boven alle schepsel staat. Vandaar zegt de Apostel in den Brief 
aan de Hebreen (2. 5) : « God heeft immers niet aan de engelen 
de toefyomsiige Wereld onderworpen, die nl. onderworpen is aan 
Hem, over wien wij spreien, d. i. aan Christus. » En toch heeft1 
God daarom geen ander aangesteld over de aarde, daar een en 
dezelfde God is en mensch, de Heer Jesus Christus. Over het 
mysterie van zijn mensch wording is voor het oogenblik voldoende 
gezegd.

Ad PRIMUM ergo dicendum quod ratio illa procedit de judicio quantum 
ad praemium essentiale et poenam principalem.

Ad SECUNDUM dicendum quod, sicut dicit Augustinus in Iib. de Vera 
Relig. [cap. 31.], licet « spiritualis judicet omnia », tarnen judicatur ab 
ïpsa veritate. Et ideo, licet angeli, ex eo quod sunt spirituales, judicent, 
judicantur tarnen a Christo, inquantum est Veritas.

Ad TERTIUM dicendum quod Christus habet judicium non solum super 
angelos, sed etiam super administrationem totius creaturae. Si enim, ut 
Augustinus dicit, in 3. de Trin. [cap. 4.], inferiora quodam ordinè regun- 
tur a Deo per superiora, oportet dicere quod omnia reguntur per animam 
Christi, quae est supra omnem creaturam. Unde et Apostolus dicit. Heb. 2. 
[v. 5] : « Non enim angelis subjecit Deus orbem terrae futurum », 

scilicet « subjectum ei de quo loquimur, idest Christo ». Nee tarnen propter 
hoe alium constituit Deus super terram. Quia unus et idem est Deus et 
homo Dominus Jesus Christus. De cujus incamationis mysterio ad praesens 
dicta sufficiant.


