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 ִנָצִבים
NITZAVIM/YOU ARE STANDING 

Devarim/Deuteronomy 29:10-30:20 
 
The Israelites have reached the end of their 40-year 
journey in the wilderness. Now they find themselves 
“standing” in the Presence of יהוה, about to enter into 
“covenant” with Him!  
 
Devarim/Deuteronomy 29:10 " All of you stand today 
before יהוה your Elohim: your leaders and your tribes 
and your elders and your officers, all the men of Israel, 
11 "your little ones and your wives -- also the stranger 
who is in your camp, from the one who cuts your wood 
to the one who draws your water -- 12 "that you may 
enter into covenant with יהוה your Elohim, and into His 
oath, which יהוה your Elohim makes with you today  
 
Notice that they all “stood” together in unity – their 
“leaders and elders, wives and their young.” Even the 
“stranger” in their camp “stood” on equal footing with 
the rest of them. Every one of these people entered 
into the covenant together as “Israel.” Even with the 
different character traits of 12 tribes, they will enter the 
Land as “one” people, just as they were delivered from 
Egypt as “one.” They had received the Torah united as 
“one.” They will build the Temple as “one” people. And 
in the future, they will be restored as “one.” After 40 
years of trials and preparation, one can only imagine 
the excitement of being declared a “people for Himself” 
… a people who would inherit the Land promised to 
Avraham, Yitzchak, and Ya’acov. That precious Land was 
in full view as they “stood” before יהוה their Elohim: 
Devarim 29:13. The concept and the depth of 
“standing” can be seen in Psalm 119:  
 
Psalm 119:89 Your Word, O יהוה, is eternal; it stands 
firm in the heavens.  
 
This very special moment also transcended time, 
including all future persons who would come together 
“in unity”, “standing” reverently before יהוה, Elohim of 
Avraham, Yitzchak, and Ya’acov:  
 
Devarim 29:15 "but with him who stands here with us 
today before יהוה our Elohim, as well as with him who is 
not here with us today  
 
How is “unity” defined? For different people and 
different groups “unity” may have a variety of 
meanings. It usually means having something in 
common, whether it is a purpose, a goal, a land or an 
interest. The common goal for Israel was to love and 
serve their Master and to fulfil His commandments.  
As we approach the upcoming holidays, “unity” is also 
the key to communal repentance. The Creator is looking 

 ִנָצִבים
NITZAVIM/GIJ STAAT… 

Devarim/Deuteronomium 29:10-30:20 
 
De Israëlieten hebben het einde bereikt van hun 40-jarige 
reis in de wildernis. Nu merken ze dat ze in de tegenwoor-
digheid van de HEERE "staan", op het punt om een 
"verbond" met Hem aan te gaan! 
 
Devarim/Deuteronomium 29:10 U staat heden allen voor 
het aangezicht van de HEERE, uw God: uw stamhoofden, uw 
oudsten en uw beambten, alle mannen van Israël, 11 uw 
kleine kinderen, uw vrouwen, en uw vreemdeling die in het 
midden van uw tentenkamp is, van uw houthakker af tot uw 
waterputter toe, 12 om het verbond van de HEERE, uw God, 
en Zijn vervloeking, binnen te gaan, dat de HEERE, uw God, 
heden met u sluit, (HSV) 
 
Merk op dat ze er allemaal "samen" in eenheid stonden - 
hun "leiders en ouderlingen, vrouwen en hun kinderen." 
Zelfs de "vreemdeling" in hun kamp "stond" op gelijke voet 
met de rest van hen. Elkeen van deze mensen ging samen 
het verbond aan als "Israël." Zelfs met de verschillende 
karaktereigenschappen van 12 stammen, zullen ze het land 
binnengaan als "één" volk, net zoals ze uit Egypte als "één" 
volk werden bevrijd. Verenigd als "één" geheel hadden ze 
de Tora ontvangen Ze zullen als "één" volk de Tempel 
bouwen. En in de toekomst zullen ze als "één" volk worden 
hersteld. Na veertig jaar van beproeving en voorbereiding, 
kan men zich de opwinding slechts voorstellen van tot "een 
volk voor Hem" te worden verklaard ... een volk dat het land 
beloofd aan Avraham, Yitzchak en Ya'acov zou beërven. 
Toen zij voor hun Elohim "stonden" konden ze dat kostbare 
land zien: Devarim 29:13. Het concept en de diepte van te 
"staan" zijn te zien in Psalm 119: 
 
Psalm 119:89 Uw woord, O HEERE, is eeuwig; het staat vast 
in de hemelen. 
 
Dit zeer speciale moment overstijgt ook de tijd, inclusief 
heel het toekomstige volk dat "in eenheid" zou gaan 
samenkomen, eerbiedig "staande" vóór de HEERE, Elohim 
van Avraham, Yitzchak en Ya'acov: 
 
Devarim 29:15 "maar met hem die hier vandaag bij ons 
staat vóór de HEERE onze Elohim, evenals met hem die hier 
vandaag niet bij ons is  
 
Hoe wordt "eenheid" gedefinieerd? Allerlei mensen en 
groepen kunnen allerlei betekenissen aan "eenheid" geven. 
Het betekent meestal iets gemeen hebben, of het nu om 
een doel, bedoeling, streven of belang gaat. Voor Israël was 
het gemeenschappelijke doel om hun Meester lief te 
hebben en te dienen en Zijn geboden te vervullen. 
Als we de komende feestdagen naderen, is "eenheid" ook 
de sleutel tot gemeenschappelijk berouw. De Schepper ziet 
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for His people to “unite” as one, and who connects in 
the bonds of brotherly love.  
To enter into covenant as “one” means that every indivi-
dual makes a commitment to one another. Every member 
of the nation has some unique gift that is necessary for the 
whole to function as a body. In fact, together we are a 
whole that is greater than the sum of its parts.  
 
1 Corinthians 12:18 But now Yah has set the members, 
each one of them, in the body just as He pleased. 19 And 
if they were all one member, where would the body be? 
20 But now indeed there are many members, yet one 
body. … But Yah composed the body, having given 
greater honor to that part which lacks it, 25 that there 
should be no schism in the body, but that the members 
should have the same care for one another.  
 
The nation of Israel began as a family of “brothers.” The 
restoration of all of Israel begins with love for our 
“brother”:  
 
1 John 4:20 If someone says, "I love Adonai," and hates 
his brother, he is a liar; for he who does not love his 
brother whom he has seen, how can he love Adonai 
whom he has not seen? 21 And this commandment we 
have from Him: that he who loves Adonai must love his 
brother also.  
 
Yeshua passionately prayed for the “oneness” of His 
followers:  
 
John 17:11 "Now I am no longer in the world, but these are 
in the world, and I come to You. Holy Father, keep through 
Your name those whom You have given Me, that they may 
be one as We are… 20 " I do not pray for these alone, but 
also for those who will believe in Me through their word; 
21 "that they all may be one, as You, Father, are in Me, 
and I in You; that they also may be one in Us, that the 
world may believe that You sent Me.  
 
Remember in the parable of the prodigal son how 
happy the father was for his wayward son to come 
home? Well, there really never was a happy ending to 
that story. At the end of the story, the older brother 
was still at odds with the younger. We read the story 
and long for their reconciliation. How does the Father 
feel when brothers remain disconnected? Rabbi 
Paysach Krohn tells a parable:  
 

“There were two brothers who both moved away 
from home at a young age and lived two separate 
lives with very little contact between each other. 
One brother (we’ll call him Reuven) was rather 
wealthy and the other (Shimon) was not. Shimon 
lost his job and everything began to go wrong. He 
had nowhere to turn but remem-bered his 
brother, Reuven. Shimon went to Reuven’s office 

er naar uit dat Zijn volk zich "verenigt" als één geheel, en dat 
het zich onderling verbindt in de banden van broederliefde. 
Een verbond in "eenheid" aangaan, betekent dat elk 
individu een verbintenis met elkaar aangaat. Elk lid van de 
natie heeft een unieke gave die nodig is om het geheel als 
een lichaam te laten functioneren. In feite zijn we samen 
een geheel dat groter is dan de som der delen. 
 
1 Korinthiërs 12:18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen 
afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij 
gewild heeft. 19 Als zij alle één lid waren, waar zou het 
lichaam zijn? 20 Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er 
slechts één lichaam. … Maar God heeft het lichaam zo 
samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer 
gaf, 25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, 
maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. (HSV) 
 
De natie Israël begon als een familie van "broeders." Het 
herstel van heel Israël begint met liefde voor onze 
"broer": 
 
1 Johannes 4:20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en 
hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want 
wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God 
liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 21 En dit gebod hebben 
wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet 
liefhebben. (HSV) 
 
Yeshua bad hartstochtelijk voor de "eenheid" van Zijn 
volgelingen: 
 
Johannes 17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar 
dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, 
bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij 
één zullen zijn zoals Wij. …  20 En Ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen 
geloven, 21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in 
Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de 
wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (HSV) 
 
Herinner je je in de gelijkenis van de verloren zoon hoe 
gelukkig de vader was dat zijn eigenzinnige zoon naar huis 
zou komen? Nou, er was nooit een happy end aan dat 
verhaal. Aan het einde van het verhaal had de oudere broer 
nog steeds een conflict met de jongere. We lezen het 
verhaal en verlangen naar hun verzoening. Hoe voelt de 
Vader zich wanneer broeders los van elkaar hun weg blijven 
gaan? Rabbi Paysach Krohn vertelt een gelijkenis: 
 

"Er waren twee broers die allebei op jonge leeftijd 
van huis wegtrokken en allebei twee verschillende 
levens leidden en heel weinig contact met elkaar 
hadden. Eén broer (we noemen hem Reuven) was 
nogal rijk en de andere (Shimon) was dat niet. 
Shimon verloor zijn baan en alles begon fout te 
gaan. Hij kon nergens heen, maar herinnerde zich 
zijn broer, Reuven. Shimon ging naar Reuven's 
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to ask him for some help. Reuven, however, who 
was in the middle of a meeting, told his secretary 
that he had no brother and to send him away. A 
little while later, Reuven and Shimon’s father was 
lying on his deathbed. To Reuven’s shock, Reuven 
was being ignored by his father. When Reuven 
inquired why he was being ignored, his father 
replied, ‘if my son, Shimon does not have a 
brother, how can you, Reuven, possibly be my 
son?’”  

 
In this season, we ask Elohim to judge us with 
mercy like a father judges his son. We can only 
receive such mercy if we can forgive and have love 
for one other.  
 
Matthew 6:14 "For if you forgive men their trespasses, 
your heavenly Father will also forgive you. 15 "But if you 
do not forgive men their trespasses, neither will your 
Father forgive your trespasses.  
Psalm 133:1 A Song of Ascents. Of David. Behold, how 
good and how pleasant it is for brothers to dwell 
together in unity!  
Colossians 3:13 bearing with one another, and forgiving 
one another, if anyone has a complaint against another; 
even as Messiah forgave you, so you also must do. 14 
But above all these things put on love, which is the bond 
of perfection. 15 And let the peace of Adonai rule in your 
hearts, to which also you were called in one body; and 
be thankful.  
 
In Devarim 30, Moshe tells us that the Torah “is not too 
mysterious for us, nor is it far off.” It is not beyond our 
reach. Devarim 30:10-13 
Studying the Torah as community is really what has kept 
the Jewish people alive and together as “one” through 
the centuries:  
It would have been amazing if the Israelite tribes 
would have maintained “unity” and been 
obedient to the covenant. Sadly, in Parashat 
Nitzavim, Moshe was forced to warn them about 
what would happen if they did not take this 
commitment to heart and live up to their 
responsibility: Devarim 29:18-28 
 
The Israelites DID forsake יהוה and His covenant, and 
they DID “serve the gods of other nations.” Yet, יהוה will 
have mercy on them and bring them back to this very 
Land that at this moment they stand in view of. 
 
Devarim 30:1 “Now it shall come to pass, when all these 
things come upon you, the blessing and the curse which I 
have set before you, and you call them to mind among all 
the nations where יהוה your Elohim drives you, 2 “and you 
return to יהוה your Elohim and obey His voice, according to 
all that I command you today, you and your children, with 
all your heart and with all your soul, 3 “that יהוה your 

kantoor om hem om hulp te vragen. Reuven, die 
midden in een vergadering zat, vertelde zijn 
secretaresse dat hij geen broer had en hem moest 
wegsturen. Een tijd later lag de vader van Reuven 
en Shimon op zijn sterfbed. Reuven was geschokt 
dat hij door zijn vader genegeerd werd. Toen 
Reuven vroeg waarom hij genegeerd werd, 
antwoordde zijn vader: 'Als mijn zoon Shimon geen 
broer heeft, hoe kun jij dan, Reuven, mogelijk mijn 
zoon zijn?' 

 
In deze periode vragen we aan Elohim om ons in genade te 
oordelen zoals een vader zijn zoon oordeelt. We kunnen 
alleen zo'n genade ontvangen als we kunnen vergeven en 
liefde voor de ander hebben. 
 
Mattheüs 6:14 "Want als u mensen hun overtredingen 
vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 15 Maar als 
u mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal ook uw Vader 
uw overtredingen niet vergeven. 
Psalm 133: 1 Een lied van stijgingen. Van David. Zie hoe 
goed en hoe aangenaam het voor broeders is om in eenheid 
samen te wonen! 
Kolossenzen 3:13 elkander verdragende, en elkander 
vergevend, als iemand een klacht tegen een ander heeft; 
zoals Messias jou vergaf, zo moet jij ook doen. 14 Maar doe 
boven al deze dingen de liefde aan, wat de band van 
volmaaktheid is. 15 En laat de vrede van Adonai in uw 
harten regeren, waartoe ook u in één lichaam werd 
geroepen; en wees dankbaar. 
 
In Devarim 30 vertelt Moshe ons dat de Tora "niet te 
mysterieus voor ons is en ook niet ver weg." Het ligt niet 
buiten ons bereik. Devarim 30:10-13 
Het bestuderen van de Tora als gemeenschap is echt wat 
het Joodse volk door de eeuwen heen levend en samen 
gehouden heeft, als "één": 
Het zou geweldig zijn geweest als de Israëlische stammen 
"eenheid" hadden bewaard en gehoor hadden gegeven 
aan het verbond. Helaas was Moshe in Parashat Nitzavim 
gedwongen om hen te waarschuwen voor wat er zou 
gebeuren als ze zich niet aan deze verplichting zouden 
houden en hun verantwoordelijkheid niet zouden 
nakomen: Devarim 29:18-28 
 
De Israëlieten verlieten de HEERE en zijn verbond, en zij 
"dienden de goden van andere natiën." Maar toch zal de 
HEERE genade met hen hebben en hen terugbrengen naar 
ditzelfde land waar zij op dit moment uitzicht op hebben. 
 
Devarim 30:1 "Nu zal het geschieden, wanneer al deze 
dingen over u komen, de zegen en de vloek die ik u heb 
voorgehouden, en u die in gedachten laat komen onder alle 
naties waar de HEERE uw Elohim u verdrijft, 2 en u 
terugkeert naar uw Elohim en u en uw kinderen, met heel 
uw hart en met heel uw ziel Zijn stem gehoorzaamt 
overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, 3 dat uw 
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Elohim will bring you back from captivity, and have 
compassion on you, and gather you again from all the 
nations where יהוה your Elohim 5 has scattered you. 4 “If 
any of you are driven out to the farthest parts under 
heaven, from there יהוה your Elohim will gather you, and 
from there He will bring you. 5 “Then יהוה your Elohim will 
bring you to the land which your fathers possessed, and 
you shall possess it. He will prosper you and multiply you 
more than your fathers.  
Matthew 24:29 "Immediately after the tribulation of 
those days the sun will be darkened, and the moon will 
not give its light; the stars will fall from heaven, and the 
powers of the heavens will be shaken. 30 "Then the sign 
of the Son of Man will appear in heaven, and then all 
the tribes of the earth will mourn, and they will see the 
Son of Man coming on the clouds of heaven with power 
and great glory. 31 "And He will send His angels with a 
great sound of a trumpet, and they will gather together 
His elect from the four winds, from one end of heaven to 
the other.  
 
As a part of the Amidah prayer, three times a day, 
observant Jews have been praying these words for 
2,000 years:  
 

For the gathering of exiles: Sound the great 
shofar for our freedom, raise the ensign to 
gather our exiles, and gather us from the 
four corners of the earth. Blessed are you, 
Oh Lord, who gathers the dispersed of His 
people Israel.  

 
May that prayer be answered and in our day! Amen! 
Shabbat Shalom!  
Ardelle 
 
 
 
 

Elohim, de HEERE, u uit gevangenschap terug zal 
terugbrengen, en medelijden met u hebben en u opnieuw uit 
alle natiën verzamelen waar de HEERE uw Elohim 5 u heeft 
verstrooid. 4 Als iemand van u wordt verdreven naar de 
verste delen onder de hemel; van daar zal de HEERE u 
Elohim u verzamelen en van daaruit zal Hij u brengen. 5 Dan 
zal uw Elohim u naar het land brengen dat uw vaderen 
bezaten, en u zult het bezitten. Hij zal u voorspoedig maken 
en u meer vermenigvuldigen dan uw vaders. 
Mattheüs 24:29 "Onmiddellijk na de verdrukking van die 
dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar 
licht niet geven; de sterren zullen uit de hemel vallen en de 
machten van de hemel zullen geschud worden. 30 Dan zal 
het teken van de Zoon des Mensen in de hemel verschijnen, 
en dan zullen alle stammen van de aarde treuren, en zij 
zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de 
hemel met kracht en grote glorie. 31 En Hij zal zijn engelen 
uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn 
uitverkorenen bijeenvergaderen vanuit de vier winden, van 
het ene uiterste der hemelen tot het andere. 
 
Praktiserende Joden hebben als onderdeel van het Amidah-
gebed, deze woorden 2000 jaar lang, drie keer per dag, 
gebeden: 
 

Voor het bijeenbrengen van ballingen: Blaast de 
grote shofar voor onze vrijheid, hef de vaandel op 
om onze ballingen te verzamelen en verzamel ons 
van de vier hoeken van de aarde. Gezegend zijt gij, 
O Heer, die de verstrooiden van Zijn volk Israël 
verzamelt. 

 
Moge dat gebed worden beantwoord en in onze tijd! Amen!  
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 
 

 


