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The Secret Things
Parasha: Nitzavim - נצבים : "You are standing" 
Torah : Deuteronomy 29:9-30:20
Haftarah : Isaiah 61:10-63:9
Gospel : Luke 24:1-12

Thought for the Week:
When we attempt to take possession of the secret
things of the LORD, we find that they slip through our
hands and leave us fractured and divided. There is
no forum for unity when unity depends upon defining
the indefinable. Moses gives us a different forum for
unity. He says, "The secret things belong to the
LORD our God, but the things revealed belong to us
and to our sons forever, that we may observe all the
words of this Torah." (Deuteronomy 29:29)

De verborgen dingen
Sidra: Nitzavim - נצבים: "Je staat" 
Thora: Deuteronomium 29:9-30:20
Haftara: Jesaja 61:10-63:9
Evangelie: Lucas 24:1-12

Gedachte voor de week:
Als we proberen de geheime dingen van de Heer in bezit
te krijgen, merken we dat ze door onze vingers glippen en
ons in afgebroken en verdeeld achterlaten. Er is geen fo-
rum voor eenheid als de eenheid afhangt van het defini-
eren van het ondefinieerbare. Mozes geeft ons een ander
forum voor eenheid. Hij zegt: "De verborgen dingen zijn
voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn altijd
voor ons en voor onze kinderen, opdat wij al de woorden
van deze Thora naleven." (Deuteronomium 29:29)

Commentary:
Deuteronomy 29:29: Some things God has revealed
to us. Of some things He has granted us glimpses.
Some things have remained closed. There are a
great many things we do not know. There are many
things that the Scriptures have only hinted at. We are
left guessing at what lies beyond the edge of our
perception.

Commentaar:
Deuteronomium 29:29: Sommige dingen heeft God aan
ons geopenbaard. Van sommige dingen heeft Hij ons
een glimp gegeven. Sommige dingen zijn gesloten
gebleven. Er zijn een groot aantal dingen die we niet
weten. Er zijn veel dingen waarop de Schrift alleen
gezinspeeld heeft. Wij blijven gissen naar wat er achter
de grens van onze waarneming ligt.

What is the reward of the righteous and the
punishment of the wicked after the grave? What is
the nature of God? How is He to be fathomed and
explained? What is the nature of Messiah? How do
we reconcile his divine nature with his humanity?
What of the problem of evil? What is the role of the
adversary, and how do we reconcile his presence
with the sovereign will of God? How is it that God at
once chooses His people and assigns them choice?
How will the age culminate, and when will the Master
return? These, and similar matters, are of great
interest, and the Scriptures grant many deep insights
into these things. Yet in the final analysis, we peer
into them as a man peers into a dim mirror. We know
in part and understand in part, because these things
are the secret things that belong to the LORD.

Wat is de beloning van de rechtvaardigen en de straf van
de goddelozen na het graf? Wat is de natuur van God?
Hoe is Hij te doorgronden en te verklaren? Wat is de
natuur van de Messias? Hoe kunnen we zijn goddelijke
natuur verzoenen met zijn menselijkheid? Hoe zit het met
het probleem van het kwaad? Wat is de rol van de
tegenstander, en hoe verzoenen we zijn aanwezigheid
met de soevereine wil van God? Hoe komt het dat God
ineens Zijn volk kiest en ze een keuze laat? Waar loopt
de tijd op uit, en wanneer zal de Meester terugkomen?
Deze en soortgelijke zaken, zijn van groot belang, en de
Schrift kent vele diepe inzichten in deze dingen. Maar
aan het einde van alle geanalyseer, turen we erin als een
man die in een doffe spiegel tuurt. Wij kennen voor een
deel en begrijpen voor een deel, want deze dingen zijn
de geheime dingen die tot de HEER behoren.

It is ironic that things which are essentially
unknowable and intangible are the things which divide
us, one from another, the most deeply. Differences of
opinion and interpretation on theological issues
typically define the borders between one
denomination and another, one sect and another, one
congregation and another, one brother and another.
Yet these differences are often over matters of
conjecture—things inferred from the Scriptures but left
ultimately unanswered. There is no forum for unity
when unity depends upon defining the indefinable.

Het is ironisch dat juist dingen die in wezen onkenbaar en
immateriële zijn, de dingen zijn die ons ten diepste van
elkaar verdelen. Verschil van mening en interpretatie
over theologische kwesties bepalen meestal de grenzen
tussen de ene en een ander denominatie, de ene sekte
en een andere, de ene gemeente en een andere, de ene
broeder en een andere. Toch gaan deze verschillen vaak
over veronderstellingen - dingen uit de Schrift afgeleid,
die uiteindelijk onbeantwoord blijven. Er is geen forum
voor eenheid als de eenheid afhangt van het definiëren
van het ondefinieerbare.
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But Moses gives us a different forum for unity. He
says, "The secret things belong to the LORD our
God, but the things revealed belong to us and to our
sons forever, that we may observe all the words of
this Torah." (Deuteronomy 29:29) In other words, we
are responsible for what has been explicitly revealed
to us, and that is "all the words of this Torah." Though
we may have different theories regarding theology
and biblical eschatology, we all have the certain
obligation to heed the commandments. If only we
could learn to let the secret things remain the LORD's
and spend all our energy on accomplishing that
which has been clearly revealed!

Maar Mozes geeft ons een ander forum voor eenheid. Hij
zegt: "De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze
God, maar de geopenbaarde zijn altijd voor ons en voor
onze kinderen, opdat wij al de woorden van deze Thora
naleven." (Deuteronomium 29:29) M.a.w., wij zijn verant-
woordelijk voor wat er expliciet aan ons geopenbaard is,
en dat is "alle woorden van deze Thora." Hoewel we ver-
schillende theorieën over theologie en Bijbelse eschatolo-
gie (eindtijdzaken) kunnen hebben, hebben we allemaal
de zekere verplichting om aandacht te schenken aan de
geboden. Konden we maar leren de geheime dingen voor
de HEER te laten en al onze energie besteden aan het
realiseren van datgene wat duidelijk geopenbaard is!
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