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Mike Clayton 

Nitsavim (Standing) / Vayelekh (He Went) 
Deuteronomy 29:9-31:30 
Isaiah 61:10-63:9 
Romans 9:30-10:13 
Hebrews 12:14-15 
 
It Is Not Too Hard 
 
Many of us were taught one of the reasons we were 
not to live the Torah was because it was too hard 
for us to live. We were taught that a mean and 
vindictive God gave the Torah to the Hebrews just 
to prove to them they could not do what He had 
told them to do. Years later, He would send Yeshua 
to further prove the Torah could not be lived and 
then He would nail it to a tree, doing away with 
what could not be lived in the first place.  
There is something very scary to me about the 
above teaching...there was a time in my life that it 
made sense!  
 
Today, we look back and consider how absurd those 
words are. We look to this weeks Torah portion and 
see it clearly states in Deuteronomy 30:11 that the 
Torah is not too hard for us. We read those words 
and should agree with them, but is that really what 
we are living? 
 
I run into people all the time who continue to make 
excuses why they cannot live Torah. They will take a 
simple commandment to put blue threads on the 
corners of their garments and begin to debate what 
the color blue really means, and since our bodies do 
not have four corners, we cannot really figure out 
what this commandment means. So highlight the 
verse with a black magic marker, this one is too 
hard, let’s go on to another command. Another 
‘hard commandment” is eating kosher. Now, I 
realize that in most countries outside of Israel, we 
do not eat one-hundred percent kosher unless you 
grow one-hundred percent of your food. 
Manufacturers have found ways to put the craziest 
things in our food and get around the labeling, but 
that should not be an excuse for not trying. The 
argument regarding kosher is not based upon secret 
ingredients, but rather something like, “It is just too 
hard for me to quit eating bacon.” They make it 
sound like if they walk into Denny’s and pass the 

Nitsavim (Staande) / Vayelekh (Hij ging) 
Deuteronomie 29:9-31:30 
Jesaja 61:10-63:9 
Romeinen 9:30-10:13 
Hebreeën 12:14-15 
 
Het is niet te moeilijk. 
 
Velen van ons hebben geleerd dat een van de redenen 
waarom we de Torah niet gingen naleven, was omdat 
het te moeilijk voor ons was om het na te leven. We 
leerden dat een gemene en wraakzuchtige God de 
Torah aan de Hebreeën gaf om hen te bewijzen dat ze 
niet in staat waren te doen wat Hij hen had 
opgedragen. Jaren later zou Hij Yeshua sturen om 
verder te bewijzen dat de Torah niet nageleefd kon 
worden en dan zou Hij het aan een boom spijkeren en 
wegdoen wat vooral niet nageleefd kon worden.  
Er is iets heel engs aan de bovenstaande leer... er was 
een tijd in mijn leven dat dit geen onzin was!  
 
Vandaag kijken we terug en denken we na over hoe 
absurd die woorden zijn. We kijken naar het gedeelte 
van de Torah van deze week en zien dat er in Deut. 
30:11 duidelijk staat dat de Torah niet te moeilijk voor 
ons is. We lezen die woorden en zouden het er mee 
eens moeten zijn, maar is dat echt hoe we leven? 
 
Ik kom voortdurend mensen tegen die zich blijven 
verontschuldigen waarom ze de Torah niet kunnen 
naleven. Ze nemen een eenvoudig gebod om blauwe 
draden op de hoeken van hun kleding aan te brengen 
en beginnen te debatteren over wat de kleur blauw 
werkelijk betekent, en aangezien ons lichaam geen vier 
hoeken heeft, kunnen we er niet echt achter komen 
wat dit gebod betekent. Markeer het vers dus met een 
zwarte stift; dit is te moeilijk, laten we verder gaan met 
een ander gebod. Een ander ''hard gebod'' is het kosher 
eten. Nu realiseer ik me dat we in de meeste landen 
buiten Israël niet honderd procent kosher eet, tenzij je 
honderd procent van je voedsel zelf verbouwt. 
Fabrikanten hebben manieren gevonden om de gekste 
dingen in ons voedsel te stoppen en de etikettering te 
omzeilen, maar dat mag geen excuus zijn om het niet te 
proberen. Het argument met betrekking tot kosher is 
niet gebaseerd op geheime ingrediënten, maar op iets 
als: "Het is gewoon te moeilijk voor mij om te stoppen 
met het eten van spek". Ze laten het klinken alsof ze bij 
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breakfast buffet that the bacon somehow jumps 
from the buffet, wrestles them to the ground, and 
stuffs itself in their mouths.  
 
The list could go on with Shabbat, Feasts, judging 
others, not submitting to authority, and on and on. 
In the end, is the Torah too hard for us to do, or are 
there times we just do not want to do it? 
Considering that HaShem says it is not too hard for 
us, we either take that one off the table or call Him 
a liar. The latter never works out very well. So it 
comes down to pretty simple terms; the reason 
most people do not wear tzitzit, eat kosher, honor 
Shabbat, and the rest is just because they do not 
want to. Torah is not important, it is not a priority in 
their lives.  
 
With this in mind, consider the words of Yeshua in 
John 14:15, “If you love me keep my 
commandments.” Is there a list of commandments 
outside of Torah that He gave? The answer is no. 
The words he probably spoke in that day were “If 
you love me keep my Torah.” He could have just as 
easily said, “If you love me, honor Shabbat, eat 
kosher, wear tzitzit, honor your mother and father.” 
Wait, I think He did say these things.  
 
So next time you feel the words, “This 
commandment in Torah is too hard for me.” Stop 
those words and replace them with, “Elohim is a 
liar, “I don’t want to live Torah,” or “I really don’t 
love Him,” because that’s basically what you’re 
saying. But no let’s not use words like that, but 
rather a simple prayer something like this: Father, 
I am tired of making excuses for my disobedience. 
I desire what is important to you to be important 
to me. I desire to love what you love and hate 
what you hate. Please help me to change my 
attitude toward you and toward the lifestyle you 
have called me to live. I take the only true gift I 
can give you, my free will, and in an act of 
worship, submit my will to yours through Yeshua 
the Messiah.  
 
And I’ll be the first to put an “Amen” to that. 

de slager binnenlopen en het spek op de een of andere 
manier van de toog springt, hen op de grond doet 
vallen, en zich in hun mond wringt.  
 
De lijst kan aangevuld met Shabbat, Feesten, het 
beoordelen van anderen, het zich niet onderwerpen 
aan gezag, enga zo maar door. Is de Torah uiteindelijk te 
moeilijk voor ons om te doen, of zijn er momenten dat 
we het gewoon niet willen doen? Aangezien Hashem 
zegt dat het voor ons niet te moeilijk is, halen we dat 
van tafel of we noemen Hem een leugenaar. Dat laatste 
werkt nooit goed uit. Het komt dus op vrij eenvoudige 
termen neer; de reden dat de meeste mensen geen 
tzitzit dragen, kosher eten, Shabbat eren, en al de rest is 
gewoon omdat ze dat niet willen. De Torah is niet 
belangrijk, het is geen prioriteit in hun leven.  
 
Met dit in gedachten, denk aan de woorden van Yeshua 
in Johannes 14:15, "Als je van Mij houdt, hou dan mijn 
geboden". Is er een lijst van geboden buiten de Torah 
die Hij gaf? Het antwoord is nee. De woorden die hij die 
dag waarschijnlijk sprak waren: "Als je van Mij houdt, 
hou dan mijn Torah." Hij had net zo goed kunnen 
zeggen: "Als je van Mij houdt, eerbiedig dan Shabbat, 
eet kosher, draag tzitzit, eer je moeder en je vader." 
Wacht, ik denk dat Hij deze dingen heeft gezegd.  
 
Dus de volgende keer dat je de woorden aanvoelt, "Dit 
gebod in de Torah is te moeilijk voor mij." Stop dan en 
vervang ze door: "Elohim is een leugenaar, "Ik wil de 
Torah niet naleven," of "Ik hou echt niet van Hem," 
want dat is in feite wat je zegt. Nee, laten we zo'n 
woorden niet gebruiken, maar een eenvoudig gebed, 
zoiets als dit uitspreken: Vader, ik ben moe van het 
verzinnen van excuses voor mijn ongehoorzaamheid. Ik 
wil dat wat voor U belang-rijk is, voor mij belangrijk is. Ik 
verlang ernaar te houden van wat U liefheeft en te 
haten wat U haat. Help me alstublieft om mijn houding 
ten opzichte van U en ten opzichte van de levensstijl 
waartoe U me geroepen hebt, te veranderen. Ik neem 
het enige ware geschenk dat ik U kan geven, mijn vrije 
wil, en onderwerp U mijn wil in een daad van 
aanbidding, aan de Uwe door Yeshua de Messias.  
 
En ik zal de eerste zijn om daar een "Amen" aan toe te 
voegen. 

 


