
Malbenhoekje
Parasja Devarim

9 577
6

A
v

Deuteronomium 1:1-3:22

105verzen

Onderwerpen Vraag

Terechtwijzing van Mozes 

aan volk Israel

Oversten over duizend, 

over honderd etc

Verspieders

Seir en Moab

Sichon en Og

Wat was de zegen van Mozes 
aan het volk Israel

Met parasja Devarim beginnen wij het vijfde en laatste boek van Mozes: Deuteronomium. In dit laatste boek 
hield Mozes zijn afscheidsrede die zesendertig dagen duurde. In zijn afscheidsrede herhaalde Mozes de 

wetten van de Tora. Hij verhaalde ook de gebeurtenissen van het volk Israel vanaf de uittocht uit Egypte en 
van hun verblijf van veertig jaar in de woestijn tot aan de plaats van zijn afscheidsrede aan de andere kant 
van de Jordaan. Mozes waarschuwde het volk, hij bemoedigde het volk en hij wees het volk terecht. Mozes 

zei het volk niet bang te zijn voor de volken en voor de reusachtige koningen. HaSjem gaat met het volk mee 
en HaSjem zal hen helpen en beschermen

HaSjem had het volk Israel gezegend en hun aantal als sterren aan de hemel vermenigvuldigd. Mozes 
voegde daaraan zijn eigen zegen toe. Hij zegende hen dat zij duizendmaal groter mogen zijn

Iets over de parasja
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Deuteronomium 3:23-7:11
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Onderwerpen Plaatje

Mozes' verzoek om het land binnen 

te gaan

Verbod om aan geboden af te doen 

of toe te voegen

Herinnering gave Tora op berg 

Sinai

Niet nakomen van geboden leidt 

tot ballingschap

Vrijsteden

Herhaling tien geboden

Eerste deel van 'Sjema' gebed
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Het 'Sjema' gebed staat op het 
perkament in de mezoeza en in de 

gebedsriemen

In de tijd van de Romeinse overheersing werd eens een verbod op het leren van Tora uitgevaardigd. Dat 
was zeer bitter en bedroevend voor het joodse volk. Rabbi Akiba riep het joodse volk bijeen en 

onderwees het joodse volk in het openbaar Tora. Papus vroeg hem: 'Rabbi Akiba, bent u niet bang voor 
de Romeinen?' Rabbi Akiba antwoordde daarop het volgende: 'Ik zal je een verhaal vertellen waar dit op 

lijkt. Dit lijkt op een vos die langs de rivier loopt en vissen in het water ziet zwemmen. Hij ziet dat de 
vissen onrustig alle kanten op spartelen en proberen te vluchten. De vos vraagt de vissen: 'Waarom 
vluchten jullie alle kanten op? De vissen antwoorden: 'De vissers hebben hun netten uitgezet en wij 

willen niet in hun netten terechtkomen.' De vos zegt tegen de vissen: 'Geachte vissen, ik heb een goede 
raad voor jullie, ga uit het water en kom naar mij op het vaste land. Hier zal ik goed op jullie passen en 
zorgen dat jullie niets zal overkomen.' De vissen antwoorden hem;' Slimme vos! Wat is dat voor een 

advies dat jiij ons geeft???!!!! Ha, ha ha wat een goede raad! Heel ons leven is afhankelijk van het water. 
Zelfs wanneer wij in het water zijn, zijn wij bang genoeg voor de netten van de vissers die ons uit het 

water halen. Wanneer wij uit het water naar de vaste wal gaan dan wacht ons zeker de dood!' Zoals de 
vissen niet zonder water kunnen, zo kan het joodse volk niet zonder Tora. Het joodse volk zal onder alle 

omstandigheden doorgaan met het leren van de Tora

De Tora is ons levenDe Tora is ons leven
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Het nakomen van de geboden en hun 

loon

Gegeten, verzadigd en HaSjem gezegend

Niet vergeten: HaSjem geeft steun en 

kracht

Zonde van gouden kalf en breken van 

stenen tafels

Vrees voor HaSjem en Zijn Liefde

Tweede deel van 'Sjema' gebed
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Er was eens een joodse jongen die met de boot naar een ver land voer. Alle passagiers op de boot dienden 
afgoden en hij was de enige jood op de boot. Plotseling stak een storm op zee los en de boot ging bijna ten 

onder. Alle passagiers schrokken en begonnen hun afgoden aan te roepen. Zij smeekten de afgoden om hulp. 
De één riep zijn beeld van goud aan en de ander riep zijn beeld van hout aan. Het was duidelijk dat de 

afgodsbeelden niet konden helpen. De joodse jongen stond eenzaam en bedroefd aan de kant. Heel alleen 
zonder vader, zonder moeder en zonder vrienden en bekenden. 'O, jongen! Bid alsjeblieft!', zeiden de 

passagiers tegen hem. 'Jij bent ja een joodse jongen. HaSjem hoort altijd jullie gebeden en HaSjem helpt jullie 
altijd!' De joodse jongen hoorde de woorden aan en stond onmiddellijk op en richtte zich tot HaSjem: 'Vader, 
barmhartige Vader', bad de jongen met heel zijn hart, 'Heb erbarmen met mij en redt mij van deze vreselijke 

storm.' HaSjem hoorde zijn gebed en de zee werd onmiddellijk kalm. De storm was voorbij en de boot kon de 
reis rustig vervolgen. Onderweg deed de boot een havenstad aan. De passagiers stapten van de boot af om 

wat eten te kopen: brood, fruit en lekkernijen. De joodse jongen bleef alleen op de boot achter. 'Jongen, 
waarom ga je niet van de boot om iets te eten te kopen?', vroegen de passagiers. 'Ik ben verdrietig', zei de 

jongen, 'ik ben alleen en zielig'. 'Jij bent zielig?!', zeiden de passagiers verbaasd. 'Jij bent helemaal niet zielig! 
Wij zijn zielig! Kijk, onze beelden hebben ons helemaal niet geholpen en wij zijn echt zielig. Maar jij, jij bent een 

joodse jongen en de grote Koning, HaSjem, is altijd en overal dichtbij jou. Jij bent nooit alleen!' 'O ja, dat is 
waar ', dacht de jongen. 'Ik ben helemaal niet alleen, HaSjem is overal met mij. HaSjem is zo dichtbij en ik kan 

altijd tot HaSjem bidden! Ik ben nooit alleen, want HaSjem is altijd met mij. O hoe goed'. Vanaf dat moment 
was de jongen zeer blij totdat hij weer heelhuids het land Israël en zijn huis bereikte

HaSjem is dichtbij die Hem aanroepenHaSjem is dichtbij die Hem aanroepen

Welke graansoorten worden in de parasja genoemd
۰
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Deuteronomium 11:26-16:17
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Onderwerpen Vraag

Zegen en vloek op berg Gerezim en berg Ebal

Afgoderij vernietigen en plaats apart zetten 

voor HaSjem

Verbod op eten van bloed

Niet van de daden van de volken leren

Niets afdoen en niets toevoegen aan de 

geboden

Valse profeten, verleiders en 'afgedwaalde' 

stad

Reine en onreine dieren

Heffingen, tienden, geld aan behoeftigen en 

sjabbatsjaar

Drie pelgrimsfeesten
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Aan wie werden de heffingen en 

?tienden gegeven

Er was eens een man die een veld had. Zijn veld was een gezegend veld. Elk jaar bracht zijn veld duizend 
maten tarwe op. Hoe was dat mogelijk? De man hield zich namelijk nauwkeurig aan het geven van de tienden. 
Duizend maten tarwe bracht hij jaarlijks naar huis. Honderd maten tarwe zette hij apart voor de tienden. 
Precies zoals dat in de Tora staat geschreven. De man ontbrak niets tijdens zijn hele leven. Toen de man oud 
werd, riep hij zijn zoon en gaf hem het veld. De man zei: 'Mijn zoon, zorg goed voor het veld en wees 
nauwkeurig in de heffingen en de tienden

De zoon onthield dat goed in het eerste jaar en verzamelde duizend maten tarwe. Hij zette honderd maten 
apart voor de tienden. In het tweede jaar dacht de zoon bij zichzelf dat het jammer is om honderd maten apart 
te zetten. 'Ik geef dit jaar negentig maten zodat ik meer voor mijzelf overhoud.' Daarmee verdween de zegen 
die op het veld rustte. Het volgende jaar bracht het veld maar negenhonderd maten tarwe op. De zoon dacht 
weer bij zichzelf dat het jammer is om negentig maten apart te zetten voor de tienden. Hij gaf tachtig maten 
zodat hij meer voor zichzelf zou overhouden. Het volgende jaar bracht het veld achthonderd maten op. Elk 
jaar verminderde de zoon de maat voor de tienden en elk jaar bracht het veld minder op tot het jaar waarin het 
veld maar honderd maten tarwe opleverde. De zoon had zich niet aan de tienden gehouden. De zoon zag de 
honderd maten tarwe aan en had berouw. 'Wat is er met mij gebeurd? Had ik mij maar nauwkeurig aan het 
geven van de tienden gehouden, dan zou ik nu rijk zijn

)Uit de verhalen van de joodse Wijzen(

.

Geef tienden opdat je rijk wordt

'
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Onderwerpen Vraag

Aanstelling van rechters en 

rechtsuitdragers

Verbod op afgodendienst

Niet rechts en niet links uitwijken

Aanstelling van koning

Priestergeschenken

Verbod op tovenarij in alle vormen

Vrijsteden

Regels voor oorlogvoeren

Verbod op vernieling

Van welke drie dingen mag een koning 
niet teveel hebben

Vast vertrouwen in HaSjem

Rabbi Akiba moest eens een verre reis maken. Rabbi Akiba nam een ezel, een haan en een kaars mee op reis. 
De ezel om op te rijden, de haan om hem 's morgens tijdig te wekken voor het gebed en de kaars om hem 's 
avonds licht te geven voor de Torastudie

Rabbi Akiba ging zonder angst op reis en stelde zijn vertrouwen volledig op HaSjem. Tegen de avond zocht hij een 
plek om te overnachten. Hij vond een hotel om te overnachten. De eigenaar van het hotel wilde rabbi Akiba onder 
geen beding toelaten. Zo bleef Rabbi Akiba alleen buiten achter. Rondom was het donker en er was geen ander 
huis in de buurt te verkennen. Alleen velden en bossen waarin wilde beesten rondzwierven. Maar Rabbi Rabbi 
Akiba kende geen angst en vertrouwde op HaSjem die hem voor al het kwade zou behoeden. Rabbi Akiba zei: 
'Ook dit is ten goede! Alles wat HaSjem doet is allemaal ten goede!' Rabbi Akiba was heel alleen in het veld en 
stak de kaars aan om onbezorgd Tora te leren. Plotseling kwam het geluid van een brullende leeuw uit het bos. De 
leeuw naderde en verslond de ezel! Rabbi Akiba zei: 'Ook dit is ten goede, alles wat HaSjem doet is allemaal ten 
goede!' Daarna kwam het geluid van een kat uit het bos. De kat naderde en verslond de haan. Rabbi Akiba raakte 
niet in paniek en zei: 'Ook dit is ten goede, alles wat HaSjem doet is allemaal ten goede!' Opeens begon de wind 
hard te waaien en blies de kaars uit. Rabbi Akiba was niet bang en zei: 'Ook dit is ten goede, alles wat HaSjem 
doet is allemaal ten goede!' Rabbi Akiba was alleen in het veld. Zonder ezel, zonder haan en zonder een kaars. 
Plotseling hoorde hij geschreeuw. Er waren bandieten naar het hotel gekomen die alles stalen en roofden en de 
mensen die daar waren als krijgsgevangenen meenamen. De bandieten kwamen vlak langs Rabbi Akiba in het 
veld, maar zei zagen hem niet! Rabbi Akiba was op wonderbaarlijke wijze van de bandieten gered. Toen Rabbi 
Akiba zag dat HaSjem hem op zo'n bijzondere wijze had bespaard, loofde en dankte hij HaSjem met heel zijn hart. 
'Had ik in het hotel overnacht dan zouden de bandieten mij ook hebben meegenomen. Had de kaars gebrand, dan 
zouden zij mij gezien hebben, had de haan gekraaid of de ezel gebalkt dan zouden de bandieten op mij af 
gekomen zijn. Voor dat alles heeft HaSjem mij bewaard. Wij hebben HaSjem te loven en te danken en wij hebben 
altijd ons vertrouwen op HaSjem te stellen. Alles wat HaSjem doet is allemaal ten goede .'
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Onderwerpen Vraag

Mooie krijgsgevangene

Opstandige zoon

Teruggave gevonden voorwerpen

Wegzenden van moedervogel

Gebod op plaatsen van omheining

Verbod op mengen van zaden 

Verbod op ploegen met verschillende soorten 

dieren 

Verbod op mengen linnen met wol

Gebod op reinheid en hygiene in oorlogstijd

Veertig zweepslagen

Herinnering aan Amalek

?Wat mag niet worden 
gemengd

Een mitswa leidt tot een ander mitswa

Een mitswa (gebod) leidt tot een ander mitswa (gebod). Hoe kan dat? Iemand die het gebod op het 
wegzenden van de moedervogel van het nest nakomt, ontvangt de mogelijkheid om een nieuw huis te 

bouwen. Iemand die een nieuw huis bouwt, krijgt de gelegenheid om het gebod op het plaatsen van een 
omheining uit te voeren. Iemand die het gebod op het plaatsen van een omheining is nagekomen, 
ontvangt de gelegenheid om een veld te kopen. Iemand die in het bezit van een veld is, heeft de 

mogelijkheid om het verbod op het mengen van zaden na te komen. Iemand die een veld bezit kan ook 
het verbod op het ploegen met verschillende soorten dieren nakomen. Iemand die het verbod op het 

mengen van zaden nakomt, ontvangt de gelegenheid voor een nieuw kledingstuk. Iemand die een nieuw 
kledingstuk heeft, kan het verbod op het dragen van linnen met wol nakomen. En hij ontvangt ook de 
gelegenheid om het gebod op 'tsitsiet', franjes, na te komen. Het loon van een mitswa is een mitswa. 

Deuteronomium 22:6-12
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Gebod op brengen van de eerstelingen

Verschillende soorten van tienden

Zegen en vloek op berg Gerizim en berg 

Ebal

Indien je de geboden naleeft: zegen

Indien je de geboden niet hoort: vloek

In de tijd toen de Tempel nog in volle glorie in Jeruzalem stond, moest het joodse volk jaarlijks de 
eerstelingen brengen. Wat zijn de eerstelingen? De eerstelingen zijn de eerste vruchten die aan de boom 

verschijnen. De eerstelingen werden alleen van de zeven vruchten waarmee het land Israël was 
gezegend, gebracht. Een ieder die een veld, een boomgaard of een wijngaard had, ging geregeld naar 
zijn veld toe om te kijken of de eerste vijg of de eerste granaatappel al aan de boom was verschenen. 
Wanneer hij de eerste vrucht zag, bond hij onmiddellijk een lintje om de vrucht zodat hij later de eerste 

vrucht gemakkelijk van de andere vruchten aan de boom kon onderscheiden. De vruchten bleven immers 
nog lang aan de boom om te groeien en te rijpen. Met het rijpen van de vruchten van de vruchten kwam 
de eigenaar van het veld om de eerstelingen te nemen. Hoe wist hij welke vruchten de eerste vruchten 

waren? Hij had immers om de eerste vruchten een lintje gebonden. Zo verzamelde hij al zijn eerstelingen. 
Hij legde de eerstelingen in een mooi versierde mand en zette de mand op de stier. Ook de stier werd 

mooi versierd ter ere van de eerstelingen die naar de priester in de Tempel in Jeruzalem werden gebracht. 
Onderweg naar Jeruzalem werd er veel gedanst en gezongen en in vreugde werden de eerstelingen naar 

de priester gebracht. Daar loofden en prijsden zij HaSjem voor al het goede dat Hij heeft gegeven en 
dankten zij HaSjem voor het goede land en voor de goede vruchten

Van welke vruchten werden 
eerstelingen naar de priester gebracht?

.
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De Eerstelingen
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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 ?

۰

۰

۰

۰

۰



Malbenhoekje
Parasja      Wajelech

6 5777Tisjre

Deuteronomium     31:1-31:30
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Onderwerpen Vraag

Mozes 120 jaar oud

Wees sterk en dapper: HaSjem is met 

jullie

Zegen voor Jozua: wees sterk en dapper

Het opschrijven van de Tora en 

overhandiging aan de priesters en de 

oudsten

Gebod op bijeenkomen na sjabbatsjaar

Torarol in ark van het verbond gelegd

?Waar werd de Toralrol van Mozes in de tabernakel gelegd

Parasja Wajelech is met 30 verzen de kortste parasja van de Tora

Parasja Wajelech wordt soms apart gelezen en soms samen met parasja Nitsavim, de vorige parasja

Parasja Wajelech wordt meestal op de sjabbat tussen Rosj HaSjanah (Het joods nieuwjaar) en Jom 
Kippoer (Grote Verzoendag) gelezen

De sjabbat tussen Rosj HaSjanah en Jom Kippoer heet sjabbat 'Sjoevah

De profetenlezing begint met het woord 'Sjoevah', Hosea 14:2-10

Het woord 'Sjoevah' betekent een oproep tot terugkeer naar HaSjem

De tien dagen vanaf Rosj HaSjanah tot en met de Grote Verzoendag heten ook wel de tien dagen van 
terugkeer.

.
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Lied van Mozes

Hemel en aarde getuigen

Opdracht voor Mozes om op berg Nebo 

te sterven

Deut. 32:26

Nachmanides, de Ramban, had een leerling die rabbi Avner heette. Op een dag verliet rabbi Avner de joodse 
traditie en veranderde zijn geloof. Hij had groot succes en was een voornaam persoon in zijn land. Rabbi Avner 

wilde zijn haat tegen de joodse traditie uiten en zond gezanten om zijn vroegere leermeester de Ramban midden 
op de Grote Verzoendag bij hem te laten komen. Toen de Ramban kwam, doodde rabbi Avner een varken, 

bereidde het varkensvlees en at daarvan midden op de Grote Verzoendag voor het aangezicht van zijn vroegere 
leermeester. De Ramban was zeer bedroefd en vroeg zijn vroegere leerling wat hem er toe gebracht heeft om de 

joodse traditie te verlaten? 'Een toespraak van u!' antwoordde rabbi Avner. 'U heeft eens in parasja Ha'azinoe 
gezegd dat alle dingen in de wereld en alle geboden in parasja Ha'azinoe aanwezig zijn. Ik kon het niet geloven 
dat zo'n korte parasja al die dingen kan bevatten. Ik ben toen tot de conclusie gekomen dat al uw woorden niet 
waar zijn en daarom heb ik de joodse traditie verlaten.' Toen de Ramban dat hoorde zei hij: 'Ik zeg nog steeds 
hetzelfde. In parasja Ha'azinoe staan alle dingen die in de wereld zijn!' Rabbi Avner was stomverbaasd en zei:' 

Als dat zo is, laat mij dan zien waar mijn naam in de parasja staat.' 'Als dat jouw wens is dan zal ik het je tonen', 
zei de Ramban. De Ramban keerde zich om en bad tot HaSjem. HaSjem hielp hem en de Ramban vondt een 

passage waar de naam van rabbi Avner in de derde (Hebreeuwse) letter van elk woord te vinden was. De 
Ramban zei tegen hem: 'In hoofdstuk 32 vers 26 is jouw naam te vinden. Lees elke derde letter van elk woord en 
je zult je naam vinden!' Rabbi Avner las het vers en vond inderdaad zijn naam: rabbi Avner (resj-alef-beth-noen-
resj). Toen hij dat zag viel hij neer en toonde berouw. Hij besloot om naar HaSjem terug te keren. Hij vroeg zijn 
leermeester: 'Wat kan ik doen? Is mijn situatie hopeloos?' De Ramban zei tegen hem: 'Doe wat er in het vers 

geschreven staat: laat je herinnering van de aardbodem uitwissen.'. De Ramban ging heen en rabbi Avner stapte 
onmiddellijk in een boot zonder schippers en zonder roeispanen. Hij voerde daarheen waar de wind hem voerde. 

Sindsdien is er niets van hem vernomen. Zo is Deut. 32:26 verwerkelijkt en is de herinnering aan rabbi Avner 
verloren gegaan

Parasja Ha'azinoe is de laatste parasja van 
de Tora die op een sjabbat wordt gelezen

Nachmanides, de Ramban was een grote 
joodse geleerde in de 13e eeuw in Spanje

Het is in de joodse traditie verboden om 
varkensvlees te eten

Op de Grote Verzoendag wordt gevast en niet 
gegeten

Ik zei dat Ik een einde aan hen zou maken en hun herinnering 
van de mensheid uitwissen

!

Alles staat in parasja Ha'azinoe
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Chag sameach !
!

Op het feest van de vreugde van de Wet wordt de Tora met het lezen van parasja 'Zot HaBeracha' afgesloten. 
Onmiddellijk op de afsluiting wordt het eerste deel van parasja Beresjiet (Genesis) gelezen. Met vreugde 
beginnen wij weer opnieuw met de Tora

In het boek Genesis leren wij over de schepping van de wereld. Over de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob 
en over de aartsmoeders Sara, Rebecca, Rachel en Lea en over de twaalf stammen

In het boek Exodus leren wij over de slavernij van het volk Israel in Egypte, de tien plagen en de verlossing uit 
Egypte. Over het splijten van de Schelfzee, over het ontvangen van de Tora in de woestijn op de berg Sinai. 
Over de Tabernakel en haar voorwerpen

In het boek Leviticus leren wij over de wetten voor de priesters en de Levieten en de wetten van de offers die 
de priesters in de Tabernakel brachten

In het boek Numeri leren wij over de barmhartigheid van HaSjem voor het volk Israel tijdens hun verblijf van 
veertig jaar in de woestijn. HaSjem gaf manna en water en HaSjem beschermde het volk Israel voor de 
vijanden

In het boek Deuteronomium leren wij over vele geboden die HaSjem het volk Israel heeft gegeven

 Moge HaSjem ons in het nieuwe jaar begeleiden om de Tora met vreugde te leren. Dat HaSjem ons dit jaar 
meer inzicht mag geven om de Tora nog beter te mogen begrijpen en nog beter na te kunnen leven

Zegen voor de stammen

HaSjem liet Mozes het land Israël zien

De dood van Mozes en zijn begrafenis

Er stond nooit een profeet als Mozes op
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