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Deel 1

GEWIJDE LEER. Wat het is en waar het zich over uitstrekt. Alle dingen worden daarin behandeld onder de idee van God, omdat ze of God Zelf zijn of omdat ze een zekere relatie tot God hebben
“Het eerste doel van de gewijde leer bestaat erin kennis van God over te leveren, en niet enkel zoals Hij in zichzelf is, maar ook in zoverre Hij principe en doel van de dingen is en in het bijzonder van het redelijk
schepsel. …Om tot de uiteenzetting van deze leer te komen, zullen wij eerst over God handelen; ten tweede over de beweging van het redelijk schepsel naar God; en ten derde over Christus die, in zoverre hij mens is,
voor ons de weg is om naar God te gaan” (S.T. I, q. 2 intro) ......................................................................................................................................................................................................................................... 1. Gewijde Leer.................................................
e
1 Betreffende dingen die behoren tot de goddelijke essentie ..................................................................................................................................................................... 2. De ene God ..................................................
e
2 Betreffende dingen die behoren tot het onderscheid van Personen ........................................................................................................................................................ 3. De Allerheiligste Drie-eenheid ......................
e
1 DE VERVAARDIGING VAN DE SCHEPSELEN .......................................................................................................................................................... 4. De schepping................................................
e
1 Het onderscheid van de dingen in het algemeen ....................................................................................................... 5. Het onderscheid van de dingen in het
e
algemeen ..........................................................
3 Betreffende die
1. GOD
6. Het onderscheid van goed en kwaad............
(a)
Het
onderscheid
van
goed
en
kwaad
.......................................................................
dingen die behoren tot
e
(drievoudige beschouwing)
e
2 HET ONDERSCHEID
7. De engelen ...................................................
1 Het louter geestelijke schepsel................................................................
(b) Het onderscheid
e
DE VERVAARDIGING VAN
2 Het onderscheid van de
e
VAN DE SCHEPSELEN
8. Het louter stoffelijke schepsel .......................
2 Het louter stoffelijke schepsel................................................................
van stoffelijke en
DE SCHEPSELEN DOOR

dingen in het bijzonder
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IN HET
ALGEMEEN
e

2 De PRINCIPES
VAN HANDELINGEN

de ziel genoemd worden” (ST I-II, Prol)
“Na de handelingen en de passies, dienen de principes van de
menselijke handelingen beschouwd te worden. En ten eerste de
(a) INTRINSIEKE intrinsieke principes; ten tweede de extrinsieke principes. De intrinsieke
principes echter zijn het vermogen en de habitus; maar aangezien over
PRINCIPES
de vermogens in het eerste deel (qq. 77-83) gesproken is geworden,
blijft nu enkel de habitus over.” (ST i-ii q. 49, intro)
“Vervolgens dienen de extrinsieke principes beschouwd te worden. Het
extrinsieke principe echter dat naar het kwade doet neigen, is de duivel
(b) EXTRINSIEKE over wiens verleiding in het eerste deel (a 114) is gesproken geworden.
Het extrinsieke principe echter dat naar het goede leidt is God, die ons
PRINCIPES
door de weg onderricht en door de genade helpt. Vandaar behandelen
we eerst de wet en vervolgens de genade.” (I-II. Q. 90 intro)

IN HET BIJZONDER

andere zaken die tot de moraal behoren is het noodzakelijk
afzonderlijke dingen in het bijzonder te beschouwen… Iets kan
echter in het bijzonder wat betreft de moraal op dubbele wijze
beschouwd worden: ten eerste vanuit het deel van de moraal zelf
wanneer deze deugd of gene ondeugd beschouwd worden; op een
andere wijze echter in zoverre de bijzondere status van de mensen
in acht genomen wordt, d.w.z. wanneer het gaat over onderschikten
en prelaten, actieven en contemplatieven of enige andere
verschillen onder mensen.” (ST II-II prol)

e
14. Gewoontes in het algemeen ....................... 49-54
1 GEWOONTES in het ALGEMEEN ................................
Goede gewoontes,
e
15. De deugden ................................................ 55-70
2 GEWOONTES d.i. deugden ................................
in het BIJZONDER Slechte gewoontes,
d.i. ondeugden ................................
16. Over ondeugden en zonden ....................... 71-89

e
17. Over wetten ................................................ 90-108
1 Wetten................................................................
e
18. Over genade ............................................... 109-114
2 Genade ................................................................

19. Geloof .........................................................
Geloof ................................
20. Hoop ...........................................................
Hoop ................................
DEUGDEN
(b) In de wil
21. Liefde ..........................................................
Liefde ................................
(de deugden en ondeugden die alle
22. Voorzichtigheid ...........................................
Voorzichtigheid ................................................................
mensen raken)
23. Rechtvaardigheid........................................
(b)
K
ARDINALE
Rechtvaardigheid................................
Dat wat tot de status van alle
24. Moed...........................................................
DEUGDEN
Moed................................................................
mensen behoort
25. Matigheid ....................................................
Matigheid ................................................................
e
26. Vrij gegeven genaden.................................
(a) Vrij gegeven genaden (gratiae gratis datae) ................................
2 HANDELINGEN die op een
27. Het actieve en contemplatieve leven ..........
(b) Actief en contemplatief leven................................................................
SPECIALE MANIER tot SOMMIGE
28. De verschillende functies en
mensen behoren. Dat wat behoort (c) De verschillende functies en omstandigheden van
tot een bepaalde status (a. 171)
de mens ............................................................................ omstandigheden van de mens..........................
e

1 HANDELINGEN die behoren tot
“Na de algemene beschouwing over de deugden en ondeugden en ALLE TOESTANDEN van het leven
2a 2ae

Deel 2

e

HET DOEL VAN DE MENS ................................................................................................................................................................................................................... 11. Het doel van de mens en gelukzaligheid .... 1-5
“Sommige handelingen zijn eigen aan de mens; anderen echter zijn gemeenschappelijk aan (a) Handelingen die
de mens en de andere dieren. En omdat de gelukzaligheid het goed is dat eigen is aan de KARAKTERISTIEK ZIJN VOOR DE MENS ................................
12. Menselijke handelingen .............................. 6-21
e
mens, staan de handelingen die eigen zijn aan de mens dichter bij de gelukzaligheid dan de (b) Handelingen die de MENS en
1 De
handelingen die de mens en de andere dieren gemeenschappelijk hebben. Eerst dienen dus andere DIEREN GEMEENSCHAPPELIJK
HANDELINGEN ZELF
de handelingen beschouwd te worden die eigen zijn aan de mens en vervolgens de
13. De Passies.................................................. 22-48
hebben................................................................
handelingen die gemeenschappelijk zijn aan de mens en de andere dieren en die passies van

2. DE VOORTGANG VAN HET
RATIONELE WEZEN NAAR GOD

(a) THEOLOGALE

(a) In het intellect

e
29. De geschiktheid van de Menswording ........
(a) De geschiktheid van de Menswording................................
Over het eerste [de Verlosser] is een tweevoudige beschouwing noodzakelijk: ten (b) De wijze van de Menswording................................................................
30. De wijze van de Menswording ....................
eerste over het mysterie zelf van de Menswording, waarbij God voor ons heil mens
31. Wat de Verlosser gedaan en geleden
3. CHRISTUS
is geworden en ten tweede over datgene wat door onze Verlosser, d.i. de (c) Wat de Verlosser gedaan en gelden heeft ................................
heeft..................................................................
Omdat onze Verlosser, onze Heer Jezus Christus, die, op getuigenis mensgeworden God, is gedaan en geleden geworden (iii, prol)
van de Engel, degene is die Zijn volk zal redden uit hun zonden (Mt. 1,
32. De Sacramenten in het algemeen ..............
In het algemeen................................................................................................................................................................
21), in zichzelf voor ons de weg van de waarheid heeft getoond
33. Doopsel.......................................................
Doopsel ................................................................................................................................
waardoor wij door te verrijzen naar de gelukzaligheid van het e
34. Vormsel.......................................................
Vormsel ................................................................................................................................
onsterfelijke leven kunnen komen, is het noodzakelijk dat, om het werk 2 De SACRAMENTEN, die hun
35. Eucharistie ..................................................
Eucharistie................................................................................................................................
van de theologie te voltooien, na de beschouwing over het uiteindelijke werkzaamheid van het
36. Boete ..........................................................
In het bijzonder Boete ................................................................................................................................
doel van het menselijk leven en over de deugden en ondeugden, de Mensgeworden Woord hebben.
37. Laatste Zalving ...........................................
Laatste
Zalving
................................................................................................................................
beschouwing volgt over de Verlosser van allen en de weldaden die Hij
38. Wijding ........................................................
Wijding................................................................................................................................
over het menselijke ras heeft uitgestort. (III, Prol)
39. Huwelijk ......................................................
Huwelijk ................................................................................................................................
e
3 ONVERGANKELIJK LEVEN; Nadat gesproken werd over de sacramenten, waardoor de mens bevrijd wordt van de doodsschuld, dient
40. De Opstanding en 4 Laatste Dingen...........
vervolgens gesproken te worden over de verrijzenis waardoor de mens bevrijd wordt van de doodstraf” (Suppl. Q. 69 intro) ................................................................

1 De VERLOSSER ZELF,

Deel 3

47
48-49
50-64
65-74

3 Het schepsel bestaande uit lichaam en geest,
geestelijke
d.i. de mens ................................................................................................
schepselen.
9. Over de mens ............................................... 75-102
e
3 HET BEHOUD EN BESTUUR VAN DE SCHEPSELEN ................................................................................................................................................ 10. Het behoud en bestuur van schepselen...... 103-119

GOD

(tweevoudige beschouwing)
“Ten eerste dient het laatste doel van
het menselijk leven beschouwd te
worden
en
vervolgens
datgene
waardoor de mens dit doel kan
bereiken of van dit doel kan afwijken.”
(S.T. I-II, q. 1, prol)
“Omdat het noodzakelijk is om via
enigerlei
handelingen
tot
de
gelijkzaligheid te komen, is het
vervolgens nodig om de menselijke
handelingen te beschouwen zodanig
dat wij weten door welke handelingen
wij de gelukzaligheid bereiken of de
weg van de gelukzaligheid verhinderd
wordt. Maar omdat operaties en
handelingen over particuliere dingen
gaan,
wordt
elke
praktische
wetenschap
voltooid
door
de
beschouwing van particuliere dingen.
De morele beschouwing dus, die over
menselijke handelingen gaat, dient dus
eerst in het algemeen behandeld te
worden en dan in het bijzonder.”
(S.T. I-II, q. 6, intro)
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