
Nitzavim / Vayelech-  וילך/ נצבים  : "Gij staat" 
Torah : Deut. 29:9-30:20 
Haftarah : Jesaiah 61:10-63:9 
Gospel : Hand. 19-20 
 
Thought for the Week 
Moreover the LORD your God will circumcise your heart 
and the heart of your descendants, to love the LORD 
your God with all your heart and with all your soul, so 
that you may live. (Deuteronomy 30:6) 

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

 
Commentary 
Moses predicted that when God restores Israel, He 
will circumcise our hearts. The Bible uses the term 
"uncircumcised heart" to refer to a person whose 
stubbornness and pride makes it impossible for him 
to obey God's command-ments. The uncircumcised 
heart does not submit to God's will.  

Commentaar  
Mozes voorspeld dat, wanneer God 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 
Gods geboden te gehoorzamen. Het onbesneden hart 
onderwerpt zich niet aan de wil van God.  

A person with an uncircumcised heart is a person 
whose flesh (physical inclinations) dictates his will. A 
person with a circumcised heart is one whose flesh 
has been removed from his will, allowing the Spirit of 
God to direct the will. 

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 God 
de wil besturen kan.  

God's promise to circumcise the heart of His people is 
a promise to actually change our inner nature and 
will. According to Paul, a circumcision of the heart 
takes place when a person trusts in Messiah. In that 
light, God's promise to circumcise the heart of His 
people is a prophecy that in the final restoration, all 
Israel will place faith in the Messiah Yeshua. 

Gods 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 Messias vertrouwt. In 
dat licht is Gods 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.  

The sages note that in Deuteronomy 10:16, God 
commands us to circumcise our own hearts, but in 
Deuteronomy 30:6, He says He will circumcise our 
hearts. Does He want us to do it or is He going to do 
it? The answer is that if we make the initial effort 
toward repentance, no matter how feeble, God 
receives that effort with joy. In the Messianic Era, He 
will honor our effort by circumcising our hearts.  

De wijzen merken op dat in Deut. 10:16, God 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, God die inspanning met vreugde 
ontvangt. In het Messiaanse tijdperk zal Hij onze 
inspanning waarderen door onze harten te besnijden.  

A certain man had two sons. One was good and 
faithful; the other was wicked. The wicked son 
brought the father much sorrow. One day, after a 
long absence, the wicked son returned to his 
father and apologized for his bad behavior. When 
the father saw that his son was truly sorry and 
wished to improve, his heart soared. He rejoiced 
over his son's penitence.  

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 similar parables Yeshua taught that the repentance 
of even a single sinner occasions rejoicing in heaven. 
He said, "I tell you that in the same way, there will be 
more joy in heaven over one sinner who repents than 
over ninety-nine righteous persons who need no 
repentance" (Luke 15:7). God's heart is gladdened 
when we repent from sin. We can actually bring joy to 
God by turning from sin and choosing to walk in 
obedience to Him. 
 

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). Gods hart is verblijd, wanneer we ons van de 
zonde bekeren. We kunnen eigenlijk vreugde bij God 
brengen door van de zonde af te keren en te kiezen om 
in gehoorzaamheid aan Hem te wandelen. 

If God rejoices when a single sinner repents, imagine 
how great His joy would be if the whole nation of 
Israel were to repent. The Torah teaches that when 
Israel repents and returns to keeping the 
commandments of the Torah, God will rejoice over 
the nation just as He rejoiced over Abraham, Isaac 
and Jacob. "The LORD will again rejoice over you for 
good, just as He rejoiced over your fathers" 
(Deuteronomy 30:9). 

Als God 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, God 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). 

 


