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Deuteronomium 29:9-30:20
40verzen

Onderwerpen Vraag

Mozes roept het volk op de dag van 
zijn dood bijeen

Waarschuwing voor afgoderij

Gebod om naar HaSjem terug te 
keren

Het nakomen van de geboden: is 
niet in de hemel maar hier op 
aarde

Kies voor het leven

De profeet Elia liep eens op een weg en ontmoette een arme man. Die arme man had nooit Tora geleerd en hij maakte 
grappen over de Tora. De profeet Elia zei tegen hem: 'Waarom leer je geen Tora? Op de dag van het oordeel zal HaSjem 
je vragen waarom je geen Tora hebt geleerd- wat kun je daarop antwoorden?' 'Wanneer zij mij zullen vragen waarom ik 
geen Tora heb geleerd', antwoordde de man, 'dan zal ik zeggen dat zij mij niet voldoende verstand en wijsheid hebben 

gegeven om de woorden van de Tora te begrijpen'. De profeet Elia vroeg hem: 'Mijn zoon! Wat is je beroep?' 'Ik ben een 
visser!' antwoordde de man. De profeet Elia zei tegen hem: 'Wie heeft jou geleerd om van vlas netten en vallen te 

maken? Wie heeft jou geleerd om de netten in het water uit te werpen en daarmee de vissen uit het water te halen?' De 
visser antwoordde: ' HaSjem heeft mij verstand en inzicht gegeven om te kunnen vissen.' De profeet Elia zei: 'Wanneer 

HaSjem jou verstand en inzicht heeft gegeven om te kunnen begrijpen hoe je vissen moet vangen, hoeveel te meer voor 
de woorden van de Tora. Over de Tora staat geschreven dat het zeer dichtbij je is. Zou HaSjem jou daar geen verstand 
voor geven?' Toen de visser die o zo juiste woorden uit de mond van de profeet Elia hoorde, barstte de visser in tranen 

uit. De profeet Elia zag hoe zwaar het de man viel dat hij geen Tora had geleerd en hij troostte de man en zei: 'Mijn zoon, 
treur niet, laat je hart niet bezwaard zijn. Weet dat veel mensen in de wereld zich vergissen en hetzelfde denken als jij. De 

waarheid is echter dat iedereen Tora kan leren. Wanneer iemand echt Tora wil leren dan zal HaSjem hem helpen. Zo 
staat dat in de Tora geschreven: 'Want het is zeer dichtbij je. Het is in je mond en in je hart om het te doen!' Deut. 30:14

Want het is zeer dichtbij je

Parasja Nitsavim wordt altijd op de sjabbat voor Rosj HaSjanah (het joodse nieuwjaar) gelezen

Welke beroepen worden in de parasja 
genoemd ?
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