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VOORWOORD
Deze verzameling van studies over centrale thema’s van de theologie van
Sint-Thomas van Aquino is de weergave van een aantal conferenties gegeven aan studenten van de theologische opleiding de Tiltenberg, en aangevuld voor deze publicatie, met name door studies over natuur en bovennatuurlijke orde volgens Thomas, de goddelijke openbaring, over
Thomas’ theologie van de sacramenten, de Eucharistie en de liturgie, de
vertaling van Thomas’ commentaar op het Onze Vader en zijn mariologie,
en de verdere uitwerking van bepaalde thema’s, zoals dat over de plaats
van de H. Geest in de geschriften van Thomas. Enkele hoofdstukken maken gebruik van vroeger gepubliceerde studies in buitenlandse tijdschriften. De theologische beschouwingen zijn voor een groot deel een weergave van de uiteenzettingen in de Summa theologiae en de Summa contra
gentiles, maar deze zijn zoveel mogelijk aangevuld en meer aansprekend
gemaakt met teksten uit Thomas’ commentaren op de H. Schrift, die uitnodigen tot een innerlijke, biddende beleving van deze thema’s uit de geloofsleer.
In de laatste decennia is er een opmerkelijk grote belangstelling gegroeid voor de theologie en de exegese van Thomas van Aquino (1224/
1225 - 1274), een evolutie die het beeld corrigeert dat hij slechts een filosoof geweest zou zijn. In het Nederlands taalgebied zijn vertalingen van
1
zijn preken verschenen en heeft prof. B.M. Wissink de actuele betekenis
2
van verschillende leerpunten uit zijn theologie onderstreept . Jörgen Vijgen publiceerde de vertaling van de geloofsbelijdenis en van een aantal
3
preken van Thomas. W.Valkenberg heeft waardevolle studies over de H.
4
Schrift gepubliceerd.

[7]

Het is vooral mijn bedoeling door talloze citaten uit de werken van Thomas, deze zelf aan het woord te laten. Een gunstig gevolg hiervan is dat
de lezer zelf de diepe vroomheid kan constateren die uit de vele teksten
spreekt, maar ook de ongeëvenaarde diepgang van Thomas’ denken. Mijn
dank aan de redactie van de Studia Rodensia voor opname van deze studie
in deze serie en aan de uitgever voor de uitstekende typografische verzorging.
L.J. Elders s.v.d.
Kerkrade, mei 2016
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1

Thomas van Aquino. De academische preken. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen
voorzien door Mark-Robin Hoogland o.p. met medewerking van Harm Goris en Henk Schoot,
Parthenon, Almere 2015.
2
Thomas van Aquino. De actuele betekenis van zijn theologie: een inleiding, Meinema,
Zoetermeer 1998.
3
Cf. Jörgen Vijgen et alii, Thomas van Aquino. Preken over de Geloofsbelijdenis, Parthenon, Almere 2013.
4
Zie bijvoorbeeld Words of the Living God. Place and Function of Holy Scripture in the
Theology of Aquinas, Utrecht 1990

1. NATUUR EN BOVENNATUURLIJKE ORDE VOLGENS
THOMAS VAN AQUINO

B

ij velen in onze westerse wereld, die goeddeels haar verankering
in de christelijke traditie of althans haar binding met een levend
christelijk geloof verloren heeft, dringt de vraag zich op, wat de
waarde of het voordeel van de christelijke geloofsbeleving is, welke de zin
van gebed en van deelname aan kerkelijke vieringen en het bijwonen van
de Eucharistieviering, d.w.z. de H. Mis op zon- en feestdagen kan zijn.
Velen van ons zijn dermate in beslag genomen door hun taken in het dagelijks leven om dit comfortabeler te maken en nieuwe ervaringen op te
doen door voortdurend kennis te nemen van wat er rondom hen en in de
wereld gebeurt, dat zij het belang of de waarde van het leven vanuit het
christelijk geloof niet goed meer zien. Wel is het opmerkelijk dat – als
een overblijfsel van het christelijk en kerkelijk leven van vroeger – een
groot aantal van onze tijdgenoten bereid is hun medemensen te helpen
en te ondersteunen en vormen van naastenliefde te beoefenen.
De uiteenzettingen over een aantal centrale thema’s uit de theologie
van Thomas laten de lezer zich naar een andere geestelijke wereld te verplaatsen: het christelijk geloof en zijn leer, soms uitgedrukt in een taal die
veraf staat van het dagelijks woordgebruik in onze eeuw. Het is om deze
reden dat sommigen zich in een vreemde wereld zullen gevoelen, als zij
van de hier weergegeven uiteenzettingen van Thomas kennis nemen.
In de hedendaagse samenleving in onze westerse landen is een indrukwekkend getal mensen tamelijk tevreden met wat ze hebben en met

[9]

5
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de afleiding die de media, recreatie, reizen en sport bieden . Zij voelen
zich meester van hun eigen leven, beslissen zelf of zij huwen of kinderen
willen hebben. Wat heeft men dan eigenlijk aan de belofte van een toekomst bij God in een toestand of verblijf dat men de hemel noemt? Men
leeft op zichzelf geconcentreerd, bewust van eigen zelfstandigheid en
vrijheid in wat men doet, en kan zich een afhankelijkheid van God niet
voorstellen. Wat de wereld ons biedt is zo veelsoortig en rijk dat men het
christelijk geloof niet meer nodig heeft, laat staan theologische overwegingen, ook al zijn deze het werk van een van grootste denkers uit de geschiedenis. Overigens overheerst bij velen het gevoelen dat niet het evangelie maar zijzelf kunnen en moeten bepalen hoe te leven en wat geoorloofd is of niet, en wordt hun lichaam met zijn krachten en vermogens
niet meer gezien als een kostbaar geschenk dat aanwijzingen geeft hoe
wij het volgens de wil van God, de gever ervan, moeten gebruiken. Velen
beschouwen zich als de aan geen beperkingen gebonden beheerders er6
van die erover beschikken naar het hun uitkomt .
Deze denkwijze is echter betrekkelijk: wij worden geconfronteerd
met ernstige ziekten, innerlijke moeilijkheden, ouderdom en verval van
krachten, verwildering van zeden in de maatschappij, grote rampspoed,
terrorisme, economische en sociale problemen bij onszelf of bij anderen.
Een beter inzicht in de problemen van de huidige westerse maatschappijen en de grote gevaren die onze levenswijze bedreigen, doet dan de vraag
opkomen wat de toekomst zal brengen en doet ons beseffen dat het leven
op aarde slechts een betrekkelijke waarde heeft.

5

Volgens Thomas wordt in onze huidige toestand de mens gemakkelijk afgeleid (distrahitur) van diepere of hogere beschouwingen (Summa theologiae I, 90,1), terwijl de
eerste mensen niet door de dingen buiten hen belemmerd werden in hun zich bezig
houden met diepere en geestelijke zaken (o.c., I, 94, 1).
6
Men denke aan het vrijgeven door de burgerlijke wet van levensbeeindiging, van het
niet aanvaarden van kinderen met als gevolg de verzwakking van de gezinnen en opvoeding, het nieuwe zicht op het huwelijk als een tijdelijke, ontbindbare vorm van
samenleven, en de talloze abortussen.

Tegenover dit levensgevoel van onze tijdgenoten staat dan de vraag,
of dit leven van betrekkelijk korte duur alles is wat we nu kunnen bereiken. Natuurrampen, terroristische aanslagen, duizenden vluchtende
mensen, enorme ongelukken met tientallen slachtoffers schokken echter
veel mensen, en roepen vragen op over de zin en de duur van het menselijk leven. Verliezen we ons leven na een aantal jaren? Bovendien staan
wij ook voor het feit dat er bij velen een verlangen is naar meer, naar een
liefde van anderen die altijd blijft en nooit verflauwt, een verlangen ook
naar grotere kennis en inzicht en om altijd te bestaan, d.w.z. een verlan7
gen naar een totaal en overweldigend geluk in kennis en liefde . Weliswaar schijnen wat dit verlangen naar een dieper inzicht betreft, velen tevreden te zijn met wat de krant en televisieprogramma’s bieden, of met
kennis te nemen van andere landen, hun natuurschoon en cultuurschatten, maar toch blijken sommigen een rusteloze zucht te hebben naar dieper inzicht en een meer omvattend begrijpen. Dit streven, alsmede het
verlangen om door anderen begrepen en bemind te worden leeft bij velen; het komt voort uit de aard van ons verstand en ons streefvermogen.
Augustinus formuleerde dit als volgt: Ons hart is onrustig totdat het rust
vindt in God.
Wellicht gaan sommigen op grond hiervan zich afvragen of onze
geest of ziel na onze dood zal voortleven en er een hiernamaals is als
voortzetting en omvorming van het tot nu toe geleide leven. Wordt ons
misschien door de christelijke godsdienst groter inzicht en wijsheid in
het vooruitzicht gesteld dan die welke de oppervlakkige mededelingen
van televisieprogramma’s en veel kranten ons bieden en, vooral, is er voor
ons een tehuis, een ons omvattende liefde? Komt er een afrekening met
al diegenen die misdaden begaan, met terroristen die aan onschuldigen
groot leed toebrengen? Mogen de armen en onderdrukten, de vele lijdende oude mensen uitzien naar een lotsverbetering in een hiernamaals?

7

Thomas beschrijft dit blijvende en ons geheel vervullende geluk in de Summa theologiae, I-II, q. 3.
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Thomas van Aquino geeft de volgende uitleg van de aanwezigheid in
ons van dit verlangen naar meer inzicht, zekerheid en liefde: het menselijk verstand is van dien aard dat het telkens naar verklaringen zoekt,
d.w.z. de oorzaken wil kennen van wat er gebeurt, van de dingen die het
ziet en ervaart. Nu staat achter het natuurgebeuren een Eerste Oorzaak,
God, zodat wij uiteindelijk geen definitieve rust en bevrediging vinden
zolang we deze Eerste Oorzaak niet kennen. Er is derhalve in ons misschien geen uitdrukkelijk verlangen om God te zien, maar toch wel een
soort geschiktheid en openheid om God te zoeken, en zo alles wat werkelijk is beter te leren kennen en begrijpen.
Gaan we hier nader op in, dan blijkt dat de dingen in onze wereld
contingent zijn, d.w.z niet uit zichzelf noodzakelijk bestaan en dus zelf
geen verklaring bieden voor hun aanwezigheid. Zij hebben blijkbaar hun
bestaan aan een diepere oorzaak, aan God te danken, zoals ook volmaaktheden als waarheid, goedheid, schoonheid, die bij ons in een onvolmaakte weergave voorkomen, slechts verklaard kunnen worden als een deelname aan hun perfecte vormen. Dit gegeven maakt dan dat er in ons een
soort verlangen is om deze volmaaktheden zelf te leren kennen. Wij zien
dit bij sommige grote kunstenaars die naar de schoonheid zelf zoeken en
geen totale bevrediging vinden in de kunstwerken die zij gemaakt hebben. Wij kunnen hieruit besluiten dat er in de diepte van ons verstand en
onze wil een verlangen is naar een voltooiing van onze kennis en liefde in
de bron van alles, God. God komt ons hier tegemoet met een bijzonder
aanbod, een hulp die we genade noemen.
Bij zijn onderzoek naar de genade die God ons geeft legt Thomas eerst
uit dat, zoals alle schepselen, ook de mens in al zijn activiteiten de hulp
8
van God als Eerste Oorzaak, als Eerste Onbewogen Beweger nodig heeft .
8

De reden hiervan is, dat wij mensen of andere wezens van nog geen actie (geen handeling) tot een handeling of een doen moeten komen en er een aanzet nodig is, die
ons en de dingen beweegt van “nog niet doen” tot doen of werken. Deze aanzet is in
onszelf eerst niet aanwezig. De overgang van “niet iets doen” naar feitelijk handelen
vraagt om een oorzakelijke verklaring. Uiteindelijk is God de beweger die alle schep-

God werkt in alle schepselen geheel natuurlijk als de bron van hun zijn
en de oorzaak van alle werkingen. Zoals de apostel Paulus in zijn rede
voor de Areopaag in Athene verklaart, “leven wij, bewegen wij en bestaan
9
wij in Hem” . Jesaja zegt onomwonden dat God al wat wij doen in ons
bewerkt. Maar om datgene te leren kennen wat boven onze geringe natuurlijke kennis van God uitgaat hebben wij een hulp nodig die boven
Gods natuurlijke bijstand uitgaat. Wat onze wil betreft is Gods hulp nodig om het goede te blijven doen, want in de huidige toestand van het
mensdom zijn wij niet bij machte om over de gehele lijn het goede te
doen dat wij als mensen dag in dag uit moeten verrichten, zullen we bijvoorbeeld niet de kracht hebben steeds de grondverplichtingen van de natuurwet na te komen. Om het eeuwige leven en samenzijn bij God te bereiken schieten onze krachten totaal te kort en is een bijzondere hulp van
God noodzakelijk.
Het belangrijke van de uiteenzetting van Thomas is dat hij de noodzaak van Gods genade afleidt uit ons onvermogen die kennis te bereiken
die ons geheel en al kan bevredigen. Men zal opwerpen dat het geluk toch
veel meer is dan het bereiken van een diepe kennis: geluk, zo denken velen, is het geheel verzadigd zijn van onze zinnen, bemind te worden door
anderen, veilig te zijn zonder gevaar te lopen deze toestand van totaal
welzijn te verliezen. Als men zo redeneert, vergeet men echter dat tenslotte alle gelukservaringen kennis veronderstellen, en ook kennis van het
meest waardevolle dat er is. Als vergezichten in de natuur ons kunnen
bekoren, als prachtige muziek ons in verrukking brengt, en de liefde en
goedheid van onze naasten ons diep ontroeren, moeten we bedenken dat
dit alles een zwakke weerglans is van de bron van alle waarheid, liefde en
schoonheid, God, zodat ons geluk werkelijk eerst dan volkomen is, wanneer wij de bron van licht, goedheid en schoonheid zelf zien. De H. Gregorius van Nyssa schrijft dat volgens het woordgebruik van de H. Schrift,

selen tot hun activiteiten brengt, zoals Hij hen ook voortdurend het bestaan geeft en
in stand houdt.
9
Handelingen 17, 28

[ 13 ]
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‘God zien’ hetzelfde is als Hem hebben. Dit is geen “hebben”, zoals wij
meubels, boeken of een huis bezitten; het gekende wordt een vormbepa10
ling van onszelf en is de meest totale en diepste vorm van iets hebben ,
want wij worden één met datgene wat wij kennen: God zien, is God bezit11
ten, zoals Augustinus het kernachtig uitdrukt .
Een volgende stap in de argumentatie van Thomas voor het bestaan
van de genade, legt de nadruk op het feit dat wij met onze eigen krachten
hulpeloos staan ten overstaan van het te bereiken doel: onze kennis reikt
niet verder dan de met de zintuigen waargenomen wereld, onze liefde
blijft vaak steken bij personen en zaken die deze niet in die mate verdienen, en ze is trouwens aan wisselingen en vergankelijkheid onderhevig.
Wij moeten opgetild worden, versterkt worden, om God en daarmee ons
werkelijke geluk te kunnen bereiken. Hierin ligt overigens ook het geheel
unieke van de christelijke boodschap: enerzijds de grootheid en verhevenheid van God die in een ontoegankelijk licht woont, anderzijds ‘s
mensen onstilbare verlangen naar een zien van de gehele waarheid en het
kennen van de oorzaak van alle dingen, en het ervaren van een ons totaal
omarmende liefde. De centrale boodschap van het christendom houdt in
dat er een mogelijkheid, een aanbod is om over de kloof die ons van de
Schepper scheidt, heen getild te worden en in Gods licht en liefde binnen
te gaan.
Ofschoon overal ter wereld de mensen gelukkig willen zijn, is toch
het opvallende van het christendom dat geluk bereiken als ‘s mensen
einddoel wordt beschouwd; het benadrukt dat dit een kernpunt is van de
12
leer van Jezus . Het christendom brengt dus de leer dat het zien van en
een leven met en in God ons einddoel en ons volkomen geluk is. Het
wijst ook de weg en de middelen aan die ons aangeboden worden om dit
doel te bereiken. Thomas beschrijft deze “weg” naar het uiteindelijke ge10

Vgl. Thomas, Expositio in librum de causis, prop. 28 (n. 339): “... habere aliquid in se
formaliter et non materialiter, in quo consistit ratio cognitionis, est nobilissimus modus habendi vel continendi aliquid in se”.
11
Soliloquia I, 13 : “Deum habet quisquis beatus est”.
12
Vgl. de zaligsprekingen van Jezus in het Evangelie volgens Matteüs, hfst 5.

luk die door het menselijk leven naar God leidt, in het Tweede Deel van
zijn Summa theologiae, met name in zijn uitvoerige beschouwingen over
de deugden en de genade als innerlijke, bewegende factoren, en tenslotte
in het traktaat over de Nieuwe Wet, d.w.z. de heilsorde door Christus ge13
bracht, als uiterlijke wegwijzer . Hiermee hebben we een summier antwoord gegeven op de vraag wat de bovennatuurlijke orde inhoudt en wat
de genade in ons bewerkt.
Verder gaande in zijn argumentatie onderstreept Thomas dat het geluk, in de zin van een voltooiing en vervulling, die onze verstandelijke natuur zoekt te bereiken, niet een geschenk is dat we passief ontvangen
maar een activiteit, d.w.z. wij voltooien onszelf door daden van kennis en
liefde. Zelfs op het vlak van ons zintuiglijke leven is geluk en genot altijd
iets dat wij beleven, omdat we iets doen of ervaren, het is een voltooiing
van een activiteit, d.w.z. van het kennen van iets waarin ons streven behagen vindt. Wij moeten daarom zelf de Eerste Oorzaak, God, direct zien
en beminnen om volledige bevrediging en een totaal geluk te vinden.
Maar ligt dat niet buiten het door ons nu bereikbare? Wij zijn geestelijklichamelijke wezens; onze ziel is met een lichaam verbonden, dat zij
vormt, opbouwt en waarin zij zich uitdrukt en onze gezichtseinder is deze materiële wereld. Geen enkel ding kan door eigen werking een effect
14
bereiken dat boven zijn natuur uitgaat . Kan ons verstand dan toch op
God gericht zijn? Hoe moeten wij deze schijnbare tegenspraak oplossen?
Bovendien zijn wij volop bezig met ons eigen leven en onze inspanningen om eigen welzijn en dat van anderen te verzekeren, waarin onze
hoofdtaak lijkt te bestaan.
Het antwoord is dat dit mogelijk wordt door Gods genade, waarmee
wij in de eerste plaats bedoelen een vervolmaking van ons gehele wezen,
waardoor wij innerlijk verrijkt worden, zoals op de volgende bladzijden
verder uitgelegd wordt, en in de tweede plaats een bijzondere hulp die
13

ST I-II, q. 90 : “Principium autem exterius movens ad bonum est Deus, qui et nos
instruit per legem et iuvat per gratiam”.
14
ST I-II, 109, 5 : “Nulla res potest perficere effectum per suam operationem qui excedat virtutem activam”.
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onze vermogens, met name verstand en wil, versterkt, en de werkingen
ervan doet uitgaan boven hun betrokkenheid op louter zaken van het gewone dagelijkse leven, of althans hieraan een verwijzing geeft naar de wereld van God. Zoals wij door God met verstand en wil uitgerust zijn, zo
kan God ook de reikwijdte van deze vermogens vergroten en deze op een
hoger vlak plaatsen dat aangepast is aan zijn oneindig wezen. God doet
dit door een speciaal geschenk dat we genade noemen. Wij kunnen zeggen dat de ziel van nature in staat is deze genade te ontvangen, omdat zij
gemaakt is naar het beeld van God. De genade is gericht op een verdere
vervolmaking van dat beeld van God in ons.
In het dagelijks spraakgebruik heeft het woord genade (gratia) een
brede betekenis: welwillendheid, van welwillendheid tot vergeving van
schulden. Tenslotte betekent genade ook een vrij gegeven geschenk. In
deze laatste betekenis gebruiken we de term om Gods gaven aan te duiden die datgene wat op het vlak van onze natuurlijke krachten ligt, te boven gaan en ons op weg helpen naar het nieuwe einddoel, het zien van en
het leven met God. Thomas verduidelijkt enigermate wat genade is door
een vergelijking met wat wij in de natuur ervaren: de dingen om ons
heen, zoals planten en dieren en ook wijzelf zijn uitgerust met krachten
(vermogens) en hoedanigheden waardoor zij en wijzelf gemakkelijk kunnen handelen. Men denke hier aan vaardigheden die wij aanleren, en die
ons moeiteloos bepaalde verrichtingen laten doen, bijvoorbeeld autorijden, een maaltijd klaarmaken, borduren, etc. De genade geeft een verdere
bepaling aan de vermogens, vergroot de denkkracht van het verstand,
verdiept deze en plaatst ze op een hoger vlak en zij vervult de wil met de
liefde die aan deze hogere kennis beantwoordt. Deze genade maakt het
mogelijk voor ons om tijdens ons leven op aarde volgens de leer van
Christus te handelen en op weg te gaan naar God als ons einddoel.
Allereerst is er de genade die onze ziel zelf betreft, haar heiligt, tot hogere
werkingen in staat stelt. Het gaat hier niet om een andere menselijke natuur, een nieuwe substantie, maar om een verbetering, versterking, ver-

dieping van de ziel, die deze op een nieuw en hoger doel richt, nl. het le15
ven met God . Deze z.g. heiligmakende genade wordt in het NieuweTestament omschreven als een deelname aan Gods natuur, als een wedergeboorte, nl. als kind van God. Griekse kerkvaders spreken van een doorstraald worden door hemels licht. De genade is inderdaad een bepaling
van onze ziel, een intensivering van haar levenskracht, die uitstraalt naar
onze vermogens. Deze fundamentele genade is van andere aard dan wat
wij in de geschapen wereld vinden: zij laat ons deelhebben aan de goddelijke natuur, en zij brengt een bijzondere aanwezigheid van God in ons
met zich mee, - niet slechts als de Schepper, die in de schepselen in het
diepste van hun wezen aanwezig is en hen het bestaan geeft, - maar als
een nieuwe gemeenschap in liefde en, zoals Paulus zegt, als een onderpand van het toekomstig leven met God (Efeziërs 1, 14 ). Een onderpand is
een aandeel aan wat wij hopen te verkrijgen en waarop we een zeker recht
hebben; het heeft reeds de waarde van datgene wat het waarborgt en is er
16
een deel van . Dit alles gaat uit boven wat wij hier op aarde kennen: het is
de wereld van God. Voor ons mensen, zo lang wij een lichamelijk bestaan
hebben, bevindt God zich in een ontoegankelijk licht (1 Timoteüs, 6, 16).
Paulus schrijft dan ook dat geen mens ooit uitgedacht heeft wat God
ons in de genade schenkt (1 Kor. 2,9). Alle goede dingen komen met deze
aanwezigheid van God tot ons (Wijsheid 7, 11-14). Thomas kan dan ook
zeggen dat de genade van één mens meer waard is dan alle schatten van
17
de natuur en dat ze alle natuurlijke dingen overtreft : God wordt een levende aanwezigheid in ons, doordringt ons gehele zijn en leven, nodigt
ons uit steeds in verbinding met Hem te blijven in ons denken en in onze
liefde. Terwijl wij in dit leven God niet kunnen zien, bloeit in de eeuwigheid deze aanwezigheid van de H. Drie-eenheid in ons open en zien we

15

In ST I-II, 110, 2 toont Thomas dat de genade geen substantie is, maar een accidentele vorm, een hoedanigheid die de mens bekwaam maakt om gericht op een hoger
doel, nl. God, te handelen.
16
In 2 Cor. 1, lectio 5.
17
ST I-II, 113, 9 ad 2 : “Bonum gratiae unius maius est quam bonum totius universi”.
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God onverhuld, van aangezicht tot aangezicht (2 Kor.3,18). Zo is de genade het onderpand van onze zaligheid.
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Door deze werkende zich schenkende aanwezigheid van God zijn wij ver18
zekerd van de hemelse erfenis, het leven met God zelf . Om iets te begrijpen van deze bijzondere aanwezigheid van God hebben wij niet veel
meer dan enkele analogieën met wat we in onze wereld op natuurlijk vlak
aantreffen, om ons te helpen de aard en werking van de genade te verduidelijken. Zo spreken kerkvaders van de ziel die stralend van licht geworden is, en van “het wonen” van God in ons dat ons laat deelnemen
aan het innerlijk leven van God, de eeuwige geboorte van de Zoon uit de
Vader, en de voortkomst van de H. Geest. Deze heiligmakende genade is
19
een begin van het latere leven met God in de hemelse voltooiing . Omdat
zij op God en op een leven met Hem betrekking heeft, staat deze genade
voor ons mensen, die onze kennis via de zintuigen verkrijgen, wat haar
eigenlijk wezen betreft, boven alle natuurlijke kennis zoals God zelf in dit
aardse leven in een voor ons ontoegankelijk licht woont, maar er zijn
aanwijzingen dat wij deze genade bezitten, zoals bijvoorbeeld vreugde
vinden in God, ons er niet bewust van zijn dat we ons van God afgewend
20
hebben .
Door de genade, de werkende aanwezigheid van God, komen wij tot
een geheel nieuw bestaansniveau, en dat niet op grond van onze verdien21
sten, maar als een geschenk van Godswege . Deze genadegave, die ons in
de diepste kern van ons wezen heiligt en God-gelijkvormig maakt, vloeit
dan over naar onze vermogens, verstand en wil, en het zinnelijk streefvermogen. Zoals het natuurlijk licht van de rede wordt begeleid door de
deugden die wij mensen in de loop van het leven kunnen verwerven, zo
18

De rationibus fidei, c. 9: “Per Spiritum Sanctum quem accepimus, certi sumus de
caelesti habitatione adipiscenda”.
19
ST II-II, 14, 3 ad 2 : “Gratia nihil est aliud quam quaedam inchoatio gloriae in nobis”.
20
ST I-II, 112, 5.
21
ST I-II, 110, 2 ad 3 : “...in novo esse constituuntur ex nihilo”.

leidt het licht van de genade tot de ingestorte, d.w.z. bovennatuurlijke deugden, die zich in de vermogens als verstand en wil bevinden, en niet zoals
de genade zelf, in het wezen van de ziel22. Deze deugden zijn krachten die
de vermogens boven hun gewone werkwijze laten uitgaan. Deze zijn dan
23
geloof, hoop en liefde en de bovennatuurlijke zedelijke deugden . Zij
maken het mogelijk dat wij onze vermogens en daarmee ons handelen
24
richten op een hoger doel, nl. de gelijkvormigheid met God . De vermogens, verstand en wil, worden in zekere zin “afgestemd” op God.
De theologale deugden: geloof, hoop en liefde
Onder theologale deugden verstaan we die deugden die uitsluitend op
God betrekking hebben, met de genade gegeven worden en op geen enkele wijze door herhaalde akten onzerzijds verworven kunnen worden. De
deugd van het geloof bevindt zich in het verstand. In de door God ingestorte deugd van het geloof onderscheiden we tussen datgene wat we geloven
en aan wie we geloven, en anderzijds dat waardoor we geloven. Wat dit
laatste betreft zijn enerzijds, als van buiten komend, de geloofswaarhe25
den, door God geopenbaard aan de geloofsverkondigers , en aan ons verkondigd door de Kerk, en vervolgens, hieraan beantwoordend in ons verstand zelf, het licht van het geloof, dat ons deze waarheden doet aanvaarden, ze bevestigt en ze waardeert. Openstaan voor de openbaring behoort
tot wat onze verstandelijke natuur ons kan geven, en veronderstelt dat de
mens de waarheid zoekt en de waarheid wil weten. Geloven betekent
daarom het aanvaarden - met een uitdrukkelijke act van de wil - van de
christelijke leer, door de Kerk verkondigd.
22

L.c., art.3.
ST I-II, 62, 1 : “Oportet quod superaddantur homini divinitus aliqua principia per
quae ita ordinetur ad beatitudinem supernaturalem...et huiusmodi principia virtutes
dicuntur theologicae”.
24
L.c., art. 3: “Virtutes infusae disponunt hominem altiori modo et ad altiorem
finem....in ordine ad naturam divinam participatam”. Vgl. ST I-II, 62, 1 : om de
zaligheid te bereiken die onze natuur te boven gaat moeten onze vermogens hierop
gericht en afgestemd worden.
25
Zie in het volgende hoofdstuk de uiteenzetting over de goddelijke openbaring.
23
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De hoofdpunten van wat wij geloven zijn samengevat in de Twaalf
Artikelen van het Geloof, en de geloofsbelijdenissen. Daarmee wordt de
deugd van het geloof de basis van ons gehele bovennatuurlijke leven,
omdat zij de geopenbaarde leer in ons verankert. Terwijl volgens onze
wijze van denken wij de geloofswaarheden als proposities zien (zoals in
de geloofsbelijdenissen), richt onze geloofsact zich via deze proposities (de
z.g. artikelen van het geloof) tot de zich openbarende God zelf. Alle geloofswaarheden vinden hun eenheid en samenhang in ons aanvaarden
van het bestaan van God die zich bekommert om ons bovennatuurlijk
26
heil, zich aan ons bekend maakt en ons tot zich trekt . In ons geloof in
God ligt alles bevat van wat Gods eeuwig en oneindig wezen op zich is,
terwijl ons geloof in Gods voorzienigheid alles omvat wat God besloten
heeft in de tijd voor het heil van de mensen te bewerken.
[ 20 ]
De ingestorte deugd van hoop versterkt ons verlangen en ons besluit, het
bovennatuurlijke einddoel te bereiken en bij God aan te komen. In ons
dagelijks leven betreft het gevoelen dat we hoop noemen een toekomstig
goed, dat we onder gevaren en risico’s vertrouwen te kunnen bereiken.
Wat de bovennatuurlijke deugd van hoop betreft, bevindt deze zich niet
in ons zinnelijk streefvermogen maar in onze wil. Zij richt ons op het
toekomstig leven, laat ons in ons werk en streven op Gods bijstand steu27
nen in zover God de volkomen goedheid is ; zij vervult ons met verlangen naar ons einddoel in God, deelt in de vaste zekerheid van het geloof
en geeft ons de moed om de moeilijkheden van het aardse leven te boven
28
te komen . Jezus heeft ons het Onze Vader gegeven, het gebed waarin wij
29
onze hoop geheel en al op God richten . Het is tenslotte God die ons het
definitieve geluk, een leven in en met Hem, moet geven, en zo laat de
hoop ons op God vertrouwen, dat Hij ons begeleidt om de lange weg naar
26

II-II, 1, 7.
ST II-II, 17, 6 : “Spes autem facit Deo inhaerere, prout est in nobis principium perfectae bonitatis”.
28
ST I-II, 17 1-8.
29
Compendium theol. 2, 3.
27

Hem te gaan. De deugd van hoop laat ons ook tijdelijke weldaden van
30
God verwachten .
De wil wordt door de genade van de bovennatuurlijke liefde bewogen zich
31
op God als einddoel te richten en zich met God te verenigen . De liefde is
een gave van God, die ons tot een gemeenschap met Hem uitnodigt. Het
is een liefde van welwillendheid die wederzijds is: als gave van God is deze liefde zuivere goedheid, – van ons uit gezien berust zij op wat God ons
schenkt en op zijn wil ons te laten delen in zijn goddelijk leven. Onzerzijds moeten wij ons aan God geven. Het is daarom een liefde van vriend32
schap, dus van vertrouwelijke omgang met God . Het object van deze
liefde is niet iets dat we kunnen zien, voelen met de tastzin of horen,
maar God alleen, die door ons met het geloof verrijkte verstand gekend
33
wordt . Omdat het bereiken van God en de gemeenschap met Hem onze
natuurlijke krachten te boven gaan, schenkt God ons de deugd van de
liefde, waardoor wij Hem beminnen en met Hem verenigd worden. Deze
34
liefde bewerkt dat wij ons “aanpassen” aan God , en dat al ons streven op
God gericht wordt en wij alles vermijden wat in strijd is met God en met
wat Hij wil.
Omdat God ons zijn gaven en zichzelf geeft, en wij onzerzijds ons
als kinderen Gods en huisgenoten van God gedragen, is de deugd van
liefde ook een vriendschap: ze verenigt ons met God, laat ons in gemeenschap met Hem leven. Omdat de liefde ons de ware ordening tot ons doel
35
geeft, bezielt zij ook de overige deugden, die zij op God richt . God als
het object van deze liefde wordt niet door de zintuigen gekend, maar alleen door het verstand. Omdat deze vriendschap met God onze natuurlijke krachten te boven gaat, moet zij door God worden gegeven. Zij brengt
30

De spe,1.
ST I-II, 52, 3.
32
ST II-II, 13, 1.
33
ST II-II, 24, 1.
34
ST I-II, 52, 3.
35
ST II-II, 24, 7.
31
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ons ertoe om ons geheel op God te richten en niets meer te willen wat tegenstrijdig is met Gods wil. Zij doet ons beminnen wat God bemint en zo
wordt zij ook tot liefde van onze medemensen, door God ons geschonken. Tenslotte doet zij ons God boven alles beminnen, ja meer dan ons36
zelf, omdat Hij het goed van de gehele schepping in zich bevat .

[ 22 ]

De bovennatuurlijke zedelijke deugden
Nadat we gezien hebben wat vereist is om ons werkelijk geluk te bereiken
– een aan de ziel toegevoegde uitrusting met genade en deugden –, komt
nu de moeilijkheid naar voren hoe wij gericht op ons einddoel dit in ons
dagelijks leven moeten verwerkelijken in de wisselende omstandigheden,
die met onze persoonlijke aard, onze familie, woonplaats, werk en periode van de geschiedenis gegeven zijn. God komt ons hier te hulp, op uitwendig vlak door de richtlijnen van de Nieuwe Wet, dat wil zeggen van
het Evangelie, en innerlijk door zijn bijstand door de bijzondere genadegaven, zoals de zedelijke deugden.
De eerste van deze bovennatuurlijke zedelijke deugden is de prudentie, (verstandigheid, omzichtigheid) die Thomas met de woorden van Augustinus definieert als het weten welke zaken wij moeten nastreven, en
37
wat we op onze weg naar God moeten vermijden . De prudentie leert ons
niet wat ons doel is, – dat hebben wij reeds in geloof, hoop en liefde voor
ogen, – maar helpt ons in het dagelijks leven beter te onderscheiden wat
onze weg tot dit einddoel is en deze te gaan. Ons verstand, versterkt door
de prudentie, wordt door onze liefde tot God bewogen om na te gaan welke handelingen met ons einddoel overeenstemmen. De prudentie onderscheidt zich van de andere zedelijke deugden omdat ze zich in het verstand bevindt. Zij wijst aan hoe op de verschillende terreinen waarop de
rechtvaardigheid, sterkte en matigheid werkzaam zijn, deze deugden in
de wisselende omstandigheden van ons leven hun objecten moeten nastreven en verwerkelijken. De prudentie die raad geeft en aanwijst wat te

36
37

ST II-II, 26, 3.
ST II-II, 47, 1.

doen en hoe te handelen om ons op God te richten is in de volle zin van
het woord een bovennatuurlijke deugd. De prudentie wordt bijgestaan
door de H. Geest die ons helpt om te midden van de vele moeilijkheden
en onzekerheden in ons leven en bij het nemen van beslissingen de juiste
weg te gaan en zo God nader te komen. De prudentie is de deugd die ons
reeds nu zo doet leven dat we in en door onze dagelijkse bezigheden het
38
geluk naderbij komen .
De klassieke definitie van de rechtvaardigheid beschrijft deze deugd
als die gesteldheid van de wil, die ons aan eenieder het hem toekomende
doet geven en het algemeen welzijn bevordert. De bovennatuurlijke
deugd van de rechtvaardigheid uit zich ook in de deugd van godsdienstigheid die ons er toe brengt trouw en met vreugde onze verplichtingen
t.o.v. God te vervullen, zoals ons gebed, onze offergaven, etc.
De bovennatuurlijke deugd van sterkte laat ons moedig het geloof belijden en Gods wet onderhouden ondanks de vele moeilijkheden die wij
tegen komen en de bedreigingen waaraan wij als christenen zijn blootgesteld. Zij doet ons de waarheid verdedigen, en zelfs doodsgevaar trotseren
39
om het recht te verdedigen en Christus en de waarheid trouw te blijven .
Zij is met name de deugd die ons doet opkomen voor de waarheden van
het geloof en de christelijke zedenleer in een samenleving doorkruist
door anti-christelijke wetten, propaganda en manipulaties. De sterkte
vindt haar bekroning en meest volmaakte vorm in de houding van de
martelaren die bereid zijn zelfs de dood te ondergaan om het geloof te
40
bewaren .
De deugd van matigheid maakt dat wij ons onthouden van die begeerten en hartstochten die in strijd zijn met de juiste verstandelijke orde
en dat wij wat aangenaam is gebruiken in zover de gegeven voldoening
nuttig of nodig is voor ons leven. De ingestorte deugd van matigheid

38

De virtutibus in communi, 8.
ST II-II, 123, 3 en 4.
40
ST II-II, 124, 2.
39
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voegt hieraan toe dat wij afzien van alles wat ons belemmert om volgens
onze geestelijke roeping te leven.
De bovennatuurlijke deugden van verstandigheid, rechtvaardigheid,
sterkte en matigheid doordringen de overeenkomstige natuurlijke deugden, en tezamen met deze maken zij het voor ons gemakkelijker te leven
volgens het geloof, in hoop en met liefde en bewerken zij dat onze handelingen die met de deugden stroken ons ook vreugde en voldoening ge41
ven . Deze natuurlijke deugden worden opgenomen in de bovennatuurlijke deugden, die dan de beoefening ervan op het vlak van het bovenna42
tuurlijk leven plaatsen .

[ 24 ]

Als wij onze weg gaan naar God en onze taken in het leven vervullen vinden wij een leidraad en steun voor ons handelen in de z.g. natuurwet. Met
deze uitdrukking bedoelen we het feit dat wij mensen in ons verstand de
fundamentele verplichtingen van het menselijk bestaan en de menselijke
samenleving spontaan erkennen in de inzichten en uitspraken van ons
geweten. Zo “weten” wij dat wij voor ons eigen leven en onze gezondheid
moeten zorgen, dat we onze kinderen moeten opvoeden, het leven en de
43
eigendommen van anderen respecteren, etc. De zogeheten Tien Geboden formuleren deze verplichtingen. In het Oude Verbond was hieraan
een groot aantal regels voor gedrag op maatschappelijk en religieus terrein toegevoegd. Voor de christenen vallen deze weg, voorzover zij niet op
de natuurwet gebaseerd zijn. In het Nieuwe Verbond, d.w.z. de tijd na
Christus zijn die vele regels van de godsdienstige beleving en eredienst
van het Oude Verbond niet langer toepasselijk, maar is er wel een aantal

41

ST I-II, 109, 3 ad 1: “Addit etiam charitas super naturalem dilectionem Dei promptitudinem quamdam et delectationem, sicut habitus quilibet virtutis addit super actum bonum qui fit ex sola naturali ratione hominis virtutis habitum non habentis”.
42
Quaestio disputata de veritate, q. 6, a. 5 ad 2 :”Actus autem virtutum gratuitarum habent maximam similitudinem cum actibus virtutum acquisitarum”.
43
Over hoe wij volgens Thomas inzicht in deze verplichtingen krijgen, zie L. Elders,
De Ethiek van Thomas van Aquino, Oegstgeest, 2000, p. 207.

uiterlijk waarneembare hulpmiddelen ingesteld, die de onzichtbare, geestelijke genade aanduiden, geven of in ons versterken, nl. de sacramenten.
Daarnaast is er ook een aantal regels of geboden die een innerlijk
verband met het geloof en het op God gerichte leven hebben, zoals bijvoorbeeld het trouw belijden van het geloof, het onderhouden van de natuurwet, het ontvangen van de sacramenten, maar afgezien daarvan, zijn
er geen speciale, nieuwe verordeningen, zodat de z.g. Wet van het Evange44
lie of de Nieuwe Wet een wet van vrijheid wordt genoemd . De Nieuwe
Wet is in zijn kern de aanwezigheid en bijstand van de H. Geest die ons
met zijn liefde zoekt te vervullen, een kracht die ons heiligt, in zoverre
deze de aanwezigheid van de H. Geest zelf is. Thomas onderstreept dat
het Rijk Gods vooral in de innerlijke acten bestaat die wij stellen, in liefde, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, kuisheid, etc. Overigens laat de
genade die God als Vader aan zijn kinderen geeft ons als vanzelfsprekend
deze leefwijze volgen. Terwijl dan het Nieuwe Testament weinig of geen
precieze gedragsregels geeft voor uiterlijke zaken zoals voorschriften voor
de eredienst en het al dan niet gebruiken van bepaalde soorten voedsel,
valt de nadruk op het gebod van de liefde tot God en de naaste, op onthechting aan aardse goederen, barmhartigheid, hulpvaardigheid en vergevingsgezindheid.
Een duidelijke kennis van de natuurwet en van onze zedelijke verplichtingen wordt slechts moeizaam verkregen. In onze moderne westerse maatschappij worden sommige inzichten of geboden hiervan ter zijde
geschoven als niet meer passend voor de vrije, moderne mens die niet
langer luistert naar wat zijn natuur zegt, maar naar wat hem persoonlijk
in de huidige omstandigheden het best uitkomt en, naar hij meent, zijn
vrijheid respecteert. Hij voelt zichzelf en zijn leven niet langer als een geschenk van God, dat hij naar best vermogen eerbiedigt, maar als een bestaan dat hem in zijn streven moet dienen. Wat hij of zij wil is beslissend,
zoals wij dat zien bij de vraag of een kind met vreugde begroet of als een
hinderlijke last afgewezen wordt. Gedragen door het besef van onze totale
44

ST I-II, 108, 1
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zelfstandigheid, die bij de hedendaagse mens boven de natuur gesteld
wordt, kunnen wij ons gemakkelijk vergissen, zoals blijkt in de ontreddering van het denken van velen in onze westerse landen wat betreft homofilie, abortus, euthanasie, mateloos winstbejag, misbruiken van bepaalde
openbare of privé posities door corruptie, het gebruik van drugs, alsook
van geweld, vaak tegen geheel onschuldigen dat wereldwijd door velen
gepropageerd wordt om bepaalde doeleinden te bereiken. De natuurwet
wordt door de Nieuwe Wet van het Evangelie verduidelijkt.
Als wij bedenken dat Christus 2000 jaar geleden in de wereld is gekomen, na vele millennia van menselijk leven, komt de vraag naar voren,
waarom zijn weg en leer zo laat in de geschiedenis verschenen zijn.
45
Thomas bespreekt deze kwestie en geeft de volgende antwoorden: door
op zich te staan, leerden de mensen hun eigen zwakte beter kennen en
werden zij ontvankelijker voor het geweldige aanbod dat God hun ging
doen; vervolgens komt het meer volmaakte, zoals het Nieuwe Testament,
eerst na een ontwikkeling van het minder volmaakte; tenslotte moest de
mensheid ook ontvankelijk worden voor sommige waarden en leerstellingen van het christendom. Men heeft wel gezegd dat een ontwikkeling
en uitbreiding van het christendom mede mogelijk zijn gemaakt door
hogere, juiste inzichten, zoals die met betrekking tot de geestelijke natuur
van de menselijke ziel, het voortleven na de dood, het bestaan van een natuurlijke zedelijke orde, de fundamentele gelijkheid van alle mensen, –
inzichten die in het Romeinse Rijk van de eerste eeuwen van onze christelijke jaartelling onder velen begonnen te leven.

45

ST I-II, 106, 3. De moeilijkheid werd door de heidense filosoof Celsus uit de tweede
eeuw geopperd als argument tegen het christendom en door Origenes in zijn De principiis vermeld: als God de mensen wil ‘redden’ waarom is Christus dan zo laat in de
geschiedenis van de mensheid verschenen?

2. THOMAS OVER DE GODDELIJKE OPENBARING

N

adat wij de betekenis van het begrip “genade” in haar verschillende vormen bestudeerd hebben, komt nu de vraag naar voren hoe deze gave Gods tot ons komt en wij ze kunnen ontvangen. We leven te midden van een duizelingwekkend aanbod van vermaak en ontspanning, die ons van alle kanten in het vooruitzicht gesteld
worden. Hoe kunnen wij de goddelijke genade bereiken en in contact
treden met God? Is er een weg? Het antwoord is dat God zelf ons tegemoet komt. Niemand heeft God ooit gezien, lezen we in de proloog van
het evangelie van Johannes, maar Christus heeft ons over God verteld.
Wat Hij ons meedeelde noemen we de goddelijke openbaring, oftewel
zeggen we dat God zichzelf aan de mensen bekend gemaakt heeft, met
name aan de profeten van Israël en aan Christus, aan de apostelen en
schrijvers van het Nieuwe Testament. De openbaring is dan de kennis en
het inzicht die door God aan deze personen werden gegeven om ze aan
46
de mensen bekend te maken .
Openbaring
Tot aan het Tweede Vaticaans Concilie was de gangbare leer over de goddelijke openbaring die van de oude traditie, door Thomas van Aquino
duidelijk uiteengezet, en door Vaticanum I in de Constitutie Dei Filius
(DS 3000-3020) beknopt geformuleerd: God heeft zichzelf en wat hij met

46

Zie ST I, 1, 1 : “Primo quidem quia homo ordinatur ad Deum sicut ad quemdam
finem, qui comprehensionem rationis excedit… Ad ea etiam quae de Deo ratione humana investigari possunt, necessarium fuit hominem instrui revelatione divina...”.
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