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Mike Clayton 

Torah Commentary 
Yitro (Jethro) 
Exodus 18:1-20-23 
Isaiah 6:1-7:6; 9:5-6 
Matthew 5:21-30; 15:1-11 
Hebrews 12:18-29 
James 2:8-13 
 
Words To Live By 
  
The Hebrews are now free from life in Egypt. 
Pharaoh is among the dead on the sea shore and 
now it is time for the journey to continue. In their 
minds, it is time to move on and make a bee line to 
the Promised Land. Not so fast though. There is a 
very important stop they have to make, and that is 
Mount Sinai. What is the purpose of this stop?  
In Egypt, the Hebrews had for the most part 
forgotten who they were. Though they could have 
at any moment recited their lineage back to 
Abraham, they had forgotten what that lineage was 
all about. They had forgotten the responsibilities 
associated with their lineage. For this reason, they 
needed a stop to get their foundation set. 
At Mount Sinai it is not that the Hebrews will be 
given the words of Torah, but rather these words 
will be reinstated into their lives.  The words of 
Torah go all the way back to the beginning, it is not 
just a new thing that Father makes up on the spot 
and gives to them. No, these words were alive and 
ingrained into the world already, but the people 
certainly needed to be reminded of them in a 
powerful way. It is these words which set them 
apart from all peoples of the earth. And guess 
what? They do the same to this day! 
So what are these Ten Words, the Ten 
Commandments, all about? Are they the "end all," 
as some would think? Should they be looked at 
more as suggestions for life? Is Father really serious 
about these words? A look at these words from the 
angle of marriage may give us more insight. 
The Ten Words are like the day a bride and 
groom stand before one another, repeat vows 
and sign a document of marriage. The vows and 
document contain a foundation for the 
marriage, but does it spell out every response to 
every situation which will arise in the 
proceeding years? Of course not! When 

Torah Commentaar 
Yitro (Jethro) 
Exodus 18:1-20-23 
Jesaja 6:1-7:6; 9:5-6 
Mattheus 5:21-30; 15:1-11 
Hebreeën 12:18-29 
Jacobus 2:8-13 
 
Woorden om mee te leven 
 
De Hebreeën zijn nu vrij van het Egyptische leven. De 
farao bevindt zich onder de doden op de zeekust en nu 
is het tijd om de reis voort te zetten. In hun gedachten is 
het tijd om verder te gaan en een bijenlijn te maken 
naar het Beloofde Land. Maar niet zo snel. Er is een zeer 
belangrijke stop die ze moeten maken, en dat is de 
Sinaïberg. Wat is het doel van deze stop?  
In Egypte waren de Hebreeën grotendeels vergeten wie 
ze waren. Hoewel ze op elk moment hun afkomst aan 
Abraham hadden kunnen voordragen, waren ze 
vergeten waar die afkomst over ging. Ze waren de 
verantwoordelijkheden vergeten die verbonden waren 
aan hun afkomst. Om deze reden hadden ze een stop 
nodig om hun basis te leggen. 
Op de berg Sinaï is het niet zo dat de Hebreeën de 
woorden van de Torah zullen krijgen, maar deze 
woorden zullen weer in hun leven worden opgenomen.  
De woorden van de Torah gaan helemaal terug naar het 
begin, het is niet alleen een nieuw iets dat Vader ter 
plekke verzint en aan hen geeft. Nee, deze woorden 
waren al levend en ingeworteld in de wereld, maar de 
mensen moesten er zeker op een krachtige manier aan 
herinnerd worden. Het zijn deze woorden die hen 
onderscheiden van alle volkeren op aarde. En raad 
eens? Tot op de dag van vandaag doen ze dat ook! 
Dus waar gaan deze Tien Woorden, de Tien Geboden, 
over? Zijn ze het "einde van alles", zoals sommigen 
zullen denken? Moeten ze meer worden gezien als 
suggesties voor het leven? Meent de Vader deze 
woorden echt? Een blik op deze woorden vanuit het 
oogpunt van het huwelijk kan ons meer inzicht geven. 
De Tien Woorden zijn als de dag waarop een bruid en 
bruidegom voor elkaar staan, de geloften herhalen en 
een huwelijksdocument ondertekenen. De geloften 
en het document bevatten een basis voor het 
huwelijk, maar staat daarin elke reactie op elke 
situatie die zich in de loop van de jaren zal voordoen? 
Natuurlijk niet! Wanneer zich situaties voordoen, 
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situations arise, the couple has to figure out 
how to walk out the marriage based upon the 
foundation that was agreed upon on the 
wedding day. Let's try an example: 
In most traditional marriages, a bride takes on the 
name of her husband. She states in her vows she 
will honor him. If, after her honeymoon, she goes to 
her friends and tells them how stupid he is because 
he does not know how to squeeze the toothpaste 
from the bottom or put a roll of toilet paper on the 
holder the right way, what has she done? She has 
brought dishonor to his name in the eyes of her 
friends. What about if he decides to contact some of 
his old girlfriends? Could he say he thought 
"faithfulness" was just a suggestion?  
The Ten Words provide a foundation for the 
covenant we enter into. The balance of Torah, the 
words of the prophets, apostles and even Yeshua 
Himself build upon this foundation.  
Here is an interesting exercise you may want to 
try one day. There are 613 plus commandments 
in the Torah and over 1050 in the Renewed 
Covenant. Lists of these can be found on a web 
search. Print those lists and begin to read through 
them. You will find that every commandment can 
be linked to one of the 10. One example is the 
kosher diet. 
Many will say they do not see a commandment in 
the Ten Words concerning what we eat. If you were 
asked the question of where kosher eating is in the 
Ten Words, what would you say? Give up? The 
answer is number 2, "You shall have no other gods 
before Me." When a person says, "I don't care what 
HaShem says, I will eat whatever I want," food has 
become a god before Him. How about, "I can 
worship on whatever day I please?" Go back and 
read Ex 20:8-11. The word is Shabbat which can only 
be translated into one day of the week, the seventh. 
Is that just a suggestion or did He mean it?  
I could go on and on with this, but, to put it in the 
way of an old board game, now it is your turn to 
move your Monopoly piece. And remember, you 
don't pass "go" to get to the Promised Land and and 
you don't get to "collect" milk and honey until you 
once and for all settle the fact in your own heart 
that the word "commandment" does not mean 
"suggestion." 
 

moet het koppel uitzoeken hoe het huwelijk kan 
worden uitgebouwd op basis van de grondslag die op 
de huwelijksdag is overeengekomen. Laten we 
beginnen met een voorbeeld: 
In de meeste traditionele huwelijken neemt een bruid 
de naam van haar man aan. Ze zegt in haar geloften dat 
ze hem zal eren. Als ze na haar huwelijksreis naar haar 
vrienden gaat en hen vertelt hoe dom hij is omdat hij 
niet weet hoe hij de tandpasta vanaf de bodem moet 
uitknijpen of een rol wc-papier op de houder moet 
leggen, wat heeft ze dan gedaan? Ze heeft oneer in de 
ogen van haar vrienden op zijn naam gebracht. Wat als 
hij besluit om contact op te nemen met een aantal van 
zijn vroegere vriendinnen? Zou hij kunnen zeggen dat 
hij dacht dat "trouw" slechts een aanbeveling was?  
De Tien Woorden vormen de basis voor het verbond 
dat we aangaan. De balans van de Torah, de woorden 
van de profeten, de apostelen en zelfs Yeshua zelf 
bouwt voort op dit fundament.  
Hier is een interessante oefening die je misschien eens 
wilt proberen. Er staan meer dan 613 geboden in de 
Torah en meer dan 1050 in het Vernieuwde Verbond. 
Lijsten hiervan kun je vinden via een zoekopdracht op 
het web. Druk die lijsten af en begin ze door te lezen. U 
zult merken dat elk gebod aan een van de 10 geboden 
kan worden gekoppeld. Een voorbeeld is het koosjere 
dieet. 
Velen zullen zeggen dat ze geen gebod zien in de Tien 
Woorden over wat we eten. Als u de vraag zou worden 
gesteld waar het koosjere eten in de Tien Woorden 
staat, wat zou u dan zeggen? Geef je het op? Het 
antwoord is nummer 2, "Gij zult geen andere goden 
voor Mij hebben." Als iemand zegt: "Het kan me niet 
schelen wat HaShem zegt, ik eet wat ik wil", dan is het 
eten voor Hem een god geworden. Wat dacht je van, "Ik 
kan aanbidden op welke dag ik maar wil?" Ga terug en 
lees Ex 20:8-11. Het woord is Shabbat dat slechts naar 
één dag van de week, de zevende, vertaald kan worden. 
Is dat slechts een suggestie of bedoelde Hij het?  
Ik zou hier wel mee door kunnen gaan, maar, om het 
maar eens op de manier van een oud bordspel te 
zeggen, nu is het jouw beurt om je Monopolystuk te 
verplaatsen. En weet wel, dat je niet langs "ga" omheen 
kunt om naar het Beloofde Land te gaan en dat je pas 
melk en honing kunt "verzamelen" als je voor eens en 
altijd het feit in je eigen hart hebt geregeld dat het 
woord "gebod" geen "suggestie" betekent. 

 

 


