Nitsaviem - Staan voor.
Wajelech - En hij ging 5777.
Deuteronomium 29 : 10 - 31 : 1 - 30.
Jesaja 61 : 10 - 63 : 9 en Joh. 15 : 1 - 11 en Rom. 10 : 1 - 17.

In het kort:

NITSAWIEM (staan voor): Mosjé verzamelt het hele volk en waarschuwt hen nogmaals zich aan de ge- en
verboden te houden en afgodendienst en immoraliteit te verafschuwen. Het Verbond geldt ook voor hen die
niet hier zijn. Als dit overtreden wordt, zal G’d in Zijn woede het land zodanig treﬀen dat het lijkt op de
verwoesting van Sedom en Amorra. De inwoners zullen verstrooid worden over andere landen. Maar als
jullie terugkeren tot G’d dan zal G’d jullie verzamelen uit alle volkeren waarheen jullie verbannen waren. De
geboden zijn niet bovennatuurlijk noch ver verwijderd, noch in de Hemel maar binnen je bereik. Hemel en
aarde worden als getuigen opgeroepen dat Mosje het volk leven en dood, zegen en vloek heeft voorgelegd.
WAJELECH (en hij ging): Mosjé vertelt het volk dat G’d hem niet de Jordaan laat overtrekken en dat hij de
leiding overdraagt aan Jehosjoe’a. Dit is de laatste dag van Mosjé. HaSjeem zal de volkeren aan de
overzijde van de Jordaan aan de Bné Jisraëel overgeven. Mosjé schrijft de Tora ten einde en draagt op die
eens per zeven jaar aan het hele volk voor te lezen. G’d voorspelt Mosjé dat het volk zich van Hem zal
afkeren na zijn dood. De Tora moet in de Arke van het Verbond gelegd worden als getuige tegen het volk als
ze zondigen.

Gedachte voor de week:

Bovendien zal de HERE, uw G’d, uw hart besnijden, en het hart van uw nakomelingen, om de HERE, uw
G’d, lief te hebben met heel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. (Deut. 30:6)

Commentaar:

Mozes voorspeld dat, wanneer G’d Israël herstelt, Hij zal onze harten zal besnijden. De Bijbel gebruikt de
term "onbesneden hart" om naar een persoon te verwijzen wiens koppigheid en trots het hem onmogelijk
maakt om G’d’s geboden te gehoorzamen. Het onbesneden hart onderwerpt zich niet aan de wil van G’d.
Iemand met een onbesneden hart is iemand waarvan z’n vlees (fysieke neigingen) zijn wil dicteert. Iemand
met een besneden hart is iemand waarvan het vlees uit zijn wil verwijderd is, waardoor de Geest van G’d de
wil besturen kan.
G’d’s belofte om het hart van Zijn volk te besnijden is een belofte om onze innerlijke natuur en wil
daadwerkelijk te veranderen. Volgens Paulus vindt een besnijdenis van het hart plaats wanneer iemand op
de Messias vertrouwt. In dat licht is G’d’s belofte om het hart van Zijn volk te besnijden een profetie dat in
de laatste restauratie, geheel Israël in de Messias Yeshua haar geloof zal stellen.
De wijzen merken op dat in Deut. 10:16, G’d ons gebied om ons eigen hart te besnijden, maar in Deut. 30:6,
zegt Hij dat Hij onze harten zal besnijden. Wil Hij dat wij het te doen of gaat Hij het doen? Het antwoord is
dat als wij de eerste inspanning naar berouw leveren, hoe zwak ook, G’d die inspanning met vreugde
ontvangt. In het Messiaanse tijdperk zal Hij onze inspanning waarderen door onze harten te besnijden.
Een zeker man had twee zonen. De ene was goed en trouw, de andere was slecht. De slechte zoon bracht
de vader veel verdriet. Op een dag, na een lange afwezigheid, keerde de slechte zoon naar zijn vader terug
en verontschuldigde zich voor zijn slechte gedrag. Toen de vader zag dat zijn zoon echt spijt had en z’n
leven wilde beteren, sprong zijn hart op. Hij verheugde zich over het berouw van zijn zoon.
In vergelijkbare gelijkenissen leerde Yeshua dat zelfs het berouw van een enkele zondaar aanleiding tot
vreugde in de hemel is. Hij zei: "Ik zeg u, dat op dezelfde manier er meer vreugde in de hemel zal zijn over
één zondaar die zich bekeert dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig
hebben" (Lucas 15:7).
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G’d’s hart is verblijd, wanneer we ons van de zonde bekeren. We kunnen eigenlijk vreugde bij G’d brengen
door van de zonde af te keren en te kiezen om in gehoorzaamheid aan Hem te wandelen.
Als G’d zich verheugt wanneer een enkele zondaar berouw heeft; stel u eens voor hoe groot Zijn vreugde
zou zijn als de hele natie Israël zich zou bekeren. De Tora leert ons dat als Israël zich bekeert en terugkeert
naar de Thora geboden, G’d zich over het volk zal verheugen, net zoals Hij zich verheugde over
Abraham, Isaak en Jakob. "De HERE zal Zich weer verheugen in u voor het goede, zoals Hij Zich over uw
vaderen verheugde " (Deut. 30:9).
(Bron: First fruits of Zion)
Shabbat Shalom. Rinze.
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