
Chronologie van Genesis en Exodus 

5500 v.Chr. Schepping 
5500-4550 Adam 
5270-4358 Set (Seth) 
5065-4160 Enos 
4875-3965 Kenan (Kainan) 
4705-3810 Mahalalel (Mahalaleël) 
4540-3588 Jered 
4378-4013 Henoch 
4213-3244 Metuselach (Methusalem) 
4026-3273 Lamech 
3838-2888 Noach 
3338  Geboorte van Jafet 
3336-2736 Sem 
3243-3239 Bouw van de ark 
3238 v.Chr. Zondvloed       Hadeïcum 
3236-2671 Arpachsad  
3101-2641 Kenan (Kainan) 
2971-2511 Selach (Selah) 
2888  Verhuizing naar de vlakte van Sinear    Mioceen 

2841-2437 Eber (Heber) 
2707 v.Chr. Spraakverwarring      Pleistoceen 
2707-2368 Peleg 
2660  Oudste bewoning Nederland 
2577-2338 Reü (Rehu) 
2445-2215 Serug 
2392  Stad met 2.000 à 3.000 inwoners bij Jeruzalem   Holoceen 
2315-2167 Nachor (Nahor) 
2284  Eerste Egyptische dynastie 
2236-2091 Terach 
2166  Geboorte van Abram 
2156  Geboorte van Saraï 
2091 v.Chr. Abram en Saraï naar Kanaän 
2066  Geboorte van Isaak        
2029  Overlijden van Sara 
2026  Huwelijk van Isaak en Rebekka 
2006  Geboorte van Esau en Jakob 
1991  Overlijden van Abraham 
1966  Huwelijk van Esau met Kanaänitische vrouwen 
1929  Jakob naar Haran 
1915  Geboorte van Jozef 
1909  Jakob terug in Kanaän 
1898  Jozef naar Egypte verkocht 
1886  Overlijden van Isaak 
1885  Jozef onderkoning van Egypte 
1884-1878 De zeven jaren van overvloed 
1877-1871 De zeven jaren van hongersnood 
1876 v.Chr. Jakob met zijn elf zonen naar Egypte 
1859  Overlijden van Jakob 
1805  Overlijden van Jozef     
1526  Geboorte van Mozes 
1486  Mozes vlucht naar Midjan 
1446 v.Chr. Uittocht uit Egypte 
1406  Intocht in Kanaän 
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Gebed 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 

in vertrouwen U te volgen, 

te gaan waar U mij heen leidt. 

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 

Ik vertrouw op Uw genade, 

want ik ben in Uw nabijheid. 

(Opwekking 789) 

Waarom deze studie? 
Waarom zou iemand tijd steken in zo'n dor onderwerp als Bijbelse chronologie. Maakt het voor ons geloof wat uit 

hoe lang het allemaal geduurd en wanneer het precies is gebeurd? In het algemeen maakt dat inderdaad niet zoveel 

uit. Het wordt anders als er beweerd wordt, dat de wetenschap heeft aangetoond dat God mens en wereld niet in 

korte tijd heeft geschapen, maar dat alles in een langdurig proces van miljoenen jaren is ontstaan. Het wordt anders 

als beweerd wordt, dat de wetenschap heeft aangetoond dat de uittocht uit Egypte niet echt gebeurd is. Schepping 

en uittocht spelen een cruciale rol binnen het geloof. De Bijbelboeken Genesis en Exodus vormen de basis waarop de 

rest van de Bijbel voortbouwt. Wie dat ter discussie stelt, trekt de bodem onder de Bijbel weg.  

In zijn boek En de aarde bracht voort verdedigt prof. Gijsbert van de Brink de evolutietheorie. “Van den Brink komt in 

drie stappen tot zijn geloof in de evolutietheorie. De eerste stap is het geloof in de ouderdom van de aarde en de 

aardlagen. De kans dat dat waar is schat hij op 99%. De tweede stap is het geloof dat de opeenvolging van de 

fossielen in de aardlagen de evolutie zichtbaar maakt. De kans daarop schat hij op 80%. De derde stap is het geloof 

dat biologisch de evolutietheorie juist blijkt. Vanwege de neodarwinistische onderbouwing met mutaties en 

natuurlijke selectie en vanwege de genetische overeenkomsten die sterker zijn naarmate soorten meer verwant zijn. 

Daarbij is hij niet zeker of de natuurlijke selectie de enige motor achter het evolutieproces is. Die kans schat hij op 

50%.” (J.A. van Delden, Recensie En de aarde bracht voort). 

De kans dat de evolutietheorie juist is, is in werkelijkheid zo goed als nul (Han de Bruijn, Evolutie is kansloos). 

“Wiskundige analysen laten zien dat een proces van volledig willekeurige mutaties binnen de totale veronderstelde 

geschiedenis van het leven op aarde van 4,5 miljard jaar hooguit één nieuw gen dat een functioneel eiwit produceert 

(met maar 150 aminozuren) zal opleveren. En dan ga je al uit van een reeds bestaand gen. Hoe dat er moet zijn 

gekomen is ook nog eens een groot raadsel. Duidelijk is in ieder geval, dat willekeurige, blinde mutaties niet de 

miljoenen genen kunnen produceren die de ontwikkeling van alle levensvormen op aarde vereisen” (Hans 

Hoogerduijn, “Het fossielenarchief wordt gedomineerd door zogenaamde radiaties.” – Overgangsvormen 

ontbreken). Zie ook: Hoover Institution, Mathematical Challenges to Darwin’s Theory of Evolution.  

Om met wetenschapsfilosoof Paul Feyerabend te spreken: “Het kan niet zo zijn dat het universum – Boem! – je weet 

wel, en zich ontwikkelt. Het slaat gewoon gewoon nergens op” (John Horgan, Was Philosopher Paul Feyerabend 

Really Science's "Worst Enemy"?).  

Het idee dat alles vanzelf is ontstaan, is absurd. “Werktuigbouwkundig ingenieurs weten maar al te goed dat 

werkende systemen nooit bij toeval kunnen ontstaan” (Bart van den Dikkenberg, Biologen negeren darwinisme; is de 

evolutietheorie op haar retour?). 

Dat veel mensen toch de evolutietheorie aanhangen komt door de 99% zekerheid dat de aarde miljarden jaren oud 

is.  Het wetenschappelijk gezien sterkste punt van de evolutietheorie is inderdaad Deep Time: “de geologische 

argumenten voor een miljarden jaren oude aarde zijn niet zwak” (Jan van Meerten, Censuur in Schoolboeken?). In 
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deze studie laat ik zien hoe de ogenschijnlijk miljarden jaren oude aarde past binnen de Bijbelse geschiedenis en wat 

het verband is tussen de hoge radiometrische dateringen en de Bijbelse jaartallen. 

Heb ik daarmee alle problemen opgelost? Dat niet, maar dat is ook niet beslissend: “Is er strijd, metterdaad, niet 

maar in schijn, bij oppervlakkige indruk, doch wezenlijk, tussen wat de Heilige Schrift openbaart of zegt, èn wat 

buiten haar door geschiedeniswetenschap of natuur- en oudheidkunde wordt betoogd, dan dient haar woord gelovig 

aangenomen te worden, maar moet men veronderstellen, dat bij die andere wetenschappen ergens een fout in 

waarneming, combinering, redenering, moet schuilen, al kan men die op een gegeven ogenblik ook nog niet 

aanwijzen. De Heilige Schrift moet als het eigen Woord van God om haarszelfs wil geloofd worden, d.w.z. omdat zij 

iets zegt, en dus ook tegen alle bewering die het anders zegt. Anders zou zij geloochend worden als inderdaad te zijn 

Gods openbaring, het eigen Woord van God.” (S. Greijdanus, Schriftbeginselen ter Schriftverklaring, pagina 62). 

“Evolutie is voor onze tijd wat het arianisme was in de eerste eeuwen: de belangrijkste ketterij” (Marcel Toussaint, 

The painful agony of the Evolutionist Myth). De kerk van vandaag moet het theïstisch evolutionisme als een ketterij 

afwijzen, net zoals de kerk in verleden het arianisme als ketterij heeft afgewezen. De ware kerk richt zich naar het 

zuivere Woord van God en verwerpt alles wat daarmee in strijd is (artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis). 

Hoe lang duurden de zes scheppingsdagen? 
Dr. J. Schelhaas Hzn. schreef in voetnoot 2 van het eerste deel van de Paraphrase van het boek Genesis het volgende: 

“Over de lengte van de scheppingsdagen is veel gediscussieerd. Ik sluit mij aan bij de opvatting, dat de auteur 

bedoeld heeft, dat het dagen geweest zijn van gewone lengte, dus van 24 uur. De scheppingsdag is wel een dag 

Gods, maar tevens een dag in betrekking tot de aarde. Vanaf de vierde dag waren het zeker gewone dagen, omdat 

van toen af de dagen beheerst werden door het zonnestelsel. Van het vaststaande naar het op zichzelf niet 

vaststaande redenerend – zoals toch methodisch vereist is – heeft het goede grond, ook de eerste drie dagen te 

beschouwen als dagen van dezelfde duur. De afwisseling van duisternis en licht was er immers ook in die dagen, 

alleen nog niet gebonden aan het zonnestelsel. Zij worden overigens geheel gelijkgesteld met de volgende dagen. En 

later wordt in de Heilige Schrift ook van de scheppingsdagen op zulk een wijze gesproken, dat zij met de dagen, die 

wij kennen, op één lijn worden gesteld. Men zie b.v. Ex. 20:11.” 

Uit Genesis 1 volgt dat de aarde er vóór de zondvloed anders uitzag dan nu. Als het nu in Europa dag is, is het in 

Australië nacht en omgekeerd. De huidige continenten zijn pas na de zondvloed ontstaan. Vóór de zondvloed 

bestond de landmassa uit één supercontinent. Dag en nacht zijn in Genesis 1 geschreven vanuit het gezichtspunt van 

dit supercontinent. Als het daar dag was, was het boven de oceaan aan de andere zijde van de aardbol nacht en 

andersom. 

Wat is de juiste tekst van de geslachtsregisters in Genesis 5 en 11? 
Afkortingen: 
LXX = Septuaginta 
LXX A = Septuaginta volgens de Codex Alexandrinus 
LXX B = Septuaginta volgens de Codex Vaticanus 
MT = Masoretische Tekst 
SamP = Samaritaanse Pentateuch 

Bij de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11 zijn er grote verschillen tussen de Masoretische Tekst, de Samaritaanse 

Pentateuch en de Septuaginta. Voor de chronologie zijn de verwekkingleeftijden in deze hoofdstukken het 

belangrijkste. En daar is het meestal een kwestie van 2 tegen 1. In de eerste helft van Genesis 5 staan MT en SamP 

als regel samen tegenover LXX. In de tweede helft van Genesis 5 staan MT en LXX als regel samen tegenover SamP.  

In Genesis 11 staan LXX en SamP als regel samen tegenover MT.  De leeftijd van de vader bij de geboorte van het 

kind is in de Masoretische tekst als regel 100 jaar lager dan bij de Samaritaanse Pentateuch en de Septuaginta. Bij 
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Terachs vader Nachor is het verschil echter 50 jaar. De Masoretische tekst heeft hier 29 jaar. Als de Masoretische 

lezing de oorspronkelijk was, en de Samaritaanse Pentateuch en de Septuaginta de betreffende leeftijden steeds met 

100 hadden verhoogd, was er geen reden geweest om dat ook niet hier te doen. Als de betreffende leeftijden in de 

Masoretische tekst echter berekend zijn door van de oorspronkelijke tekst 100 af te trekken, is het duidelijk waarom 

dat bij Terachs vader Nachor niet gebeurd is. De leeftijd van Nachor bij de geboorte van Terach zou dan 79 - 100 =  

-21 zijn geweest! Hieruit volgt dat de betreffende leeftijden in de Masoretische tekst niet de oorspronkelijke zijn. 

Bij de chronologie van de Samaritaanse Pentateuch stierven Jered, Methusalem en Lamech in het jaar van de 

zondvloed. Dat suggereert dat zij allen in de zondvloed zijn omgekomen, want alleen Noach vond genade in de ogen 

van God (Genesis 6:8). Dit is niet aannemelijk en dat betekent dat de chronologie van de Samaritaanse Pentateuch 

voor wat betreft de periode vóór de zondvloed niet klopt. Dit geldt in mindere mate voor de Masoretische tekst, 

volgens welke alleen Methusalem in het jaar van de zondvloed stierf. Ook in dit geval is het echter moeilijk te 

begrijpen dat Noach wel genade vond in de ogen van God, maar zijn opa Methusalem niet. Dat pleit tegen de 

Masoretische tekst. Daaruit volgt dat de chronologie van de Septuaginta de voorkeur verdient. Daarnaast wordt de 

chronologie van de Septuaginta op enkele details na ondersteund door Flavius Josephus, die zich op de Hebreeuwse 

tekst baseerde (Henry B. Smith, Jr., Methuselah’s Begetting Age in Genesis 5:25 and the Primeval Chronology of the 

Septuagint: A Closer Look at the Textual and Historical Evidence). 

Naam MT SamP LXX A/B Resultaat Totaal 

Adam 130 130 230 230 230 

Set 105 105 205 205 435 

Enos 90 90 190 190 625 

Kenan 70 70 170 170 795 

Mahalalel 65 65 165 165 960 

Jered 162 62 162 162 1122 

Henoch 65 65 165 165 1287 

Metuselach 187 67 187/167 187 1474 

Lamech 182 53 188 188 1662 

Noach1 502 502 502 502 2164 

Sem 100 100 100 100 2264 

Arpachsad 35 135 135 135 2399 

Kenan - - 130 130 2529 

Sela 30 130 130 130 2659 

Eber 34 134 134 134 2793 

Peleg 30 130 130 130 2923 

Reü 32 132 132 132 3055 

Serug 30 130 130 130 3185 

Nachor 29 79 79/179 79 3264 

Terach 70 70 70 70 3334 

Volgens deze chronologie werd Abraham 3334 jaar na de schepping geboren. Dit komt overeen met wat de 

chronograaf Demetrius aan het einde van de derde eeuw voor Christus schreef: “vanaf Adam tot de broers van Jozef 

in Egypte kwamen waren er 3624 jaren ... en vanaf de tijd dat Abraham uit de heidenen werd gekozen en van Haran 

naar Kanaän kwam totdat Jacob en zijn familie in Egypte kwamen, waren er 215 jaren” (J.H. Charlesworth, The Old 

Testament Pseudepigrapha 2, pagina 851-852). Abraham was 75 jaar oud toen hij naar Kanaän ging (Genesis 12:4) en 

3334 + 75 + 215 = 3624. 

                                                           
1
 “Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet” (Genesis 5:32). Dat betekent niet dat Sem, Cham en Jafet een 

drieling vormen, maar wel dat ze kort na elkaar geboren werden. “Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpachsad, twee 
jaar na de zondvloed” (Genesis 11:10). Noach was toen 602 jaar oud, want “Noach was zeshonderd jaar toen de zondvloed 
kwam” (Genesis 7:6). Sem werd dus geboren toen Noach 502 jaar oud was. Cham was de jongste zoon (Genesis 9:24). Daaruit 
volgt dat Jafet geboren werd toen Noach 500 jaar oud was. 
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Hoe lang bouwde Noach aan de ark? 
Anne de Vries schreef in zijn Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis over de bouw van de ark: “Maar de 

hamers klopten en de bijlen klonken, honderd en twintig jaar lang, tik-tik-tik… klop-klop-klop, een laatste 

waarschuwing van God.” Dit is gebaseerd op Genesis 6:3, waar staat dat de dagen van de mensen 120 jaar zullen 

zijn. Maar betekent dit dat Noach 120 jaar aan de ark heeft gebouwd? Toen God aan Noach de opdracht gaf om de 

ark te bouwen, zei Hij onder meer: “Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je 

zonen” (Genesis 6:18). De zonen van Noach werden ongeveer 100 jaar vóór de zondvloed geboren. Toen Noach 

begon met het bouwen van de ark waren zijn zonen blijkens Genesis 6:18 al getrouwd. Dat zal niet op jonge leeftijd 

gebeurd zijn, want in die tijd werden de mensen minder snel volwassen dan tegenwoordig (Anne Habermehl, Those 

enigmatic Neanderthals). Dus kan Noach hoogstens enkele tientallen jaren aan de ark hebben gebouwd.  

Gods aankondiging dat de dagen van de mensen 120 jaar zullen zijn, betekent dat God er voor zal zorgen dat de 

mensen niet ouder dan 120 jaar zullen worden. In Genesis 11 zien we de leeftijd van de mensen geleidelijk afnemen. 

De priester Jojada bereikte in de koningentijd nog de voor die tijd uitzonderlijk hoge leeftijd van 130 jaar 

(1 Kronieken 24:15). Tegenwoordig is 120 jaar de maximaal haalbare leeftijd (Nico van Scheijndel, Mens wordt niet 

ouder dan 120 jaar). Jeanne Calment werd 122 jaar, maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt. 

Waarschijnlijk gaf God aan Noach de opdracht om de ark te bouwen nadat Noachs opa Methusalem was overleden. 

Methusalem overleed 6 jaar vóór de zondvloed. Noachs vader Lamech was al eerder overleden. Noach kan samen 

met zijn zonen de ark in ongeveer 5 jaar hebben gebouwd.  

We moeten niet gering denken van de kennis en kunde van de mensen vóór de zondvloed. Tubal-Kaïn bewerkte al 

brons en ijzer (Genesis 4:22 LXX). Bij de bouw van de ark werden 30 cm lange2 ijzeren spijkers gebruikt: “Opa Rasho 

laat zich neer op de lage rustbank tegen de muur. Een gestuikte oude man die naar de druiven op het dienblad tast, 

een trosje afbreekt en gezapig begint te kauwen. Wat kan hij vertellen over de ark van Noach op de top van Judi? 

Opa Rasho kijkt op en hij houdt een denkbeeldig voorwerp tussen duim en wijsvinger. Hij is vroeger vaak op de top 

geweest, zegt hij, en hij heeft daar zulke grote spijkers gezien, ze lagen te roesten op de plek waar de ark was 

gestrand. Kon Noach in die tijd ijzer smeden tot spijkers, waren het geen houten spieën? Opa Rasho haalt de 

schouders op en steekt een druif in zijn mond. De Almachtige, zegt hij, de Almachtige had Noach alles geleerd.” 

(August Thiry, In de schaduw van de ark).  

Noach en zijn zonen zullen ook ijzeren bijlen, ijzeren zagen en ijzeren hamers hebben gebruikt. 

Was er een Kenan tussen Arpachsad en Sela? 
De Septuaginta noemt in Genesis 10:24 en 11:12-13 als zoon van Arpachsad niet Sela, maar Kenan. Deze Kenan is 

dan weer de vader van Sela. De Masoretische tekst van Genesis en de Samaritaanse Pentateuch kennen deze Kenan 

niet. In 1 Kronieken 1:18 hebben enkele Hebreeuwse handschriften en de Codex Alexandrinus ook de naam Kenan 

tussen Arpachsad en Sela (M.J. Paul | G. van den Brink | J.C. Bette (red.), Bijbelcommentaar 1 Kronieken | 2 

Kronieken, pagina 29). Het Nieuwe Testament kent deze Kenan ook, namelijk in Lucas 3:36 als onderdeel van het 

geslachtsregister van Jezus. De naam Kenan (Kainam) komt al voor in Papyrus 4 uit 150 – 200 n.Chr. en ontbrak 

alleen met zekerheid in de Codex Bezae uit de vijfde of zesde eeuw. (Henry B. Smith Jr., New evidence for Kainan in 

New Testament and LXX Papyri). Dr. K. Bornhaüser schreef over het geslachtsregister in Lucas 3: 

“Tellen we de namen van Adam tot Jezus, Hem inbegrepen, dan is het aantal 77. Van deze 77 namen vormen 21, van 

Adam tot Abraham, hem inbegrepen, een eerste groep. Van Isaak tot David, inclusief deze, zijn er 14 namen. Van 

Nathan tot Jezus zijn er 42. Deze zijn weer onderverdeeld in 21 elk van Nathan tot Sealtiël, inclusief deze, en van 

Zerubbabel tot Jezus, inclusief deze. Het patroon is dus dit: 3 x 7, 2 x 7, 3 x 7, 3 x 7 = 77. Als we alleen het getal 77 
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[30 cm] lang nog aanwezig” (Bill Crouse & Gordon Franz, Mount Cudi - True Mountain of Noah’s Ark). 
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hadden, dan zou je nog kunnen zeggen dat het toeval was, hoewel dit bij de betekenis van het getal zeven voor de 

Joden niet erg waarschijnlijk was. Gezien de indeling van de gehele stamboom volgens het getal zeven, zoals 

weergegeven, is er geen sprake van toeval” (Karl Bornhaüser, Die Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu, pagina 21).  

In de Wekenapocalyps in het boek 1 Henoch is Abraham eveneens de 21e vanaf Adam: “Dan, na deze, in de derde 

week, aan het einde, zal een man worden gekozen als de Plant van het Rechtvaardige Oordeel” (1 Henoch 93:5). Een 

week bestaat hier uit 7 generaties. Abraham wordt uitgekozen aan het einde van derde week. Hij is dus de 21e 

generatie. Als we Kenan zouden weglaten, zou Abraham de 20e vanaf Adam zijn. 

Het boek Jubileeën, waarvan net als van 1 Henoch fragmenten bij Qumran zijn gevonden, vermeldt eveneens deze 

Kenan (Jubileeën 8:1-5). 

De in Genesis 11:13 LXX voor Kenan en Sela genoemde jaren zijn exact hetzelfde. Dit maakt het aannemelijk dat de 

naam Kenan bij het overschrijven in andere tekstgetuigen abusievelijk is weggevallen. 

Er is dus voldoende reden om de naam Kenan tussen Arpachsad en Sela als oorspronkelijk te beschouwen.  

Wat zeggen de Neanderthalers over de verwekkingleeftijden in Genesis 11? 
Homo neanderthalensis was de wetenschappelijke naam die werd gegeven aan een ongewoon oud fossiel (later 

Neanderthaler genoemd) dat in 1856 in de Neandervallei bij Düsseldorf, Duitsland, werd gevonden. Later werd 

beseft dat fossielen van H. neanderthalensis eerder waren ontdekt in Engis, België, in 1830, en in Forbes' Quarry, 

Gibraltar, in 1848. … De onafhankelijk denkende Jack Cuozzo, een orthodontist, had Neanderthaler-schedels 

bestudeerd, … en presenteerde op de International Conference on Creationism een paper3 over computerprojecties 

van menselijke schedelveranderingen met de leeftijd” (Anne Habermehl, Those enigmatic Neanderthals). 

“Steeds meer wetenschappers vermelden dat de Neanderthaler een voorouder is geweest van de moderne mens de 

Homo Sapiens Sapiens. ... Uit het DNA blijkt dat de Neanderthaler veel gemeen heeft met de moderne mens en dat 

de moderne mens gezien overeenkomsten in het DNA af kan stammen van de Neanderthaler” (Steentijd archeologie 

– Inleiding Prehistorie). Het DNA van moderne mens en Neanderthaler is zelfs vrijwel identiek (Peter Borger, 

Neanderthaleronderzoek prijzenswaardig of een weerspiegeling van de evolutionaire tijdgeest?; Harald Binder, 

Nobelprijs voor onderzoek naar het genoom van menselijke fossielen).  

“Cuozzo's werk vertegenwoordigde een nieuw 

onderzoeksconcept met betrekking tot de wetenschappelijke 

methoden die werden gebruikt bij de studie van oude fossielen. 

Terwijl iedereen de Neanderthaler-schedels alleen maar bekeek 

zoals ze op een bepaald moment waren, zag Cuozzo de schedels 

(met behulp van röntgenfoto's) als continu veranderend vanaf 

het moment van geboorte tot aan de dood. Hij was tot een 

aantal radicale conclusies gekomen: Neanderthalers waren 

oude mensen die hun unieke morfologische kenmerken (uiterlijk) hadden ontwikkeld omdat ze een leeftijd van 

enkele honderden jaren hadden bereikt, en bovendien waren ze heel langzaam volwassen geworden. … Natuurlijk 

hoeven we niet heel hard te zoeken om buitengewoon langlevende mensen te vinden, omdat ze duidelijk zichtbaar 

zijn in de vroege historische Genesis-verslagen. … Na de zondvloed was de levensduur nog enige tijd vrij lang; 

generaties mensen na Noach leefden honderden jaren (Genesis 11:10-22). … Volgens Cuozzo zouden we verwachten 

dat, met de afnemende levensduur van mensen met het verstrijken van de tijd, de kenmerken van de 

Neanderthalers geleidelijk zouden afnemen van generatie op generatie, en dan helemaal zouden verdwijnen. … De 

fossielen van jonge Neanderthalers die door Cuozzo werden onderzocht, vertoonden kenmerken waarvan hij 

geloofde dat ze alleen konden worden verklaard door een zeer langzame rijping, vergeleken met de snelheid van 
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rijping van kinderen vandaag de dag … Als Neanderthaler-kinderen heel langzaam volwassen werden in vergelijking 

met ons vandaag, volgt dat logischerwijs dat het langer duurde dan nu om volwassen te worden. … Het is de 

suggestie van deze auteur dat Cuozzo’s Neanderthaler werk wijst in de richting van de hogere verwekkingleeftijden 

die worden aangegeven in de numerieke genealogieën van de Septuaginta, waardoor de historische tijdlijn van de 

aarde met enkele eeuwen wordt verlengd” (Anne Habermehl, Those enigmatic Neanderthals).  

Volgens de Masoretische tekst werd Arpachsad op 35-jarige leeftijd vader (Genesis 11:12). Volgens het 

bovenstaande was hij toen echter nog niet geslachtsrijp en kon hij dus op 35-jarige leeftijd nog geen vader zijn. Zijn 

vader Sem kreeg zijn eerste kind pas toen hij 100 jaar was (Genesis 11:10). 

Een onderzoek uit 2017 bevestigde dat Neanderthaler-kinderen langzamer volwassen werden dan hedendaagse 

kinderen: “De eerste analyse van de schedel van een Neanderthaler-jongen die in Spanje is ontdekt, suggereert dat 

hij groeide zoals een moderne jongen zou doen... De zeldzame ontdekking van het gedeeltelijke skelet van een kind 

werd gevonden tussen de overblijfselen van zeven volwassenen en vijf andere jongeren op de 49.000 jaar oude 

archeologische vindplaats El Sidron. De zevenjarige jongen … groeide nog toen hij stierf, en zijn hersenen waren 

ongeveer 87,5% van de grootte van een gemiddeld volwassen Neanderthalerbrein … Van een moderne menselijke 

jongen wordt verwacht dat hij tegen die leeftijd een hersengewicht heeft van ongeveer 95% van dat van een 

volwassene ... Een analyse van zijn wervels toonde aan dat sommige nog niet vergroeid waren. Deze zelfde botten 

hebben de neiging om bij hedendaagse mensen op jongere leeftijd, tussen vier en zes jaar, te vergroeien” (AFP, 

Neanderthal boy's skull reveals they grew like modern boys). 

Werd Terach 205 of 145 jaar oud? 
Genesis 11:26-30 licht ons in over de lotgevallen van de familie Terach in Ur der Chaldeeën. De vraag is waar dit Ur 

lag. Het is erg onwaarschijnlijk dat het bedoelde Ur in Zuid-Mesopotamië lag, want de namen van de voorouders van 

Abram corresponderen met plaatsnamen in Noord-Mesopotamië. Zo vinden we de naam Serug (Genesis 11:20-23) 

terug in de  plaatsnaam Saroegi, de naam Nachor (Genesis 11:22-25) in de plaatsnaam Til-Nachiri en de naam Terach 

(Genesis 11:24-26) in de plaatsnaam Til-Toerachi. Daarnaast ligt Ur in Zuid-Mesopotamië aan de verkeerde kant van 

de Eufraat en ligt Haran niet op de route van Zuid-Mesopotamië naar Kanaän. Het Ur van Genesis 11:28 lag dus in 

Noord-Mesopotamië, waar de Chaldeeën oorspronkelijk woonden (Gary Rendsburg, Ur Kasdim: Where Is Abraham’s 

Birthplace?). Tegenwoordig heet deze plaats Urfa. 

Volgens de Masoretische tekst en de Septuaginta werd Terach 205 jaar oud (Genesis 11:32). Volgens de 

Samaritaanse Pentateuch werd Terach echter niet ouder dan 145 jaar. Welke van beide lezingen is juist? 

Toen Abraham werd geboren, was Terach 70 jaar oud (Genesis 11:26). Abraham trok na het overlijden van zijn vader 

Terach naar Kanaän (Handelingen 7:4). Abraham was toen 75 jaar oud (Genesis 12:4). Terach stierf dus op de leeftijd 

van 70 + 75 = 145 jaar. 

De lezing van de Samaritaanse Pentateuch is in overeenstemming met wat Philo van Alexandrië schreef (Andrew 

Sibly, Was Terah dead when Abraham left Haran? Views on the meaning of Acts 7:4). 

Dat Terach bij de geboorte van Abram 70 jaar oud was en geen 205 - 75 = 130 jaar blijkt ook uit Genesis 17:17: “Hoe 

zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen?” Deze gedachte van Abraham doet vreemd aan als hijzelf 

geboren was toen zijn vader 130 jaar oud was en zijn vrouw en halfzus Sara toen hun vader 140 jaar oud was. 

Woonden de Israëlieten 430 of 215 jaar in Egypte? 
De NBV heeft in Exodus 12:40-41: “Vierhonderddertig jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond; na precies 

vierhonderddertig jaar – geen dag eerder of later – trok het volk van de HEER, in groepen geordend, uit Egypte weg.” 

Dit lijkt in strijd met Numeri 26:59, waar de NBV heeft: “De naam van de vrouw van Amram was Jochebed. Zij was 

https://answersingenesis.org/human-evolution/neanderthal/those-enigmatic-neanderthals/
https://www.theguardian.com/science/2017/sep/22/neanderthal-boys-skull-reveals-they-grew-like-modern-boys
https://www.thetorah.com/article/ur-kasdim-where-is-abrahams-birthplace
https://www.thetorah.com/article/ur-kasdim-where-is-abrahams-birthplace
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa_(stad)
https://www.stepbible.org/?q=version=SPE|reference=Gen.11
https://creation.com/images/pdfs/tj/j31_2/j31_2_78-83.pdf


een dochter van Levi, wiens vrouw haar in Egypte gebaard had, en zij baarde aan Amram Aäron, Mozes en hun 

zuster Mirjam.” Als de moeder van Mozes door de vrouw van Levi in Egypte gebaard is, kan het verblijf van de 

Israëlieten in Egypte nooit 430 jaar geduurd hebben. 

De Statenvertaling met Kanttekeningen heeft in Numeri 26:59: “En de naam der huisvrouw van Amram was 

Jochebed, de dochter van Levi, welke [de huisvrouw] van Levi baarde in Egypte; en deze baarde aan Amram Aäron en 

Mozes, en Mirjam, hunne zuster.” In de Hebreeuwse tekst wordt de vrouw van Levi niet genoemd. Volgens de 

Kanttekeningen staat er letterlijk: “welke zij den Levi baarde”. Dit komt overeen met de Septuaginta: “And the name 

of his wife was Jochabed, daughter of Levi, who bore these to Levi in Egypt, and she bore to Amram, Aaron and 

Moses, and Mariam, their sister.” 

De juiste vertaling van Numeri 26:59 is: “De naam van de vrouw van Amram was Jochebed. Zij was een dochter van 

Levi, die aan Levi baarde in Egypte, en zij baarde aan Amram Aäron, Mozes en hun zuster Mirjam.” Dochter heeft 

hier de algemene betekenis van vrouwelijke nakomeling, zoals in Lucas 13:16: “Mocht deze vrouw, die een dochter is 

van Abraham, en achttien jaar door satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet van deze boeien bevrijd 

worden?” 

De betekenis van Numeri 26:59 is: “Jochebed was een nakomeling van Levi, en zij zorgde ervoor dat Levi nog meer 

nakomelingen kreeg, want zij baarde aan Amram Aäron, Mozes en Mirjam.” 

In Exodus 6 worden niet alle generaties genoemd. Dat blijkt duidelijk als we de genealogie van Mozes in Exodus 6:16, 

18 en 20 vergelijken met die van Jozua in 1 Kronieken 7:25–27: 

Jozef – Efraïm – Refach – Resef – Telach – Tachan – Ladan – Ammihud – Elisama – Nun – Jozua 

Levi   – Kehat  – ………………………………………………………………………………….  – Amram – Mozes 

Er lijken in de genealogie van Mozes in Exodus 6 zes generaties te zijn overgeslagen. 

In Genesis 15:14 lezen we dat de vierde generatie naar het land Kanaän zal terugkeren. Waarschijnlijk is dit een 

overschrijffout en moet dit de veertiende generatie zijn. Immers, als Abraham de eerste generatie is, dan volgt uit 1 

Kronieken 7:25–27 dat Jozua de veertiende generatie is. En onder Jozua trok het volk Israël het land Kanaän binnen. 

T.o.v. de Masoretische tekst van Exodus 12:40 heeft de Samaritaanse Pentateuch een tekst die aanmerkelijk langer is 

en tot een kortere chronologie leidt:  

Het verblijf van de kinderen Israëls en de vaders van hen, 

die in Kanaän en in Egypte woonden, was vierhonderd dertig jaar. 

Volgens de Masoretische tekst leefden de Israëlieten 430 jaar in Egypte. Volgens de langere tekst had de 430 jaar 

betrekking op de tijd tussen de aankomst van Abraham in Kanaän en de uittocht uit Egypte. Omdat Jakob 215 jaar na 

de aankomst van Abraham naar Egypte trok, duurde het verblijf van de Israëlieten in Egypte dan 430 – 215 = 215 

jaar. De toevoegingen “de vaders van hen” en “in Kanaän” passen echter niet bij de context van Exodus 12, dat over 

de uittocht van de Israëlieten uit Egypte handelt. Daarom moet de lezing van de Samaritaanse Pentateuch worden 

afgewezen. Dat geldt ook voor de Septuaginta, die in Exodus 12:40 heeft: “En het verblijf van de kinderen Israëls, 

terwijl zij als vreemdelingen verbleven in het land Egypte en het land Kanaän, was vierhonderddertig jaar.” 

De Israëlieten woonden dus niet 215 jaar, maar 430 jaar in Egypte. 

Begon de tempelbouw 480 of 440 jaar na de uittocht? 
In onze vertalingen van 1 Koningen 6:1 staat dat de bouw van de tempel begon in het vierde regeringsjaar van 

Salomo, "het 480ste jaar na de uittocht". De Septuaginta heeft echter: "in het 440ste jaar na de uittocht". Welke van 

beide is juist? 
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“De Joodse Talmoed vermeldt dat het zeventiende Jubeljaar samenvalt met de tijdsaanduiding in Ezechiël 40:1 (dat 

is het jaar 573) en dat dit jaar niet kon worden gehouden vanwege de wegvoering in ballingschap. Alle data van de 

Jubeljaren werden door de priesters nauwgezet geregistreerd. Zeventien cycli van 49 jaar terugrekenend viel het 

begin van de eerste Jubeljaarcyclus, die volgens Leviticus 25:2 vanaf de intocht in Kanaän begon, in het jaar 1406 

v.Chr.” (Johan Knigge, Onjuiste datering).  

Deze datering wordt bevestigd door het Bijbelboek Rechters: “De rechter Jefta (ca. 1100 v.Chr.) zegt tegen de koning 

van Ammon dat Israël 300 jaar in Kanaän woont (Re. 11:26)” (Johan Knigge, Onjuiste datering). Dit plaatst de intocht 

in ca. 1400 v.Chr. en niet in ca. 1360 v.Chr. 

De uittocht vond 40 jaar vóór de intocht plaats, dus in 1446 v.Chr. Dit betekent dat de bouw van de tempel in het 

480ste jaar na de uittocht begon, want het begin van de tempelbouw wordt algemeen gedateerd in ca. 966 v.Chr. 

Hoe kunnen we zeer verre sterren zien als het heelal maar 7500 jaar oud is? 
Het centrum van ons sterrenstelsel, de Melkweg, is ongeveer 28.000 lichtjaar van de aarde verwijderd. Het 

dichtstbijzijnde andere grote sterrenstelsel, de Andromedanevel, staat 2,537 miljoen lichtjaar van ons af. De afstand 

tot de verst waarneembare sterrenstelsels is berekend op ongeveer 13,6 miljard lichtjaar. Het zichtbare heelal is dus 

ongeveer 13,6 miljard lichtjaar groot, maar volgens de Bijbel ca. 7500 jaar oud. Dit is alleen met elkaar in 

overeenstemming te brengen als de lichtsnelheid vroeger miljoenen malen hoger is geweest dan tegenwoordig. 

Tegen de conclusie dat de lichtsnelheid vroeger veel hoger moet zijn geweest, is ingebracht4 dat lichtecho’s bewijzen 

dat de lichtsnelheid in het verleden ongeveer dezelfde waarde had als tegenwoordig. Maar klopt dit wel? 

Onderstaande foto’s tonen de lichtecho van de ster V838 Monocerotis, die op 6 februari 2002 een zeer heldere 

uitbarsting had. Door deze uitbarsting werd de stofwolk rondom de ster verlicht. Daarbij leek het licht aanvankelijk 

veel sneller dan normaal te reizen en uiteindelijk juist langzamer dan normaal. Dit is een optische illusie die verklaard 

kan worden door uit te gaan van een bolvormige stofwolk met een straal van ongeveer 7 lichtjaar. Als we hier 

rekening mee houden dan is wat we waarnemen in overeenstemming met de ons vertrouwde lichtsnelheid van 

ongeveer 300.000 km/s. 

 

De Hubble ruimtetelescoop maakte deze fascinerende foto’s van de lichtecho van V838 Monocerotis. 
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Op de foto van 8 februari 2004 heeft het licht dat door de stofwolk werd gereflecteerd 2 lichtjaar extra afgelegd 

t.o.v. het licht dat ons op 6 februari 2002 rechtstreeks heeft bereikt. V838 Monocerotis staat op 20.000 lichtjaar 

afstand van de aarde. Als we dit getal precies nemen, heeft het licht dat ons rechtstreeks heeft bereikt, een afstand 

van 20.000 lichtjaar afgelegd en het licht dat door de stofwolk werd gereflecteerd 20.002 lichtjaar. 

Veronderstel nu dat de lichtsnelheid ten tijde van de uitbarsting van deze ster 10x zo hoog was als nu en dat deze na 

1.800 jaar abrupt afnam tot de huidige lichtsnelheid. Op dat moment zouden zowel het directe als het indirecte licht 

10 x 1.800 = 18.000 lichtjaar hebben afgelegd. Het directe licht moet dan nog 20.000 - 18.000 = 2.000 lichtjaar en 

doet daar 2.000 jaar over. In totaal dus 1.800 + 2.000 = 3.800 jaar. Het indirecte licht moet nog 20.002 - 18.000 = 

2.002 lichtjaar en doet daar 2.002 jaar over. In totaal 1.800 + 2.002 = 3.802 jaar. Dus ook in dit geval arriveert het 

licht dat door de stofwolk werd gereflecteerd ons 2 jaar later dan het licht dat ons rechtstreeks bereikt. De conclusie 

is dat als de lichtsnelheid met de tijd verandert, de snelheid van het licht die we bij een lichtecho waarnemen, niet 

de snelheid is waarmee het licht oorspronkelijk werd uitgezonden, maar de huidige lichtsnelheid. 

“Als een gebeurtenis plaatsvond met exact de snelheid van het licht wanneer c 10 keer de huidige waarde was, en 

we ontvingen het signaal met c gelijk aan cnu, dan lijkt die gebeurtenis precies op cnu plaats te vinden” (Barry 

Setterfield & Trevor Norman, The atomic constants, light, and time) 

Wat zijn de gevolgen van een hogere lichtsnelheid? 
Voor de lichtsnelheid geldt c = λf, waar λ de golflengte is en f de frequentie. Als de lichtsnelheid in het verleden 10 

keer zo hoog was, dan moet toen de golflengte of de frequentie 10 keer zo hoog zijn geweest. Volgens Barry 

Setterfield is de frequentie recht evenredig met de lichtsnelheid en is de golflengte constant (The Atomic Constants, 

Light, and Time). Dit levert echter een groot probleem op: “De oorspronkelijke redenering van Setterfield met 

betrekking tot de relaties tussen energie en massa was ongeveer als volgt: De energie E, geassocieerd met een 

massa m, is E = mc2, zoals eerder vermeld. Dit betekent dat de massa van een object lijkt te variëren als 1/c2. In 

eerste instantie lijkt dit belachelijk. Setterfield merkte echter op dat "m" in de bovenstaande vergelijking de 

atomaire (of rust) massa van een deeltje is, niet de massa van het deeltje als het deeltje zou worden gewogen op 

een zwaartekrachtschaal” (Lambert Dolphin, Implications of a Non-Constant Velocity of Light). Barry Setterfield heeft 

dit onderbouwd in Zero Point Energy and Mass. Deze onderbouwing is echter te zwak om te stellen dat het 

probleem is opgelost. En daarom geldt nog steeds: “Setterfield heeft beweerd dat de massa's van macroscopische 

objecten constant blijven, terwijl de atoommassa's variëren. … de notie van twee soorten massa heeft op zichzelf al 

overweldigende problemen” (G. P. Jellison & W. T. Bridgman, Analysis of the Variable Lightspeed (c-Decay) Theory of 

Barry Setterfield, noot 91). Het is daarom beter om als uitgangspunt te nemen dat de golflengte en niet de 

frequentie recht evenredig is met de lichtsnelheid. 

De Rydberg-formule voor het waterstofatoom luidt als volgt: 

1/λ0 = R0 (1/n2 – 1/m2), waarbij n = 1, 2, 3, … en m = n+1, n+2, n+3, … 

De golflengte in vacuüm (λ0) van de door een waterstofatoom uitgezonden straling is recht evenredig met de 

lichtsnelheid. De Rydbergconstante R0 moet dan omgekeerd evenredig met de lichtsnelheid zijn. 

Voor de Rydbergconstante R0 geldt verder: 

R0 = meqe
4 / (8ε0

2h3c) ~ 1/c 

Hier in is: me de massa van een elektron (onafhankelijk van c)5  

qe de lading van een elektron (elementaire lading) 

                                                           
5
 Uit E=mc

2
 volgt dat bij constante massa en variabele lichtsnelheid niet aan de Wet van behoud van energie wordt voldaan. Dit 

is echter geen onoverkomelijk bezwaar: “Het is de mening van deze auteur dat, aangezien alleen God een fundamentele 
constante kan veranderen, behoud van energie niet nodig is, tenzij de implicaties van de verandering dit vereisen. Ook kan een 

http://www.ldolphin.org/setterfield/report.html#7f
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http://www.ldolphin.org/cdkconseq.html
https://www.barrysetterfield.org/ZPE_and_relativity/ZPE_and_Relativity.html#mass
https://crankastronomy.org/cdecay/cdecay_2007Jellison2.pdf
https://crankastronomy.org/cdecay/cdecay_2007Jellison2.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rydberg-formule


ε0 de elektrische veldconstante 

h  de constante van Planck (onafhankelijk van c) 

c de lichtsnelheid in vacuüm 

Uit de Rydberg-formule volgt dat qe
2/ε0 onafhankelijk van de lichtsnelheid is. Daardoor is de kracht die twee 

elektrische puntladingen op elkaar uitoefenen (Coulombkracht) eveneens onafhankelijk van de lichtsnelheid. Dat 

betekent dat chemische bindingen vroeger net zo sterk waren als nu. 

De Bohrstraal, die een maat is voor de grootte van een waterstofatoom, is hiermee ook constant: 

 a0 = ε0h
2 / (πmeqe

2) 

Dat betekent dat atomen vroeger net zo groot waren als nu. 

Uit de wetten van Maxwell volgt verder: c = 1/√(ε0μ0).
6 Hierin is μ0 de magnetische veldconstante. Volgens Barry 

Setterfield geldt verder: μ0 ~ ε0 ~ c-1. “Dit volgt uit het feit dat in het isotrope, niet-dispersieve medium van de ruimte 

gelijke energie wordt gedragen door de elektrische en magnetische vectorcomponenten van de elektromagnetische 

golf, en de verhouding van E/H is invariant met elke verandering in c” (Lambert Dolphin, Implications of a Non-

Constant Velocity of Light). Daarmee is de impedantie van het vacuüm (Z0) onafhankelijk van de lichtsnelheid:  

Z0 = √(μ0/ε0) = 376,73 Ohm  μ0 = Z0/c   ε0 = 1/(Z0c) 

Wat is het verband tussen lichtsnelheid en radioactieve vervalsnelheid? 
Als de lichtsnelheid vroeger 10 keer zo hoog was, dan moet de radioactieve vervalsnelheid λ* toen ook 10 keer zo 

hoog geweest zijn: “Als een reuzenster explodeert, bereikt zijn lichtcurve snel een maximum, en neemt dan op een 

voorspelbare manier af over een bepaalde tijdsperiode. Deze lichtintensiteitscurve wordt gestuurd door de 

productie en het verval van de radioactieve isotopen Kobalt-56 en Kobalt-57. Omdat de timing van deze vervalcurve 

in SN1987A precies het vervalpatroon volgt van de twee kobalt-isotopen op aarde, werd geclaimd dat er geen 

vertraging van de lichtsnelheid optrad. Als de lichtsnelheid onderweg was afgenomen dan, zo werd juist opgemerkt, 

hadden we zo’n afname in slow motion moeten zien. In dat geval zou de waargenomen afname in lichtintensiteit 

over een veel langere periode moeten hebben plaatsvinden. De reden dat het zich niet op deze manier gedroeg is, 

dat het radioactieve vervalproces van Kobalt-56 en -57 ook sneller was toen de lichtsnelheid hoger was.” (Barry 

Setterfield, Een antwoord aan Talk Origins).  

Voor alfaverval en betaverval moet dus gelden: λ* ~ c. Voor gammaverval is dat echter ongewenst, want 

gammaverval is schadelijk en een miljoen keer zo veel gammaverval leidt tot ook tot een miljoen keer zo hoge 

warmteproductie. De vervalsnelheid is bij gammaverval echter lager bij hogere lichtsnelheid in plaats van hoger. Dit 

volgt uit onderstaande formule voor gammaverval: 

 

(Massachusetts Institute of Technology, Introduction to applied nuclear physics, Lecture notes, Chapter 7. 

Radioactive decay)  

                                                                                                                                                                                                                 
verandering in een fundamentele constante alleen op wonderbaarlijke wijze worden verklaard en daarom is het geen 
naturalistisch fenomeen” (Glenn R. Morton, Changing constants and the cosmos). 
6
 Jason Lisle stelt ten onrechte: “Slechts de snelheid van een heen-en-weergaande lichtbundel is waarneembaar, toetsbaar en 

herhaalbaar. Maar de eenrichtingssnelheid van licht niet. Het is mogelijk dat de eenrichtingssnelheid van licht allerlei waarden 
kan aannemen” (Bart van den Dikkenberg, Miljarden lichtjaren in een heelal van 6000 jaar oud; hoe kan dat?). 
De lichtsnelheid in vacuüm volgt echter uit de Maxwellvergelijkingen en is altijd gelijk aan 1/√(ε0μ0). De richting doet er niet toe. 
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Aangezien e2 ~ ε0 ~ c-1 en voor de energie van het bij gammastraling vrijkomende foton geldt E = hf ~ c0, volgt 

daardoor voor voor gammaverval: λ* ~ c-5. Voor alfaverval en betaverval geldt echter E ~ c2 vanwege E = mc2, waarbij 

m de massa van een alfadeeltje respectievelijk elektron of positron is. Voor alfaverval en betaverval geldt daarom:  

λ* ~ c6c-5 = c. Dus er was vóór de zondvloed en de eerste eeuwen na de zondvloed veel alfaverval en betaverval, 

maar bijna geen gammaverval. 

Wat is het verband tussen lichtsnelheid en massadefect? 
Vrijwel alle atoomkernen bevatten protonen èn neutronen. Protonen hebben een lading van +1 en neutronen zijn 

neutraal. Protonen stoten elkaar af. Wat zorgt er dan voor dat protonen samen met neutronen een atoomkern 

kunnen vormen? De standaard verklaring is dat protonen en de neutronen door de sterke kernkracht bijeen worden 

gehouden. De sterke kernkracht zorgt ervoor dat de afstotende Coulombkracht wordt gecompenseerd. De 

Coulombkracht en de bijbehorende energie zijn onafhankelijk van de lichtsnelheid. Dat moet dan ook voor de sterke 

kernkracht gelden. Het ligt voor de hand dat dit dan ook voor de zwakke kernkracht geldt. Dat betekent dat de 

bindingsenergie van de atoomkern onafhankelijk van de lichtsnelheid is. Vanwege E = mc2 is het massadefect 

daardoor omgekeerd evenredig met de lichtsnelheid. 

Is er een verband tussen hoge levensverwachting en gigantisme? 
Vóór de zondvloed en de eerste tijd daarna was niet alleen de levensverwachting vele malen hoger dan nu. Er waren 

toen ook planten en dieren die vele malen hoger en groter waren dan in de huidige tijd.  

“Het onderzoeken van het fossielenbestand is fascinerend. Het bevat een schat aan gegevens, evenals een aantal 

puzzels. Een daarvan is de opmerkelijke grootte van sommige van de levensvormen in het verleden, niet alleen de 

beroemde dinosaurussen, maar ook planten, insecten en zelfs een aantal zoogdieren. De dinosauriërs waren 

prominent aanwezig in het Mesozoïcum. Maar laten we eerst eens kijken naar het vroegere Paleozoïcum. 

De flora van het midden tot laat Paleozoïcum bevat grote bossen met gigantische knotsmossen (Lycopoden), 

gigantische paardenstaartplanten (Equisetopsida of Sphenopsida) en enorme varens (Filicopsida). Ze vormden het 

grootste deel van de bosfauna die de steenkoollagen aan het einde van het Paleozoïcum vormden. De Lycopoden, 

waarvan het centrale geslacht Lepidodendron was, groeiden tot een hoogte van bijna 45 meter. Tegenwoordig 

bereiken de Lycopoden, die we hangende kwastvarens noemen, een maximale grootte van ongeveer 2 meter, maar 

zijn meestal kleiner. De Sphenopsida, waarvan de belangrijkste soort Calamites was, groeiden tot 18 meter hoog. Ter 

vergelijking: hun tegenhangers, de paardenstaarten, halen tegenwoordig een veel bescheidener maximum van een 

halve meter. De Filicopsida-varens, zoals de boomvaren Psaronius, werden 10 meter of meer hoog. Deze varen leek 

erg op de moderne Dicksonia of Tasmaanse boomvaren, waarvan de maximale hoogte tegenwoordig ongeveer 4 

meter is. 

We vinden een soortgelijk gigantisme bij de ongewervelde dieren die 

bestonden tijdens het Paleozoïcum. Een belangrijk voorbeeld werd 

gerapporteerd in New Scientist van 21 november 2007. Het artikel stelde dat, 

in Duitsland, lagen uit het Devoon van het Paleozoïcum de gefossiliseerde 

overblijfselen van een gigantische zeeschorpioen opleverden. De totale lengte 

van deze zeeschorpioen werd conservatief geschat op 2,5 meter of ongeveer 

8,3 voet. Een aantal paleontologen gelooft dat dit type zeeschorpioen, 

Jaekelopterus rhenaniae, de voorouder was van moderne landschorpioenen, 

hoewel sommigen deze conclusie in twijfel trekken. Aangezien moderne 

schorpioenen een maximale grootte van ongeveer 30 centimeter of ongeveer 

een voet bereiken, vormt de grootte van deze vroege exemplaren een 

enorme puzzel. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jaekelopterus


De zeeschorpioenen waren echter slechts een van een aantal gigantische ongewervelde dieren. Het team dat dit 

fossiel van de zeeschorpioen vond, zei op BBC News: ‘De grootte van het beest suggereert dat spinnen, insecten, 

krabben en soortgelijke wezens in het verleden veel groter waren dan eerder werd gedacht.’ 

Het team, onder leiding van Dr. Simon Braddy, vermeldde ook dat monsterduizendpoten, gigantische kakkerlakken 

en jumbolibellen ook voorkomen in dit segment van het fossielenbestand. De gigantische duizendpoot, 

Arthropleura, was meer dan 2 meter (6,6 voet) lang en wordt beschouwd als verwant aan de duizendpoten die we 

tegenwoordig hebben. 

De grootste Paleozoïsche libel die tot nu toe is gevonden, was Meganeura met een spanwijdte tot 75 centimeter (2,5 

voet) en een geschat gewicht van 450 gram (1 pond). Ter vergelijking: de grootste libel van tegenwoordig heeft een 

spanwijdte van slechts 7 inch. Meganeura lijkt zelfs het grootste in de lucht zwevende insect aller tijden te zijn 

geweest. De grootste gevonden enkele vleugelbreedte was 33 centimeter, wat betekent dat een volledige 

overspanning bijna 70 cm zou zijn. 

Het is niet alleen in het Paleozoïcum dat gigantisme te vinden is onder de fauna. In lagen van het Mesozoïcum 

hebben we dinosaurussen gevonden zoals Diplodocus die 90 voet (27 meter) lang was, 16 voet (5 meter) hoog aan 

de heupen, en met een gewicht van 10 tot 20 ton. Dan was er Apatosaurus die tot 40 meter (130 voet) lang was, 

meer dan 17 meter (55 voet) lang en meer dan 30 ton woog. Als we in het vroege Cenozoïcum komen, zien we 

opnieuw gigantisme in een andere reeks dominante fauna. Er was de Megatherium, of gigantische grondluiaard, die 

5 ton woog en, staande op zijn achterpoten en staart, een hoogte van 20 voet kon bereiken. Het was blijkbaar een 

van de grootste zoogdieren die op aarde rondliep. Op een vergelijkbare manier is de gigantische wombat, 

Diprotodon, zo groot als een neushoorn, misschien wel het grootste buideldier dat ooit op deze planeet heeft 

geleefd. In Australië hebben wombats tegenwoordig een maximale grootte van minder dan drie voet lang. In deze 

lagen hebben we ook gigantische kangoeroes gevonden, die 3 meter lang waren en 200 kilo wegen, en een vliegende 

vogel van 500 kilo, waarvan onlangs de fossielen zijn besproken. 

Gigantisme blijkt een belangrijk onderdeel van het fossielenbestand te zijn, maar het is niet iets dat we vandaag zien. 

De planten en dieren die we in onze wereld zien, zijn vaak veel kleiner dan wat hun vroege verwanten lijken te zijn 

die we alleen in fossielen vinden” (Barry Setterfield, Zero Point Energy and gigantism in fossils). 

Andere voorbeelden van gigantisme zijn een prehistorische megasalamander uit het Perm (Jeanette Kras, Wat een 

dikzak: prehistorische megasalamander was zwaarder dan dwergnijlpaard), reusachtige zeeschildpadden uit het Krijt 

(René Fransen, Fossiel van grootste Europese zeeschildpad ontdekt) en een reuzenmier uit het Eoceen (Vivian 

Lammerse, Mier ter grootte van een kolibrie plaatst wetenschappers voor een raadsel). 

Een hogere lichtsnelheid  gaat gepaard met een lagere elektrische veldconstante en een lagere magnetische 

veldconstante. Een hogere lichtsnelheid is daardoor van invloed op biologische organismen: “Zowel spierstelsels als 

klieren in het bijzonder zijn afhankelijk van zowel de sterkte van elektrische impulsen als de bijbehorende 

ionenoverdrachten. Bio-elektromagnetisme, dat met beide gebieden te maken heeft, beïnvloedt bijna elk onderdeel 

van het functioneren van een organisme. Het kan dus heel goed zijn dat een aantal van de biologische problemen die 

we tegenwoordig zien, in het verleden niet gebruikelijk waren, of misschien zelfs niet bestonden. Als biologische 

systemen bijvoorbeeld efficiënter waren ..., wat zou resulteren in efficiëntere spiersystemen, zouden veel 

hartproblemen die we tegenwoordig zien misschien niet eerder hebben bestaan. Als de klieractiviteit ook efficiënter 

was geweest, zou het immuunsysteem ook sterker en sneller reactief zijn geweest. Dit soort dingen kan dan wijzen 

op een potentieel voor niet alleen gigantisme, maar ook voor een langere levensduur” (Barry Setterfield, Zero Point 

Energy and gigantism in fossils). 

Daarnaast is bij hogere lichtsnelheid de elektrische veldsterkte E hoger. De elektrische veldsterkte is namelijk 

evenredig met q/ε0. Uit q2 ~ ε0 ~ 1/c volgt q ~ √ε0 ~ 1/√c, zodat E ~ q/ε0 ~ √c. Dus als de lichtsnelheid vroeger 

1000.000 keer zo hoog was, dan was bij hetzelfde aantal elektronen de elektrische veldsterkte toen 1000 keer zo 
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hoog. Omdat de Coloumbkracht en de Coulombenergie evenredig zijn met q2/ε0 zijn deze wel onafhankelijk van de 

lichtsnelheid. 

In de jaren 80 van de vorige eeuw plaatsten twee Zwitserse wetenschappers plantenzaden en visseneieren in een 

sterk elektrisch veld. “In het lab van Ciba-Geigy, nu Novartis, hadden ze plantenzaden en visseneieren in een sterk 

elektrisch veld geplaatst. De planten en vissen die zich er daarna uit ontwikkelden waren niet alleen veel groter en 

sterker dan normaal, er verschenen zelfs vormen die volgens wetenschappers al honderdduizenden jaren waren 

uitgestorven! … Guido Ebner was geïnteresseerd geraakt in de biologische effecten van elektrische velden nadat hij 

had gezien dat planten die recht onder hoogspanningskabels groeien anders waren (ook sneller groeiden) dan 

dezelfde planten even verderop. Bij Ciba-Geigy kreeg hij een laboratorium om dit verder uit te zoeken. Hij maakte 

een soort kastje met aan de boven- en onderkant een metalen condensatorplaat. Door een spanningsverschil van 

enkele duizenden volt over deze platen aan te leggen, kon hij een zeer sterk elektrisch veld genereren. In dit veld 

plaatste hij zaden en sporen van allerlei planten, en zelfs de bevruchte eieren van een regenboogforel. … De 

‘elektroforellen’ zijn niet alleen schuwer dan hun normale broertjes en zusjes, maar ook veel wilder en agressiever. 

De bekken van de mannetjes zien er bijna net zo uit als die van de zalm: met een lange, overstekende onderkaak. 

Bovendien hebben de ‘elektroforellen’ een sterker immuunsysteem, waardoor ze minder vatbaar zijn voor ziekten. 

Ze lijken op de grote, robuuste forellen die men honderd jaar geleden nog in Europa kon vangen, maar nu nergens 

meer voorkomen, aldus de onderzoekers. Verder onderzoek in het lab van Ebner bracht aan het licht dat men in 

vrijwel alle onderzochte organismen nieuwe eigenschappen kan teweegbrengen, mits ze in een sterk elektrisch veld 

worden geplaatst. … De waarnemingen van Ebner zijn … het best te begrijpen als epigenetische veranderingen… Bij 

zulke veranderingen wijzigt de DNA-sequentie zelf niet, maar veranderen de signalen die genetische programma’s 

aan- en uitzetten.7 … Vele interacties in het genoom zijn elektrostatisch en kunnen door een elektrisch veld worden 

beïnvloed.” (Peter Borger, De oertijdcode – Elektrisch veld brengt uitgestorven forellen weer tot leven). 

Na de zondvloed zien we een drastische afname van de bereikte leeftijden (Genesis 11). We zien ook een afname 

van het gigantisme. In de zestiende eeuw v.Chr. was de Leviathan voor Job nog een uit zijn omgeving bekend 

gigantisch dier (Job 40:25–41:26). David8 beschreef in Psalm 104 de Leviathan nog als een echt bestaand dier, dat hij 

waarschijnlijk zelf nooit had gezien. In de latere Psalm 74 in de tijd van de ballingschap wordt ook over Leviathan 

gesproken, maar dan als symbool van Egypte in de tijd van de uittocht. De Leviathan was toen kennelijk een 

gigantisch dier uit het verleden. 

Volgens Genesis 5 was de bereikte leeftijd vóór de zondvloed ongeveer constant, terwijl deze volgens Genesis 11 in 

het eerste millennium na de zondvloed drastisch daalde. In overeenstemming hiermee kan verondersteld worden 

dat de lichtsnelheid vóór de zondvloed constant was en na de zondvloed drastisch daalde en dat dit onder meer 

verantwoordelijk was voor het uiteindelijk geheel uitsterven van de dinosaurussen. De lichtsnelheid vóór de 

zondvloed moet dan minstens 5 miljoen maal de huidige lichtsnelheid zijn geweest.9 De drastische daling van de 

lichtsnelheid was niet het gevolg van een natuurwet, maar van Gods besluit10 in Genesis 6:3: “Maar Jahwe zei: ‘Mijn 

levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen; de duur van zijn leven zal 

honderdtwintig jaar bedragen” (Willibrordvertaling). Flavius Josephus schreef hierover: “God … besloot … alle 
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 Zie Peter Borger, Epigenetica en geprogrammeerde aanpassingen. 

8
 Volgens de Septuaginta is David de dichter van Psalm 104. 
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factor (1 + π/2) lagere leeftijd van het heelal op (Han de Bruijn, Bij nader inzien). Het heelal zou dan niet minstens 13,6 miljard, 
maar minstens 5,3 miljard jaar oud zijn. 
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 “Hoe moeten we een verandering in een fysieke constante rechtvaardigen? We moeten het niet louter als een naturalistische 
verandering beschouwen. Wanneer men de geschiedenis van de wetenschap onderzoekt, ontdekt men dat geleidelijk aan 
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mensen die op dat moment leefden uit te roeien en een ander geslacht te maken, een mensdom dat vrij was van 

boosaardigheid, waarbij Hij tegelijk ervoor zorgde dat ze niet zo lang zouden leven als vroeger, door hun levensduur 

te beperken tot honderdtwintig jaar” (Joodse Oudheden 1:75). 

Wat zegt radioactief verval over de ouderdom van de aarde en het heelal? 
De ouderdom van de aarde is m.b.v. radiometrische datering vastgesteld op ongeveer 4,5 miljard jaar. Hierbij is 

aangenomen dat de vervalsnelheid in het verleden hetzelfde was als tegenwoordig. Omdat de aarde ongeveer 7500 

jaar geleden geschapen is, moet de vervalsnelheid in het verleden veel en veel hoger zijn geweest.  

De vervalsnelheid is recht evenredig met de lichtsnelheid in vacuüm. De radiometrische leeftijd van de aarde moet 

dan minstens 13,6 miljard jaar zijn. De aarde en de sterren zijn immers beide in de scheppingsweek ontstaan. 

Radiometrische dateringen ouder dan 4,5 miljard jaar blijken inderdaad voor te komen (Paul Nethercott, 

Radiometric dating versus the Bible).  

Bij constante lichtsnelheid en constante vervalsnelheid zijn het heelal en de aarde beide minstens 22 miljard jaar 

oud. Uitgaande van de Bijbel en een vroeger veel hogere lichtsnelheid en vervalsnelheid zijn beide ongeveer 7500 

jaar oud. Volgens de LXX duurde de periode van de schepping tot aan de zondvloed 2262 jaar. Dit betekent dat de 

vervalsnelheid en de lichtsnelheid in de periode vóór de zondvloed minstens 10 miljoen keer zo hoog waren als 

tegenwoordig.  

Het is niet alleen de Bijbel die impliceert dat de vervalsnelheid vroeger veel en veel hoger was dan tegenwoordig. 

Ook het boek van de natuur11 impliceert dat.  

Van sommige dinosaurussen met een radiometrische leeftijd van minstens 66 miljoen jaar is zacht weefsel 

gevonden. Dat is onmogelijk als deze dinosaurussen echt zo lang geleden hebben geleefd (Ruben Jorritsma, 

Botsende botvondst (2011); NOVA scienceNOW, Trex Blood (2012); Jonathan D. Sarfati, DNA en botcellen gevonden 

in dinosaurusbot (2012); Gert-Jan van Heugten, Zacht dinoweefsel komt vaker voor! (2014); Calvin Smith, Zacht 

weefsel in dinosaurusbotten: Onmogelijk miljoenen jaren oud (2014); Harrie van Nunen, Dino-ei was blauw – Zacht 

pigmentweefsel onthult kleur (2017); Michaël Dekee, Zacht weefsel in het dijbeen van een T-Rex (2018), Zacht 

weefsel in fossielen van dinosauriërs (2019), Het verslag van 1878 dat spreekt over ‘flarden huid’ aan de botten van 

de iguanodons van Bernissart (2019); Ken Coulson, DNA found in dinosaur bones! (2020), Dinosaur soft tissues: can 

AGEs and ALEs really preserve flesh for two hundred million years? (2020); Phil Robinson, DNA aangetoond in 

‘eendensnavel’dinosaurus (2020); Weet Magazine, Zacht dinoweefsel problematisch voor evolutietheorie (2020); 

Caroline Kraaijvanger, Teruggevonden celkern van dinosaurus zorgt voor opwinding, maar Jurassic Park blijft 

vooralsnog onbereikbaar (2021); Ken Coulson, Dinosaur soft tissues still provide compelling evidence of young age 

(2022); Vivian Lammerse, Braziliaanse politie stuit tijdens inval op uitzonderlijk goed bewaard gebleven vliegend 

reptiel (2022)).  

Er zijn ook geologische aanwijzingen dat de aarde geen miljarden jaren oud kan zijn: “Radiometrische datering lijkt 

een overtuigende manier om de ouderdom van gesteenten te bepalen: er komen precieze gegevens uit, en er is een 

logische opvolging van oud naar jong. Toch is Garner daarvan niet onder de indruk. ‘Hedendaagse processen zetten 

sedimenten af met ongeveer 1 centimeter per jaar. Maar de gemiddelde vormingssnelheid van de aardlagen moet, 

berekend met radiodatering, zeker duizendmaal lager zijn geweest. Geologen weten dit. Hun oplossing: er is in het 

verleden meer sediment afgezet maar dat is weggeërodeerd voordat het kon verstenen.’ Daardoor zou er tussen de 

sedimentlagen sprake zijn van ‘tijdhiaten’. ‘Er waren korte episoden waarin sedimenten werden afgezet, gevolgd 

door lange perioden van erosie’, vat Garner het oudeaardegedachtegoed samen. Die tijdhiaten zijn echter niet 

zichtbaar in de aardlagen. Twee lagen volgen elkaar naadloos op, zonder één aanwijzing van ontbrekende tijd. 

Tijdhiaten zouden sporen moeten achterlaten. Erosie zorgt namelijk voor een ongelijkmatig landschap. Dat 
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landschap zou dan weer begraven moeten worden onder nieuwe aardlagen, legt Garner uit. ‘Maar we zien 

doorgaans vlakliggende lagen waar nauwelijks erosie heeft plaatsgehad. Dat duidt op korte tijdsperioden, niet op 

lange.’” (Gert-Jan van Heugten, Geoloog Paul Garner: Aardlagen wijzen op een jonge aarde).12  

Waar ligt de vlakte van Sinear? 
Aan het einde van de zondvloed “bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat” (Genesis 8:4). Ararat (Urartu) 

was in de oudheid een land (2 Koningen 19:37; Jesaja 37:38; Jeremia 51:27) ten noorden van het huidige Irak. De 

berg waarop de ark strandde was de berg Judi in het zuiden van het land Ararat (Bill Crouse & Gordon Franz, Mount 

Cudi — True Mountain of Noah’s Ark (2006); Anne Habermehl, A Review of the Search for Noah’s Ark (2008); August 

Thiry, In de schaduw van de ark (2009); Anne Habermehl, The Role of Science in Determining the Resting Place of the 

Ark (2013); Gordon Franz, Did Sennacherib, King of Assyria, Worship Wood from Noah’s Ark as a Deity?; Tjarko 

Evenboer, Wat is de échte berg van Noach: Ararat of Judi? (2015); Maarten 't Hart, Where is Noahs ark? (2020); 

Abigail L., The Search for Noah’s Ark (2021)). De nakomelingen van Noach woonden eerst aan de zuidzijde van de 

berg Judi, waar Noach een wijngaard plantte (Genesis 9:20) en waar Noach ook begraven werd. 

Genesis 11:2 vermeldt dat de nakomelingen van Noach hun oorspronkelijke woonplaats bij de berg Judi verlieten en 

zich in de vlakte van Sinear vestigden: “Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren, vonden ze een vlakte in Sinear 

en vestigden zich daar.” (Genesis 11:2, Willibrordvertaling). De vlakte van Sinear is de vlakte noordwestelijk van het 

Sinjargebergte, en ligt ongeveer 150 kilometer ten westen van de berg Judi. Het land Sinear ligt dus niet in Zuid-

Mesopotamië, maar in Noord-Mesopotamië (Anne Habermehl, Where in the world is the tower of Babel?). 

 

De vlakte van Sinear ligt in Syrië, noordwestelijk van het Sinjargebergte. 
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Vermoedelijk vond deze verhuizing plaats nadat Noach in 2888 v.Chr. was overleden.13 Er zullen toen naar schatting 

zijn 1.000 mensen op aarde geweest zijn. Sem, Cham en Jafet waren nu de stamvaders van een nieuwe mensheid en 

zullen in de vlakte van Sinear elk voor hun eigen stam een stad hebben laten bouwen: Akkad, Erek en Kalne (Genesis 

10:10). De stad Erek in Genesis 10:10 is dus een andere stad dan Uruk (Warka) in Zuid-Mesopotamië. 

In 2736 v.Chr. stierf Sem. Het overlijden van de zonen van Noach luidde een nieuwe periode in. De 17 kleinzonen van 

Noach waren nu de stamvaders van de nieuwe mensheid, die inmiddels tot zo'n 10.000 personen was uitgegroeid. 

Zij zouden nu met hun stam nieuwe gebieden moeten bevolken, zoals God tegen Noach en zijn zonen had gezegd: 

“Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.” (Genesis 9:1). Ze deden echter het tegenovergestelde en 

bouwden samen een nieuwe stad, die Babel genoemd zou worden (Genesis 11:9). Dit Babel is dus een andere stad 

dan het Babylon in Zuid-Mesopotamië, dat pas veel later werd gesticht. 

In Jubileeën 10:24-26 wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het Babel van de spraakverwarring en 

Babylon in Zuid-Mesopotamië: “En hij verwarde hun taal, en ze begrepen elkaars spraak niet meer, en ze stopten 

toen met het bouwen van de stad en de toren. Om deze reden wordt het hele land Sinear Babel genoemd, omdat de 

Heer daar alle taal van de mensenkinderen verwarde, en van daaruit werden ze verspreid in hun steden, elk naar zijn 

taal en zijn volk. En de Heer zond een machtige wind tegen de toren en wierp hem op de aarde, en zie, het was 

tussen Assur en Babylon in het land Sinear, en zij gaven het de spotnaam 'Omverwerping'.” Ook volgens Sibyllijnse 

orakels 3:11914 stond de toren van Babel in Noord-Mesopotamië: “Toen ze in Assyrisch land een toren bouwden”. De 

Bijbel in Gewone Taal geeft Sinear ten onrechte weer met “Babylonië” en zet daarmee Bijbellezers op het verkeerde 

been. 

In de vlakte van Sinear was in tegenstelling tot de vroegere woonplaats van de mensen praktisch geen natuursteen 

aanwezig. Er was wel veel klei. Van deze klei maakten de mensen tichelstenen: “Put maar water…, stamp de klei en 

kneed het leem, pak de steenvorm.” (Nahum 3:14). Deze tichelstenen werden in het vuur gehard. De op deze wijze 

verkregen bakstenen werden met behulp van asfalt aan elkaar gemetseld. De uitvinding van de baksteen gaf aan dat 

de mens tot grote dingen in staat was. In het Gilgamesj-epos horen we er nog de echo van: 

Klim op, Ur-sjanabi, en wandel op de muur van Uruk, 

vors uit de onderbouw, bekijk het tichelwerk: 

of haar tichelwerk niet van baksteen is, 

en of haar grondslag niet gelegd hebben de zeven wijzen! 

(Gilgamesj-epos XI 303–305). 

Doordat iedereen dezelfde taal sprak, was brede toepassing van kennis en kunde van de mens mogelijk. Maar 

waartoe gebruikten de mensen deze mogelijkheden? Ze overlegden met elkaar: “Kom, laten wij voor ons een stad 

bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij 

over heel de aarde verspreid!” Er worden hier twee redenen genoemd om een stad met een hemelhoge toren te 

bouwen: 

1. laten we voor ons een naam maken en 

2. anders worden wij over heel de aarde verspreid. 

De eerste reden laat zien dat het de mensen bij de bouw niet om Gods naam, maar om eigen naam ging. De mensen 

wilden opnieuw als God zijn. Nu niet meer individueel, maar als collectief. Want samen waren zij tot veel in staat.  

De tweede reden geeft aan dat de mensen geen gehoor gaven aan Gods opdracht om zich over de aarde te 

verspreiden (Genesis 9:1, 7). Ze wilden juist bij elkaar blijven. Door een stad met een hemelhoge toren te bouwen 

kon men voorkomen dat de mensen verstrooid raakten.  
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Een ambitieus megaproject als het bouwen van een toren die tot in de wolken reikt, kan niet slagen zonder een 

krachtige leider. Dat kan in dit geval maar één man geweest zijn: Nimrod. “Deze was de eerste machtige heerser op 

aarde … Oorspronkelijk lag zijn rijk in Babel, Erek, Akkad en Kalne, in Sinear” (Genesis 10:8, 10). De naam Nimrod 

betekent “rebel” of “tegenstrever”. Volgens de  Tohono O'odham Indianen sprak Montezuma, die zichzelf “de Grote 

Rebel” noemde, ook over een tot in de hemel reikend gebouw: “Jullie zullen een groot huis voor me bouwen, 

verdieping op verdieping op verdieping. Een huis dat zal oprijzen in de lucht, ver boven de aarde tot in de hemel” 

(Ruben Jorritsma, Montezuma de Rebel).  

Door de spraakverwarring maakte God een einde aan de bouw van Babel en hadden de mensen geen andere keus 

dan zich over de aarde te verspreiden.  

Eindigde de zondvloed voor of na het omhoog komen van de bergen in Ararat? 
Phil Senter stelt in The Defeat of Flood Geology by Flood Geology dat het einde van de zondvloed na de “Ararat 

uplift” moet hebben plaatsgevonden. Hij verwijst daarvoor naar Roy D. Holt, Evidence for a Late Cainozoic 

Flood/post-Flood Boundary: “Holt (1996) betoogde dat het jaar van de zondvloed niet kon zijn geëindigd voordat de 

bergen van Ararat bestonden, omdat de ark op die bergen rustte. Hij voerde verder aan dat de ark daar niet kan 

hebben gerust tijdens grote vulkanische episodes, omdat het zou zijn vernietigd. Alle afzettingen na de zondvloed 

moeten daarom stratigrafisch boven de Ararat-bergketen liggen. Hij merkte op dat de opheffing die de bergketen 

creëerde, plaatsvond in het Eoceen, Mioceen en Plioceen. Omdat Noach uitkeek op het droge voordat hij de Ark 

verliet (Genesis 8:13-14), moest de landing van de Ark hebben plaatsgevonden na een vroege Plioceense 

zeeoverschrijding die plaatsvond in deze bergketen. Volgens dit argument kan het einde van het jaar van de 

zondvloed niet vóór het Plioceen zijn geweest.” 

Als we echter uitgaan van de berg Judi als de berg waar de ark op strandde, is het juist andersom. De “Ararat uplift”, 

die tijdens het Cenozoïcum plaatsvond, dateert dan van na het einde van de zondvloed.  

Genesis 8:4 vermeldt: “En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het 

gebergte van Ararat.” Dr. G.Ch. Aalders schreef hierover in de Korte Verklaring: “De ark kwam op vaste bodem te 

rusten, te weten op de top van een der bergen in het landschap Ararat, op de 17e dag der zevende maand, precies 

vijf maanden na het begin van de vloed; en daar 150 dagen met vijf maanden gelijk staan moeten we aannemen, dat 

de ark dus vrijwel onmiddellijk nadat de val een aanvang had genomen op deze berg vastraakte. Misschien mogen 

we het ons zelfs wel zó denken, dat dit vastraken met het begin van de daling van het water vrijwel samenviel; daar 

de hoogste bergen niet meer dan 15 el onder water stonden en de ark met haar 30 el hoogte wel een diepgang zal 

gehad hebben van ongeveer 15 el, was er feitelijk geen beduidende val van het water nodig om haar op een van de 

hoogste toppen te doen vastlopen.” (Genesis I, pp. 221-222). 

 

De berg Judi ligt ten noordoosten van het drielandenpunt van Turkije, Syrië en Irak. 
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Het water moest dus eerst zakken om de toppen van de bergen zichtbaar te maken. Als we vanuit de berg Judi naar 

het noordoosten kijken, blijken de bergen echter hoger te zijn dan de 2114 meter hoge berg Judi. Dus dan zouden de 

toppen van de bergen niet pas zichtbaar worden als het water gezakt was. Daarom moeten ten tijde van de 

zondvloed de noordoostelijk van de berg Judi gelegen bergen lager geweest zijn dan nu.  

Genesis 8:5 vervolgt daarna: “En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, 

op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.” De Korte Verklaring zegt hierover: 

“Toen de ark vastraakte was er van de toppen nog niets te bespeuren: de ark zat vast, nog van alle zijden enkel door 

water omringd. Thans was echter het water zóver gedaald, dat in de rondte verschillende bergtoppen konden 

worden opgemerkt die boven het water uitstaken.” 

De berg Judi moet vroeger zelf ook lager geweest zijn dan nu.  Na de zondvloed zullen de mensen en dieren zonder 

al te veel problemen van de berg Judi zijn afgedaald, maar tegenwoordig gaat dat niet meer zo gemakkelijk: “In 

Hassana kende iedereen de route door de bergen naar de top van Judi. Maar het bleef een gevaarlijke klimpartij, 

waaraan niet elke dorpeling zich waagde. Opa Rasho deed het wel, hij is op de top van Judi geweest.” (August Thiry, 

In de schaduw van de ark). 

Volgens de geoloog Friedrich Bender zijn er sterke aanwijzingen voor “een aanzienlijke verhoging van de zuidelijke 

rand van de Taurus en Oost-Turkije” nadat de ark op de berg Judi was gestrand: “Verschillende waarnemingen … 

laten ons concluderen dat er in geologisch recente tijden een significante verhoging van de zuidelijke rand van de 

Taurus en Oost-Turkije was. Het lokale Neogeen, bijvoorbeeld, in de buurt van het Taurusgebergte, bevindt zich in 

een bijna verticale positie. Bij een epirogene stijging (grote gebiedsbrede opheffing) werden zelfs jongere lagen 

opgenomen, b.v. in het voorland van de berg Judi, waar Pleistocene sedimenten onder jongere alluvia duiken (U. 

Staesche, verbale communicatie). De waarnemingen van Bobek (1941) wijzen ook op een aanzienlijke verhoging van 

de Taurus in deze regio. Hij suggereert waarden tot 1500 m [4920 voet] voor de verhoging in de regio van de Bitlis 

Cay sinds het oudere Plioceen. Geologisch jonge opheffingen kunnen hebben plaatsgevonden bij de 

hoofdbreuklijnen op de zuidelijke berg Judi.” (Friedrich Bender, Tectonic Lifting of the Taurus Mountains of Turkey).  

Dit suggereert dat de berg Judi minder omhoog is gekomen dan de bergen in de buurt van het noordelijker gelegen 

Bitlis. Een stijging van 1500 m zoals in de Bitlis Cay regio lijkt daarom onwaarschijnlijk voor de zuidelijker gelegen 

berg Judi. Een stijging met de helft lijkt meer voor de hand te liggen. De berg Judi zou dan in de tijd van de zondvloed 

ongeveer 1400 m hoog zijn geweest. 

Na de zondvloed leefde Noach met zijn familie in een dorp aan de voet van de berg Judi. “Oude Arabische bronnen 

maken melding van het dorp Thamanin dat Noach zou hebben gesticht aan de voet van Judi. Die Semitische naam 

verwijst naar het getal acht, naar de acht personen die volgens Genesis uit de ark kwamen: Noach, zijn vrouw, zijn 

drie zonen en hun vrouwen.” (August Thiry, In de schaduw van de ark).  

In 2013 ontdekte S.C. Compton m.b.v. Google Earth de 

exacte locatie van Thamanin (Discovering the Lost City of 

Thamanin).  Het dorp Thamanin ligt hemelsbreed 

ongeveer 5 km ten zuiden van de top van de berg Judi. 

Thamanin ligt op een cirkelvormige heuvel met een 

diameter van ongeveer 180 meter. Daaruit volgt dat de 

oppervlakte van Thamanin ongeveer 2½ hectare is. Dat is 

voldoende ruimte voor ongeveer 500 mensen. De heuvel 

fungeerde waarschijnlijk als een terp. Een terp in 

bergachtig gebied? Ja, want in sommige geologische 

periodes was de zeespiegel enkele honderden meters hoger dan tegenwoordig en stond een deel van de Arabische 

plaat onder water. Om die reden kan volgens Barry Setterfield de berg waarop de ark landde niet de berg Judi zijn en 
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zoekt hij de vlakte van Sinear in Afrika (Barry & Helen Setterfield, Where is Noah's Ark?). Als de nakomelingen van 

Noach echter in die tijd op een hoge terp leefden, vervalt het argument van Setterfield. 

Waar in de geologische kolom is de zondvloed te vinden? 
De zondvloed is de grootste catastrofe in de geschiedenis van de aarde. Dus moet de zondvloed ergens in de 

geologische kolom15 terug te vinden zijn. De meerderheid van de creationisten is van mening dat een groot deel van 

de aardlagen van het Fanerozoïcum (de geologische periode van het Cambrium tot nu) door de zondvloed zijn 

afgezet.16 De laatste decennia is er steeds meer bewijs gekomen dat dit niet kan kloppen. Een deel van dit bewijs is 

door zondvloedgeologen verzameld en is in 2011 door Phil Senter samengevat in het artikel The Defeat of Flood 

Geology by Flood Geology:  

 

                                                           
15

 Zie Glenn R. Morton, The Geologic Column and its Implications for the Flood over de realiteit van de geologische kolom. 
16

 Zie Willem Jan Blom, Geen zondvloed tijdens het Paleozoïcum: Inleiding.  
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In dit overzicht is te zien dat er in de lagen van het Mesozoïcum dinosaurusnesten te vinden zijn. Dat past niet bij de 

zondvloed (Paul Garner, Where is the Flood/post-Flood Boundary? Implications of Dinosaur Nests in the Mesozoic). 

Ook is in het overzicht te zien dat er in de lagen boven het Carboon pootafdrukken zijn. Dat past evenmin bij de 

zondvloed. Een artikel uit 2014 laat zien dat er ook in het Devoon en het Carboon pootafdrukken zijn (Carl R. Froede 

Jr., A. Jerry Akridge & John K. Reed, Phanerozoic Animal Tracks: A Challenge for Catastrophic Plate Tectonics). Dus 

het Devoon en alles wat daar boven ligt, moet van na de zondvloed zijn. In het overzicht is ook te zien dat er tijdens 

het Proterozoïcum, gedurende het gehele Paleozoïcum en ook daarna vulkanisme op het land is. Tijdens de 

zondvloed zouden we verwachten dat de vulkanen onder water staan. “Vulkanen die onder water uitbarsten (vaak 

onderzeese bergen genoemd) hebben een heel andere vorm en consistentie van materiaal dan vulkanen die op het 

land uitbarsten. Dit komt omdat het hete gesmolten gesteente dat uitbarst, zogenaamde kussenvormen aanneemt 

wanneer het door water wordt gekoeld” (Anne Habermehl, The Role of Science in Determining the Resting Place of 

the Ark).  Daarnaast zijn er in het Siluur en het Devoon scheuren in de modder die het gevolg zijn van uitdroging 

(dessication cracks). Ook dat zouden we niet tijdens de zondvloed verwachten. En zo zijn er het overzicht van Phil 

Senter nog meer bewijzen dat de zondvloed niet tijdens het Fanerozoïcum plaatsvond.  

Tijdens het Proterozoïcum en Archeïcum vinden we ook stromatolieten. Phil Senter schreef hierover: “Wise en 

Snelling (2005) merkten op dat in situ stromatolieten (sedimentaire afzettingen gevormd door langzaam groeiende 

bedden van cyanobacteriën) overvloedig aanwezig zijn in de sedimenten van de Proterozoïsche Chuar-groep in de 

Grand Canyon. Stromatolieten vormen zich in laag-energetische, ondiepe mariene omgevingen, en de 

sedimentologie van de sedimenten van de Chuar Group die ze bevatten, komt hiermee overeen. Die sedimenten 

kunnen dus niet tijdens het zondvloedjaar zijn afgezet, zoals Wise en Snelling (2005) opmerken. Wise (2003) merkte 

ook op dat de Crystal Spring- en Beck Spring-formaties in Death Valley, beide behorend tot het Proterozoïcum, 

stromatolieten bevatten. Dickens en Snelling (2008) merkten op dat stromatolieten ook aanwezig zijn in andere 

Proterozoïsche afzettingen en ook in Precambrische afzettingen in het laat-Archeïcum.” De oudste stromatolieten 

zijn nog ouder en dateren uit het Paleoarcheïcum. Deze hebben een radiometrische ouderdom van 3,48 miljard jaar 

(Nana Fischer, Dit is een van de oudste tekenen van leven).  

Volgens Hans Hoogerduijn stonden in het Ordovicium alle continenten onder water (Rekolonisatie en de 

aardgeschiedenis ca. 14:50). Uit de volgende schermafdruk van Christopher Scotese, Plate tectonics, 

Paleogeography, & Ice Ages (dual hemispheres) blijkt dat in het Ordovicium niet de gehele aarde door water was 

bedekt: 
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Dit komt overeen met wat Steven J. Robinson schreef: “Er is geen geologisch tijdperk na het Archeïcum waarin de 

hele aarde onder water stond” (Problems with creationism). De zondvloed kan daardoor niet na het Archeïcum 

hebben plaatsgevonden. 

Van het Archeïcum tot het Mesozoïcum zien we herhaaldelijk de vorming van een supercontinent dat na verloop van 

tijd weer opbreekt, waarna na enige tijd weer een nieuw supercontinent wordt gevormd, dat na enige tijd ook weer 

opbreekt, enz.  Het oudste supercontinent dat op deze manier ontstond is Kenorland (2,45 – 2,1 miljard jaar geleden 

op de radiometrische tijdschaal). Daarna viel dit supercontinent uit elkaar en ontstond na enige tijd het 

supercontinent Columbia / Nuna (1,8 – 1,5 miljard geleden), daarna Rodinia (1,1 – 0,75 miljard geleden), daarna 

Pannotia (0,60 – 0,55 miljard jaar geleden) en vervolgens Pangea (0,25 – 0,21 miljard jaar geleden). Dit laat zien dat 

al vroeg in de geologische kolom de continenten op drift zijn geraakt. Wat is daarvan de oorzaak? 

“Heb je je ooit afgevraagd wat de aanleiding was voor de zondvloed in Genesis? Genesis 7:11 vertelt ons dat er een 

unieke geologische gebeurtenis plaatsvond op hetzelfde moment dat de zondvloed begon: “In het zeshonderdste 

jaar van Noachs leven, in de tweede maand, de zeventiende dag van de maand, op die dag waren alle fonteinen van 

de grote diepte werden opengebroken en de vensters van de hemel werden geopend.” De meeste 

scheppingsgeologen geloven dat de opening van “de fonteinen van de grote diepte” verwijst naar het uiteenvallen 

van de aardkorst in platen. De daaropvolgende snelle, catastrofale beweging van deze platen zou enorme 

hoeveelheden hete ondergrondse wateren en gesmolten gesteente in de oceaan hebben doen vrijkomen. Terwijl 

het hete water door de gebroken zeebodem gutste, flitste het water in oververhitte stoom en schoot hoog in de 

atmosfeer als supersonische stoomstralen, zeewater meevoerend dat uiteindelijk als regen viel. Maar welke 

catastrofe zou God hebben gebruikt om de aardkorst – vele kilometers dik – te doen barsten?” (Andrew A. Snelling, 

Did Meteors Trigger Noah’s Flood?) 

“Een mondiale zondvloed kan … reëel geacht worden, als er vroeger geen diepe oceanen waren en geen hoge 

bergen. De vraag is dan ook, is er een theorie die dit ondersteunt. Nu is er inderdaad een theorie van de 

plaattektoniek17 die hiervan uitgaat. In het kort komt deze theorie op het volgende neer: De lithosfeer (korst en de 

bovenste 100 km van de mantel) "drijft" als verschillende platen op de asthenosfeer (mantel onder de lithosfeer, 

ongeveer 500 km dik). Alle platen bewegen met verschillende snelheden, omdat ze allemaal andere 

materiaaleigenschappen hebben, net zoals een auto sneller optrekt bij een verkeerslicht dan een vrachtauto. 

Daarom zijn er plekken op aarde waar platen botsen, langs elkaar schuiven en van elkaar weg bewegen. Botsende 

platen hebben als gevolg dat de plaat met de grootste dichtheid in de mantel wordt "geduwd" en verdwijnt, terwijl 

spreidende platen aangroei van nieuwe korst veroorzaken. Verder gaat deze theorie ervan uit dat er vroeger, in 

tegenstelling tot de verschillende continenten van tegenwoordig, één supercontinent was … Door één of andere 

catastrofe is dit supercontinent in stukken gescheurd en in grote snelheid uit elkaar geschoven. Door deze catastrofe 

ontstond de zondvloed” (Aantekeningen bij de Bijbel – Zondvloed). 

Michael J. Oard heeft berekend dat 3,9 miljard geleden op de radiometrische tijdschaal de aarde gebombardeerd is 

door 36.000 meteorietinslagen met een diameter van minstens 30 km (How many impact craters should there be on 

the earth?). Dit staat bekend als de Late Heavy Bombardment (LHB). “Abramov en Mojzsis berekenden dat de LHB-

episode ongeveer een kwart van het aardoppervlak zou hebben aangetast. Wielicki et al. … schatten dat 37% van de 

aardkorst door inslagen gedurende een gebeurtenis als het LHB zou zijn geraakt met ongeveer 6% overlap (d.w.z. 

ongeveer 1/3 van de aardkorst).” (Sunshine S. Abbott, T. Mark Harrison, Axel K. Schmitt & Stephen J. Mojzsis, A 

search for thermal excursions from ancient extraterrestrial impacts using Hadean zircon Ti-U-Th-Pb depth profiles).18 

Het is echter onwaarschijnlijk dat de genoemde Late Heavy Bombardment daadwerkelijk heeft plaatsgevonden 

(Stephen J. Mojzsis, Ramon Brasser, Nigel M. Kelly, Oleg Abramov & Stephanie C. Werner, Onset of giant planet 
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migration before 4480 million years ago). “Als je kijkt naar de bombardementen van kraters van Mercurius, de maan, 

Mars, satellieten van het buitenste zonnestelsel, laat geen van hen een toename van het bombardement zien. Het 

zijn alleen de maanmonsters, die allemaal zijn verzameld en naar de aarde zijn teruggebracht vanaf een klein stukje 

maan, slechts ongeveer 12 procent van het maanoppervlak, en allemaal verzameld in de buurt van Mare Imbrium 

(krater)” (Stephen Mojzsis in New Date For ‘Late Heavy Bombardment’ May Change Life’s Timeline on Earth). 

Daarnaast is moeilijk in te zien hoe de ark van Noach 36.000 meteorietinslagen met een diameter van minstens 30 

km zou kunnen doorstaan: “het meest significante aspect zou de seismische beving zijn met een energie van 11,8 op 

de schaal van Richter, die verder gaat dan 10.000 km van de inslag! Deze seismische beving is ongeveer drie orden 

van grootte ernstiger dan de grootste aardbevingen op aarde, en het is deze seismische beving die ver van de plaats 

van inslag het meest verwoestende effect heeft” (Michael J. Oard, An impact Flood submodel—dealing with issues). 

Maar wat dan wel? Het team van Stephen 

Mojzsis zag geen piek in het aantal inslagen 

ongeveer 3,9 miljard jaar geleden. “Maar 

zijn team zag wel dat de meeste rotsen 

waren "gereset"19 - in feite zo gesmolten 

dat de radiometrische klokken die 

onderzoekers gebruiken om de leeftijd van 

een rots te bepalen, opnieuw worden 

gestart. Dat smelten is een teken van 

enorme inlag, en ze ontdekten dat de 

klokken op 4,48 miljard jaar geleden 

werden gereset” (Korey Haynes, New Date 

For ‘Late Heavy Bombardment’ May Change Life’s Timeline on Earth). Dit betekent dat de aarde 4,48 miljard geleden 

op de radiometrische tijdschaal door een zwaar bombardement uit de ruimte getroffen werd.20 Dit was het begin 

van de zondvloed, waardoor het oorspronkelijk geschapen supercontinent in stukken brak. De overlevering van de 

Hopi-indianen vermeldt: “De continenten scheurden en verzonken in de golven” (Aantekeningen bij de Bijbel – 

Zondvloed). 

In Genesis 7:11 wordt gesproken over het openen van de “sluizen van de hemel”. In Jesaja 24:18-19 wordt duidelijk 

wat dit betekent: “De sluizen van de hemel worden geopend, de grondvesten van de aarde beven. De aarde kraakt 

en barst open, de aarde schokt en schudt heen en weer, de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk.” Deze profetie in 

Jesaja 24 heeft geen betrekking op het einde van de wereld, maar op de grote aardbeving in de tijd van koning Uzzia 

(Amos 1:1; Zacharia 14:5). De reden voor deze aardbeving: “Het land is ontwijd door zijn bewoners: zij hebben de 

wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken” (Jesaja 24:5). “Met eeuwig verbond 

wordt niet het verbond met Noach bedoeld, maar dat met Abraham en zijn zaad” (C. van der Waal, Sola Scriptura I, 
31979, pagina 300).21   

Een aardbeving kan op 4 verschillende manieren ontstaan:  

 Door een meteorietinslag 

 Doordat ondergrondse grotten binnen in de aarde instorten 

 Door een uitbarsting van een vulkaan 

 Doordat lagen gesteente plotseling verschuiven 

“De sluizen van de hemel worden geopend” (Jesaja 24:18) betekent dat een meteorietinslag de oorzaak van een 

hevige aardbeving is. “In de tijd dat koning Uzzia regeerde, rond 760-750 v. Chr., leefde de profeet Amos. Zijn 
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Bijbelboek begint dan ook met de mededeling dat hij twee jaar voor dé aardbeving profeteerde. Amos herinnert zijn 

volk eraan dat er misdaden zijn begaan. Daarom (hfst. 2) “zal ik de grond onder jullie voeten doen kraken… zelfs de 

dapperste held zal naakt moeten vluchten die dag – spreekt de Heer”. De aardbeving ten tijde van Uzzia kan door 

archeologen gedateerd worden op 760 v. Chr.22 omdat de door een aardbeving verstoorde laag 6 uit de opgegraven 

stad Hazor uit de tijd stamt dat Amos profeteerde. Hazor was een nederzetting ten noorden van het Meer van 

Galilea. Juist laag 6 bevat resten van gebouwen die onmiskenbaar door een zware aardbeving zijn vernield (Bentor, 

1989; Austin et al., 2000). Ook op vijf andere opgravingslocaties zijn aanwijzingen gevonden voor deze beving. Austin 

en collega’s gaan uit van een magnitude tussen 7.8 en 8.2, waarbij het epicentrum waarschijnlijk in Libanon lag 

omdat de gevolgen van de beving zuidwaarts afnamen.” (Anne Rutger Fortuin, Aardbevingen in het Jordaandal: 

geologische en archeologische getuigenissen).  

De Bijbel kent drie soorten hemel: de wolkenhemel (de eerste hemel), de sterrenhemel, waartoe ook de planeten 

worden gerekend en waar de meteorieten vandaan komen (de tweede hemel), en de hemel waar God woont (de 

derde hemel, zie 2 Korintiërs 12:2). Het openen van de sluizen van de hemel verwijst niet naar de wolkenhemel, 

maar naar de sterrenhemel vanwaar vallende sterren (meteorieten) op de aarde inslaan en waardoor de aardkorst 

met geweld openbreekt. Dit wordt bevestigd door de overlevering van het  Miaovolk over de zondvloed, waar 

gesproken wordt over een zeer zware aardbeving en het doorklieven van de lucht tot aan de hoogste hemel:  

Dezen deden niet Gods wil en verkregen niet zijn genegenheid, 

maar vochten met elkaar en daagden de Godheid uit. 

Hun leiders schudden hun vuisten voor het aangezicht van de Almachtige. 

Daarna werd geschud tot een diepte van drie lagen, 

de lucht werd doorkliefd tot aan de hoogste hemel. 

Gods woede laaide op totdat zijn Wezen werd veranderd; 

zijn wraak vulde zijn ogen en zijn gezicht, 

totdat hij moest komen om de mensheid te vernietigen; 

komen om een wereld vol mensen te verdelgen. 

Dus stroomde het water veertig dagen in lagen en vloeden. 

Daarna vijfenvijftig dagen van mist en motregen.23 

Het water overtrof de bergen en grenzen. 

(‘De overleveringen van het Miaovolk’ in: Tjarko Evenboer, De wereldwijde vloed) 

Michael J. Oard schreef terecht: “Die inslagen die de oceaan van vóór de zondvloed raken, zouden water naar boven 

blazen dat de bron zou zijn voor de 40 dagen en nachten van regen … de uitdrukking 'de sluizen van de hemel' zou … 

kunnen verwijzen naar inslagen die uit de ruimte komen, aangezien de sluizen van de hemel niet noodzakelijkerwijs 

rechtstreeks verband houden met de 40 dagen regen” (An impact Flood submodel—dealing with issues).  

Uit al deze gegevens ontstaat het volgende beeld over het verloop van de zondvloed: 

Dag 1 De sluizen van de hemel worden geopend  de kolken van de grote waterdiepte breken open  het 

begint te stortregenen  de ark begint te drijven. 

Dag 41  De stortregen gaat over in mist en motregen. 

Dag 151 De sluizen van de hemel en de kolken van de waterdiepte worden toegesloten en er gaat een hevige 

wind waaien  het waterpeil begint te dalen  de ark komt vast te zitten op het Araratgebergte. 
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De ark was zo gemaakt dat deze wel tegen een stootje kon: “Toen God tegen Noach zei hoe hij de ark moest 

bouwen, kreeg hij de opdracht om die van binnen en buiten met pek te besmeren. … Het populaire programma 

Mythbusters van Discovery Channel voerde een serie experimenten uit met een beschermend polyurethaanproduct: 

Bedliner. … De Mythbusters wilden de ‘mythe’ testen dat een huis met zo’n coating bestand zou zijn tegen een 

ontploffing vlakbij. Voor de experimenten gebruikten ze vier muren: twee van hout en twee van betonblokken. Een 

ontploffing met een explosiedruk van 6,5 bar sloeg een aanzienlijk gat in een onbewerkte houten wand. Maar bij 

eenzelfde houten wand, waarop van binnen en buiten Bedliner-coating was gesproeid, trad geen schade op. Tests 

met muren van betonblokken, waarbij de kracht bij de ontploffing was verhoogd tot 96 bar, gaven gelijke resultaten. 

… De chemische samenstelling van polyurethaan is bekend, maar de eigenschappen van de pek die bij de arkbouw 

werd gebruikt niet. Deze kan van olie of houtskool zijn gemaakt, maar ook van hars. De scheepsbouwers in Europa 

gebruikten vele eeuwen geleden hars van naaldbomen om hun houten schepen te dichten. … Als je ziet hoeveel 

bescherming een gesproeide polyurethaanlaag biedt, dan kun zou je ervan uit mogen gaan dat de pekcoating op de 

ark hem niet alleen waterdicht maar ook inslagbestendig maakte” (W. Nunn, Kon de ark een stootje hebben? – 

Explosie-experiment toont de voordelen van een dubbele peklaag). 

Flavius Josephus schreef hierover: “De wanden en het dak waren zo stevig, dat de ark met geen mogelijkheid onder 

de kracht van het water zou kunnen bezwijken en in de golven zou verdwijnen” (Joodse Oudheden 1:78). 

Hoeveel talen ontstonden er bij de spraakverwarring? 
Vóór de spraakverwarring sprak iedereen een vroege vorm van Hebreeuws. Dit blijkt uit de namen die de mensen 

vóór de spraakverwarring hadden (Willem Westerbeke, God sprak Hebreeuws). “Adam was de eerste die deze taal 

sprak. Noach beheerste hem ook” (R. Evers, Eén van de grootste wonderen in Israel). Bij de spraakverwarring 

kwamen er nieuwe talen, maar de nakomelingen van Arpachsad bleven de oorspronkelijke taal spreken. Vergelijk de 

overlevering van de Choctaw-indianen: “Sommigen bleven de oorspronkelijke taal spreken” (Tjarko Evenboer, Wie 

heeft er niet van Babels toren gehoord?).  

De spraakverwarring betekende niet dat gezinsleden elkaar niet meer konden verstaan, maar dat mensen van 

verschillende stammen verschillende talen ging spreken: “de verschillende stammen, ook al waren ze allemaal 

mensen, konden elkaar niet meer verstaan” (Ruben Jorritsma, Montezuma de Rebel). Volgens prof. Luigi Cavalli-

Sforza van de Universiteit van Stanford, één van de voornaamste deskundigen in de wereld op het gebied van 

menselijke genetica, hebben de ongeveer 6000 talen die vandaag bestaan, zich ontwikkeld uit  ongeveer  17 

oorspronkelijke talen die helemaal niet verwant waren (Hennie Mouton, Schepping & Evolutie – onverzoenbaar!, 

§7.3). Dit aantal oorspronkelijke talen komt overeen met de 17 kleinzonen van Noach volgens de Septuaginta: 

Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesek, Tiras (zonen van Jafet), Kus, Misraim, Put, Kanaän (zonen van Cham), 

Elam, Assur, Arpachsad, Lud, Aram en Kenan (zonen van Sem). De kleinzonen van Noach verspreidden zich elk met 

hun eigen nakomelingen en hun eigen taal naar de verschillende landen (Genesis 10:32). 

De taal die Gomer sprak, vormde de basis van een groot deel van de Indo-Europese taalfamilie. De Indo-Europese 

taalfamilie bestaat uit de volgende taalgroepen: Indo-Iraans, Helleens, Keltisch, Italisch, Balto-Slavisch en Germaans 

(Klaas Roos, Ontstaan van talen – Wetenschappers komen steeds dichter bij Babel). De Germanen stammen af van 

Gomers zoon Askenaz (Tjarko Evenboer, De wereldwijde vloed, pp. 160-164). Het Germaans komt dus voort uit een 

oorspronkelijke taal die we naar Gomer het Gomeritisch zullen noemen. Dat geldt echter niet voor alle taalgroepen 

uit de Indo-Europese taalfamilie. In onderstaande tabel is voor de talen uit de Indo-Europese taalfamilie het 

equivalent van het Nederlandse woord “Nee” weergegeven:  

Taal Ontkenning Taalgroep 

Afghaans Neh Indo-Iraans 

Bengaals Nā Indo-Iraans 

Bosnisch Ne Germaans 

Bulgaars Ne Germaans 
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Taal Ontkenning Taalgroep 

Catalaans No Italisch 

Deens Nej Germaans 

Duits Nein Germaans 

Engels No Italisch 

Frans Non Italisch 

Fries Nee Germaans 

Galicisch Non Italisch 

Grieks Ochi Heleens 

Gujarati Nā Indo-Iraans 

Haïtiaans Creools Non Italisch 

Hindi Nahin Indo-Iraans 

Hongaars Nem Balto-Slavisch 

Iers Níl Keltisch 

Italiaans No Italisch 

Keltisch - Keltisch 

Koerdisch Na Indo-Iraans 

Kroatisch Ne Germaans 

Latijn Non Italisch 

Luxemburgs Nee Germaans 

Macedonisch Ne Balto-Slavisch 

Manx Dyn Keltisch 

Nederlands Nee Germaans 

Noors Nei Germaans 

Oekraïens Ni Germaans 

Oudengels Nay Germaans 

Perzisch Naa Indo-Iraans 

Pools Nie Balto-Slavisch 

Portugees Não Italisch 

Roemeens Nu Italisch 

Russisch Net Balto-Slavisch 

Schots-Gaelisch - Keltisch 

Servisch Ne Germaans 

Sloveens Ne Germaans 

Slowaaks Žiadny Balto-Slavisch 

Spaans No Italisch 

Tsjechisch Ne Balto-Slavisch 

Urdu Nahin Indo-Iraans 

Welsh Na Keltisch 

IJslands Nei Germaans 

Zweeds Nej Germaans 
  

Het woord voor “Nee” blijkt in het Indo-Iraans, Italisch, Balto-Slavisch en Germaans (bijna) altijd met een “N” te 

beginnen. Hieruit volgt dat deze vier taalgroepen uit het Gomeritisch voortkomen. Het Grieks daarentegen heeft een 

heel ander woord voor Nee: “Ochi”. Dat komt doordat de Grieken niet van Gomer afstammen, maar van Gomers 

broer Javan (The Chronicon of Hippolytus 60). De Kelten stammen af van een andere broer van Gomer, namelijk  

Magog (The Chronicon of Hippolytus 58). Het Keltisch had blijkbaar oorspronkelijk geen woord voor “Nee”. 

Dit betekent dat een Proto-Indo-Europese taal nooit heeft bestaan en dat de oorspronkelijke talen uit de Indo-

Europese taalfamilie Gomeritisch, Helleens en Keltisch waren. 
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De zeventiende kleinzoon, Kenan, ontbreekt in de Masoretische tekst en is waarschijnlijk de stamvader van de 

Kenieten. In Numeri 24:21-22 staat volgens de Masoretische tekst: “Toen zag hij de Kenieten en hief hij deze 

orakelspreuk aan: ‘Vast staat uw woning, Kaïn, op een rots is uw nest gebouwd. Toch zult u worden weggevaagd, 

weldra voert Assur u weg.’” De vermelding van Kaïn als de stamvader van de Kenieten kan onmogelijk juist zijn. 

Waarschijnlijk is hier sprake van een verbastering van Kenan. In het Hebreeuws lijken Kaïn en Kenan namelijk veel op 

elkaar. Deze spreuk voorspelt dus dat de Kenieten door het broedervolk Assur worden weggevoerd. 

De oudste zoon van Sem, Arpachsad, bleef met zijn nakomelingen de oorspronkelijke taal spreken. Hierdoor bleef bij 

zijn nakomelingen kennis van de ware God aanwezig, zoals bij Abraham, Melchisedek (Genesis 14:18-21) en Job. 

Uit Genesis 11:1-9 kunnen we niet opmaken in welk jaar de spraakverwarring plaatsvond. In Genesis 10:25 staat 

echter dat Peleg zijn naam naar aanleiding van een verdeling van de aarde kreeg, “want in zijn dagen werd de aarde 

verdeeld”. Dit verdelen van de aarde moet binnen de context van Genesis 10 betrekking hebben op het verspreiden 

van de verschillende volken over de aarde.24 Een kind ontvangt zijn naam bij zijn geboorte (Genesis 4:25; 25:25-26; 

29:32-30:24; 35:18; 38:29-30; 41:50-62) en dat zal ook bij Peleg het geval geweest zijn. Daarom moet de 

spraakverwarring in 2707 v.Chr., het geboortejaar van Peleg, hebben plaatsgevonden. Sem leefde toen niet meer, 

maar Arpachsad nog wel. 

Hoe zijn stenen werktuigen uit het Mioceen te verklaren? 
In de negentiende eeuw vonden L.Abbé Bourgeois in Frankrijk en Carlos Ribeiro in Portugal stenen werktuigen uit 

het Mioceen (Kees-Jan van Dam, Stoeien met de steentijd). Er zijn geen menselijke fossielen uit die tijd bekend. Dit 

betekent dat de mensen zich toen nog niet over de aarde hadden verspreid. Maar hoe kwamen die stenen 

werktuigen dan in Frankrijk en Portugal? 

Uit onderzoek is gebleken dat apen ook gereedschap gebruiken (Lilian Groot, Chimpansees gebruiken al lang 

gereedschap; René Fransen, Orang-oetan leert zelf hameren). “Het gebruik van werktuigen werd als uniek voor de 

mens beschouwd tot Goodall in 1960, al zeer snel na het begin van haar waarnemingen, opmerkte dat chimpansees 

grasstengels gebruikten om naar termieten te hengelen. Meer zelfs, bladeren werden verwijderd om takken meer 

geschikt te maken. Ook bij chimpansees in gevangenschap wordt dergelijk intelligent gebruik van voorwerpen 

vastgesteld. In Burgers Dierenpark te Arnhem gebruikten chimpansees een lange, zware tak om in groep over de 

muur te ontsnappen. Momenteel zijn tientallen verschillende gereedschappen gedocumenteerd die gebruikt worden 

door chimpansees. Per groep kan het gebruik van werktuigen verschillen” (De menselijke evolutie). 

“Chimpansees zijn intelligente en vindingrijke dieren. The Fongoli chimpansees in het bijzonder, vertonen een 

indrukwekkende vindingrijkheid en gevoel voor planning door aangescherpte stokken te gebruiken als een soort van 

speer om te jagen op galago's. Maar ook andere dieren zijn in staat om werktuigen gebruiken. Wipsnavelkraaien 

bijvoorbeeld ontwerpen en fabriceren verschillende soorten stokken om naar insecten te zoeken. Evenals de Fongoli 

chimpansees, maakt ook de spechtvink gebruik van scherpe voorwerpen om naar voedsel te zoeken. Ze breken 

scherpe stekels van cactussen om daar insecten aan te spietsen. Aasgieren zijn bekend om het gebruik van stenen 

waarmee ze eieren van struisvogels proberen open te breken. Dolfijnen beschermen hun neuzen met sponzen als ze 

op de zeebodem willen woelen op jacht naar vis. Olifanten bewerken twijgen op een zodanige manier dat ze geschikt 

zijn om vliegen mee te meppen en zichzelf mee te krabben. Kort samengevat, meerdere dieren zijn in staat om ruwe 

werktuigen te maken” (Ryan Jaroncyk, Chimpansees op jacht met speren?).  
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 Dr. G.Ch. Aalders schreef hierover in de Korte Verklaring der Heilige Schrift: “Alleen vraagt hier nog even onze bizondere 
aandacht de opmerking, die aan het noemen van Pelegs naam wordt toegevoegd: “want in zijn tijd splitste zich de bevolking der 
aarde”.  In den Hebreeuwsen tekst staat letterlijk: “splitste zich de aarde”, maar evenals in Gen. 9 : 19 hebben we hier onder 
“aarde” de “bevolking der aarde” te verstaan. De splitsing waarop hier gedoeld wordt kan geen andere zijn dan die welke door 
de spraakverwarring tot stand is gekomen (vgl. Gen. 11 : 1-9). De gewijde verhaler grijpt hier dus, evenals reeds door zijn 
opmerking omtrent de verscheidenheid van talen in vs. 5 en vs. 20 (vgl. ook hierna vs. 31), vooruit op wat in hfdst. 11 nader zal 
worden beschreven. Daarbij legt hij een verband tussen deze splitsing en de naam Peleg door het redegevende “want”; hij wil 
daarmee zeggen dat Peleg zijn naam ontvangen heeft naar aanleiding van de spraakverwarring.” (Genesis I, pagina 291). 
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Apen maken soms scherpe stenen waarvan het lijkt alsof het gereedschap is dat door mensen in de oertijd is 

gemaakt (Bruce Bower, Wild monkeys throw curve at stone-tool making’s origins (2022), Some monkeys accidentally 

make stone flakes that resemble ancient hominid tools (2023). 

Apen kwamen vroeger in Europa meer voor dan tegenwoordig: “Berberapen kwamen in prehistorische tijden in 

grote delen van ons continent voor, hoewel in geringe hoeveelheden. Er zijn fossiele kiezen en botjes gevonden in 

onder andere Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.” (Jelle Reumer, De andere apensoort van Europa duikt 

op bij Hoek van Holland). Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen dat de door L.Abbé Bourgeois en Carlos 

Ribeiro gevonden stenen werktuigen door apen zijn gemaakt. 

Waren er tijdens het Plioceen al mensen in Afrika? 
“Australopithecus (letterlijk 'zuidelijke aap', van het Latijnse australis, 'zuidelijk', en het Oudgriekse πίθηκος, 'aap'), is 

een geslacht van uitgestorven mensachtigen dat leefde tussen 4,3 en 2 miljoen jaar geleden” (Wikipedia). 

Australopithecus leefde op grond van deze datering in het Plioceen en het begin van het Pleistoceen. Het bijzondere 

van Australopithecus is dat hij net als de mens tweevoetig is. Dit betekent echter niet Australopithecus dat een 

mensensoort is, want Australopithecus heeft ook veel aapachtige kenmerken. 

“Statistische studies van australopithecines hebben aangetoond dat 

ze verschillen van zowel mensen als chimpansees. We kunnen dit 

onderscheid visualiseren in een multidimensionale schaalgrafiek zoals 

weergegeven. Uit grafieken als deze kunnen we zien dat mensen hun 

eigen onderscheidende cluster vormen. Australopithecines vallen in 

hun eigen cluster. De kloof tussen de australopithecines en mensen 

geeft aan dat deze groepen gescheiden of discontinu zijn.” (Peter B., 

Australopithecines: Our Apish Ancestors?). 

“Laetoli, vroeger Laetolil, is een archeologische site in het noorden 

van Tanzania, 45 kilometer ten zuiden van de Olduvaikloof. De site is vooral bekend vanwege de voetafdrukken in 

versteende vulkanische as” (Wikipedia). Deze voetafdrukken uit het Plioceen lijken op die van een mens. Nader 

onderzoek leidt echter tot de conclusie dat deze voetafdrukken niet door een mens zijn gemaakt. 

“De Laetoli-voetafdrukken zijn al lang een onderwerp van belangstelling onder creationisten. Ze zijn radiometrisch 

gedateerd op 3,66 miljoen jaar oud en vormen het eerste onbetwistbare bewijs voor tweevoetigheid in het 

fossielenbestand. Creationisten hebben ze soms gebruikt als bewijs voor een vroege verschijning van de mensheid. 

… 

Hoewel de exemplaren die in Laetoli werden ontdekt, nogal onvolledig waren, vertonen ze overeenkomsten met 

fossielen die rond dezelfde tijd werden ontdekt op een vindplaats in Ethiopië, Hadar genaamd. Ze zijn nu 

gecategoriseerd in dezelfde soort, Australopithecus afarensis. … 

De groottevariatie tussen de voetafdrukken komt overeen met wat we weten over seksueel dimorfisme bij 

Australopithecus afarensis. Bovendien passen de gewichtsverdelingspatronen en mogelijk mobiele grote teen goed 

binnen ons begrip van de australopithecine morfologie, maar worden ze niet goed verklaard als we uitgaan van een 

menselijke oorsprong. 

Kortom, de ruwweg mensachtige morfologie van de Laetoli-voetafdrukken is niet voldoende bewijs om ze aan 

mensen toe te schrijven, gezien wat we nu weten over de anatomie en voortbeweging van Australopithecus. 

Morfometrische studies van de vorm van voetafdrukken zijn klaarblijkelijk in tegenspraak met de bewering dat ze 

gemaakt zijn door Homo sapiens. Hoewel er onzekerheid blijft bestaan, maken de temporele en geografische 

verspreiding van Australopithecus afarensis het de meest waarschijnlijke kandidaat gegeven het huidige bewijs.” 

(Peter B., Who Made The Laetoli Footprints?) 
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Was Homo habilis een mens of een aap? 
“Homo habilis is een uitgestorven mensensoort die 2,2 tot 1,5 miljoen geleden in Oost-Afrika leefde” (Wikipedia). 

Maar was Homo habilis wel een mens? 

De volgende feiten pleiten ervoor dat Homo habilis een mens was: 

1. “‘Handige mens’ betekent Homo habilis letterlijk. Een naam die de mensachtige te danken heeft aan de 

gereedschappen die dicht bij zijn fossiele resten werden aangetroffen. Heel geavanceerd waren die 

gereedschappen nog niet. Ze waren gemaakt van steen en deden dienst als een soort hamers.” (Caroline 

Kraaijvanger, Maak kennis met handige Homo habilis). Chimpansees gebruiken echter ook stenen 

gereedschap (Lilian Groot, Chimpansees gebruiken al lang gereedschap). 

2. “Wat … opvalt aan het uiterlijk van H. habilis is zijn gezicht. Dit is vrij ‘menselijk’” (Caroline Kraaijvanger, 

Maak kennis met handige Homo habilis). 

De volgende feiten pleiten ervoor dat Homo habilis een aap was: 

1. De Homo habilis was ongeveer één tot 1,35 meter lang en woog ongeveer 32 kg (Caroline Kraaijvanger, 

Maak kennis met handige Homo habilis), en was dus aanmerkelijk kleiner en lichter dan de mens. 

2. “Wetenschappers keken eens goed naar de tanden van Homo habilis, en wat bleek? Ze groeien zeer snel, net 

zoals bij mensapen zoals bijvoorbeeld Australopithecus.”  (Adiël Klompmaker, Verwoede strijd rond ‘Homo’ 

habilis). 

3. “Bovendien wezen sommige studies uit dat de armen veel gebruikt werden om in bomen te klimmen. Dat is 

wat anders dan rechtop lopen op de bodem zoals Homo’s deden.” (Adiël Klompmaker, Verwoede strijd rond 

‘Homo’ habilis). 

4. Zijn hersenomvang is aanmerkelijk kleiner dan die van een mens (Caroline Kraaijvanger, Maak kennis met 

handige Homo habilis en Adiël Klompmaker, Verwoede strijd rond ‘Homo’ habilis).  

De conclusie is daarom dat Homo habilis geen uitgestorven mensensoort, maar een uitgestorven apensoort is. 

Was Homo erectus een mens of een aap? 
“Homo erectus (Latijn voor 'rechtopgaande mens') is een uitgestorven mensensoort die van 1,9 miljoen tot 140.000 

jaar geleden leefde” (Wikipedia). Maar was Homo erectus wel een mens? 

De volgende feiten pleiten ervoor dat Homo erectus een mens was: 

1. Net als de mens liep hij rechtop. Er zijn echter vroeger ook apen geweest die rechtop liepen (Andrea 

Michelson, New Ancient Ape Species Rewrites the Story of Bipedalism; Peter B.,  Australopithecines: Our 

Apish Ancestors? en Who Made The Laetoli Footprints?; Marysa van den Berg, Oudste grote aap liep rechtop 

en at bladeren). 

2. Net als de Neanderthaler had hij prominente wenkbrauwbogen. Er zijn echter ook apen met prominente 

wenkbrauwbogen (Anne Habermehl, Those enigmatic Neanderthals). 

De volgende feiten pleiten ervoor dat Homo erectus een aap was: 

1. In tegenstelling tot de Heidelbergmens (Paul Rincon, Evidence of earliest human burial) en de Neanderthaler 

(Caroline Kraaijvanger, Neanderthalers begroeven hun doden) zijn er geen aanwijzingen dat hij zijn doden 

begroef (Anne Habermehl, Those enigmatic Neanderthals).25  

2. De snelheid waarmee zijn tandglazuur groeide was aanmerkelijk hoger dan dat van de moderne mens en lijkt 

meer op dat van moderne en fossiele Afrikaanse apen (C. Dean, M.G. Leakey, D. Reid, F. Schrenk, G.T. 
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 “De behandeling van de doden” is “wat ons menselijk maakt” (Mtoto: The Sleeping Child). 
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Schwartz, C. Stringer, A. Walker, Growth processes in teeth distinguish modern humans from Homo erectus 

and earlier hominins; vergelijk Constance Holden, Homo Erectus a Bit Like a Chimp?). 

3. Zijn gemiddelde herseninhoud (983 cc) was aanmerkelijk kleiner dan die van de moderne mens (1350 cc) 

(Human evolution – Increasing brain size).  

4. Een recente reconstructie van vijf Homo erectus schedels uit Georgië laat zien dat zijn brein aapachtig was 

(Gert van Maanen, Vroege homo-soorten hadden primitief brein). 

5. Bij Tel Aviv zijn overblijfselen van prehistorische mensen gevonden met een radiometrische ouderdom van 

400.000 jaar. Zij “waren genetisch en gedragsmatig verschillend van … Homo erectus … en vergelijkbaar met 

zowel moderne mensen als Neanderthalers” (Amanda Borschel-Dan, Prehistoric humans near today’s Tel 

Aviv began recycling tools 400,000 years ago). 

De volgende beweringen over Homo erectus zijn geen feiten, maar onjuiste conclusies: 

1. “Homo erectus maakte wapens, waarbij de symmetrie van vuistbijlen in acht werd genomen. Zelfs houten 

werpsperen zijn bewaard gebleven” (Klaas Roos, Kon Homo erectus spreken?). 

De houten werpsperen werden niet door Homo erectus maar door Homo heidelbergensis gebruikt: “De in 

het Duitse Schöningen gevonden houten (werp)speren met in vuur geharde punten worden gedateerd op 

ergens tussen de 400 en 270 duizend jaar oud. … Hier jaagde de Homo heidelbergensis mee. Een soort waar 

de wetenschap gezien de mix van erectus-neanderthaler-sapiens trekjes ervan, wat moeite heeft. Net als 

met de Schöningen-vondst van artefacten die duiden op het gebruik van composietwerktuigen, zijnde steen-

in-hout verbindingen van werktuigen of wapens, wat aanzienlijk complexere technieken inhouden dan pure 

hout- of steenbewerkingen” (Michiel Mans,  Wapens in de prehistorie). 

2. “In 2004 zijn restanten van kampvuren van Homo erectus gevonden in Israël, die gedateerd zijn op 790.000 

jaar. Er werden verbrande zaden, stukken vuursteen en stukken hout van zes verschillende boomsoorten 

aangetroffen” (Klaas Roos, Kon Homo erectus spreken?). 

De genoemde kampvuren hebben betrekking op lagen boven de Brunhes-Matuyama (B-M) grens en zijn dus 

radiometrisch jonger dan 781.000 jaar.26 Daarnaast is er geen enkele bewijs dat dit kampvuren van Homo 

erectus zijn: “We hebben archeologische lagen opgegraven boven de Brunhes-Matuyama (B-M) 

chronologische grens (0,79 miljoen jaar geleden), waar we uitgebreide verzamelingen artefacten hebben 

ontdekt. … Er wordt vaak aangenomen dat de producenten van de materiële cultuur van Acheulia Homo 

erectus of Homo ergaster zijn; bij GBY kunnen ze net zo goed archaïsche Homo sapiens zijn geweest, zoals 

een voorouder van de Galilea-mens. Geen enkel bewijs bij GBY stelt ons in staat om een bepaalde 

mensachtige soort te associëren met de verschillende activiteiten aan de oevers van het paleo-meer Hula. 

Het in situ bewijs dat afkomstig is van de Acheulian-horizon bij GBY suggereert dat de mensachtige 

bewoners jaagden, vlees verwerkten, merg wonnen, verschillende soorten gesteente uitgroeven en 

transporteerden, stenen werktuigen produceerden, plantaardig voedsel verzamelden en vuur 

produceerden” (Naama Goren-Inbar, Nira Alperson, Mordechai E. Kislev, Orit Simchoni, Yoel Melamed, Adi 

Ben-Nun & Ella Werker, Evidence of Hominin Control of Fire at Gesher Benot Ya‘aqov, Israel). 

3. “Zelfs in tijden dat de zeespiegel het laagst was, moest het water worden overgestoken om Flores vanuit 

Zuidoost-Azië te bereiken. We concluderen dat Homo erectus in deze regio in staat was om herhaaldelijk 

met een boot het water over te steken” (M. J. Morwood, P. B. O'Sullivan, F. Aziz & A. Raza, Fission-track ages 

of stone tools and fossils on the east Indonesian island of Flores). 

Ook hier geldt dat de betreffende archeologische lagen boven de Brunhes-Matuyama (B-M) chronologische 

grens liggen (Gert . D. van den Bergh, Bondan Mubroto, Fachroel Aziz, Paul Y. Sondaar & John de Vos, Did 

Homo erectus reach the Island of Flores?). Er is geen bewijs dat het hier om Homo erectus gaat. Het kan ook 

Homo heidelbergensis geweest zijn. 
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 De Brunhes-Matuyama (B-M) grens markeert de overgang van Vroeg Pleistoceen naar Midden-Pleistoceen en wordt 
tegenwoordig gedateerd op 781.000 jaar geleden. Het betreffende artikel uit 2004 dateert de grens op 790.000 jaar geleden. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11740557/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11740557/
https://www.sciencemag.org/news/2004/07/homo-erectus-bit-chimp
https://www.britannica.com/science/human-evolution/Increasing-brain-size
https://bionieuws.nl/article/941179/vroege_homosoorten_hadden_primitief_brein
https://www.timesofisrael.com/prehistoric-startup-nation-began-recycling-flint-tools-400000-years-ago/
https://www.timesofisrael.com/prehistoric-startup-nation-began-recycling-flint-tools-400000-years-ago/
https://geloofsverdediging.nl/geloof-en-wetenschap/spraakvermogen-homo-erectus/
https://historiek.net/wapens-in-de-prehistorie/49870/
https://geloofsverdediging.nl/geloof-en-wetenschap/spraakvermogen-homo-erectus/
https://www.researchgate.net/publication/8587442_Evidence_of_Hominin_Control_of_Fire_at_Gesher_Benot_Yaaqov_Israel
https://www.nature.com/articles/32401
https://www.nature.com/articles/32401
https://www.researchgate.net/publication/271036269_Did_Homo_erectus_reach_the_Island_of_Flores
https://www.researchgate.net/publication/271036269_Did_Homo_erectus_reach_the_Island_of_Flores
https://en.wikipedia.org/wiki/Brunhes%E2%80%93Matuyama_reversal


De conclusie is daarom dat Homo erectus geen uitgestorven mensensoort, maar een uitgestorven apensoort is.27 

Wat is de radiometrische datering van de spraakverwarring? 
De oudste menselijke fossielen zijn van de Homo heidelbergensis (Heidelbergmens).  

“De Heidelbergmens is een vroege mensenvorm die rond 250.000 jaar geleden (Midden-Pleistoceen) ook in 

Nederland voor kwam. De naam van dit type mens is afgeleid van de stad Heidelberg in Duitsland, omdat in 1907 in 

de buurt van deze stad het allereerste fossiel van de Heidelbergmens gevonden werd. Al vanaf ongeveer 600.000 

jaar geleden kwam de Heidelbergmens voor in andere delen van Europa, maar vondsten uit die periode zijn uit ons 

land nog niet bekend. … De lichaamskenmerken van de Heidelbergmens zijn over het algemeen hetzelfde als die van 

de moderne mens, maar de schedel toont een paar verschillen. Toen men het eerste fossiel van de Heidelbergmens 

opgroef, een onderkaak, vond men die wezenlijk anders dan de onderkaak van een moderne mens. Daarom werd 

besloten dat dit een ander soort mens moest zijn. De kaak is veel groter en robuuster met relatief kleinere tanden. 

Ook de uitstekende kin ontbreekt. Verder heeft de schedel een duidelijke richel boven de ogen (wenkbrauwboog), 

die over de gehele breedte doorloopt maar in het midden even naar beneden zakt. De ogen staan ver uit elkaar, de 

neusbrug is breed en de neusopening erg groot. De neus en de bovenkaak steken ver naar voren ten opzichte van de 

onderkaak. De hersenpan is lang met een laag voorhoofd en heeft een gemiddelde herseninhoud van 1274 cc. Dit is 

iets minder dan bij Neandertalers en de huidige mensen. … Van de rest van het skelet is weinig te zeggen, omdat er 

maar weinig van gevonden is. Bovendien is dat materiaal ook nog eens erg beschadigd. Het beschikbare materiaal 

lijkt echter veel op dat van de Neandertalers. Dat is te verwachten, omdat de Neandertalers directe afstammelingen 

van de Heidelbergmens zijn. … De Heidelbergmens leefde tijdens het Pleistoceen. Deze mensensoort leefde van 

ongeveer 600.000 - 250.000 jaar geleden en kwam dus pas tegen het einde van die periode in Nederland voor.28 De 

komst in Nederland kenmerkt ook de eerste aanwezigheid van mensen in ons land. De soort is eigenlijk nooit echt 

uitgestorven: hun evolutionaire ontwikkeling ging door en bracht uiteindelijk de Neandertaler voort” (Geologie van 

Nederland – Heidelbergmens). 

DNA uit de celkern van in Spanje gevonden fossielen laat een sterke verwantschap tussen de Heidelbergmens en de 

Neanderthaler zien (Janet Fang, Researchers sequenced 430,000-year-old DNA from Neanderthal relative). Ook het 

mitochondriaal DNA laat zien dat de Heidelbergmens echt een mens was: “onderzoek van het nieuw gesequencede 

mitochondriale genoom van Homo heidelbergensis plaatst het in het menselijke holobaramin” (Matthew Cserhati, 

Molecular Baraminology of Primates). “De soort wordt beschouwd als directe voorouder van zowel de vroege 

moderne mens (Homo sapiens), de neanderthaler als de denisovamens. Ze wordt ook wel als pre-neanderthaler of 

archaïsche Homo sapiens gezien.” (Wikipedia). De Neanderthaler en de Denisovamens trouwden onderling met 

elkaar (Vivian Lammerse, Kind van een Neanderthaler en Denisovamens ontdekt) en leefden dus in dezelfde tijd. 

Het oudste fossiel van de Heidelbergmens is in Duitsland gevonden en is radiometrisch gedateerd op ongeveer 

609.000 jaar oud (Günther A. Wagner, Matthias Krbetschek, Detlev Degering, Jean-Jacques Bahain, Qingfeng Shao, 

Christophe Falguères, Pierre Voinchet, Jean-Michel Dolo, Tristan Garcia en G. Philip Rightmire, Radiometric dating of 

the type-site for Homo heidelbergensis at Mauer, Germany). Volgens het Smithsonian National Museum of Natural 

History is de Ceprano schedel met een radiometrische datering van minimaal 700.000 jaar nog ouder, maar 

onderzoek heeft uitgewezen dat de correcte radiometrische datering van deze schedel 400.000 jaar is (Skull Of Italy's 

400,000 Year Old 'Man Of Ceprano' Digitally Reconstructed).  
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 Vroeger was de Turkanajongen ook ingedeeld bij Homo erectus, maar tegenwoordig wordt deze tot Homo ergaster gerekend. 
Het gebit van de Turkanajongen leek meer op dat van een aap dan op dat van een mens. Orthodontist Jack Cuozzo schreef 
hierover: “Ik heb een diagnostische orthodontische opstelling gedaan van de occlusie (boven- en ondertanden in occlusie) en 
het is erg aapachtig … en ik heb de ontdekker Alan Walker … de niet-menselijke kenmerken horen opnoemen” (Anne 
Habermehl, Those enigmatic Neanderthals). 
28

 Er zijn aanwijzingen dat de Heidelbergmens al eerder naar Nederland kwam, tussen 600.000 en 370.000 jaar geleden op de 
radiometrische tijdschaal (Adiël Klompmaker, Homo heidelbergensis oudste Nederlander?). 
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In Groot-Brittanië zijn door de Heidelbergmens gemaakte vuistbijlen gevonden die op ca. 600.000 jaar oud zijn 

gedateerd: “Vuurstenen bijlen die dateren van ongeveer 600.000 jaar geleden, leveren hard bewijs van bloeiende 

gemeenschappen in Zuid-Brittannië, eerder dan gedacht – maar we hebben het niet over onze soort, Homo Sapiens. 

In plaats daarvan zijn deze gereedschappen voor het schrapen van botten waarschijnlijk gemaakt door Homo 

heidelbergensis, een uitgestorven voorouder van Neanderthalers die bekend staat om zijn zware wenkbrauwen en 

ambachtelijke vaardigheden. … De artefacten werden aanvankelijk ontdekt in de buitenwijken van Canterbury in de 

jaren 1920 door lokale arbeiders, maar een moderne techniek die bekend staat als infrarood-radiofluorescentie (IR-

RF) datering heeft eindelijk hun ware leeftijd onthuld. … Hieruit bleek dat de gereedschappen dateren van ongeveer 

tussen 560.000 en 620.000 jaar geleden … Dit was ook een tijd waarin Groot-Brittannië nog steeds verbonden was 

met het vasteland van Europa. … Deze laatste vondst ondersteunt het idee dat H. heidelbergensis zich waarschijnlijk 

in Groot-Brittannië vestigde tijdens de warme periode tussen 560.000 en 620.000 jaar geleden” (Tom Hale, Earliest 

Hand Axes In Britain Were Not Crafted By Homo Sapiens). In Ethopië is een schedel van een Heidelbergmens 

gevonden die op 600.000 jaar oud is gedateerd. Na de spraakverwarring trokken de mensen naar alle windstreken 

en dit zijn daarvan de eerste fossiele overblijfselen.  

De spraakverwarring heeft dus op de radiometrische tijdschaal 609.000 jaar geleden of eerder plaatsgevonden. Maar 

wanneer precies? 

Volgens meerdere overleveringen stortte de toren van Babel bij de spraakverwarring in. Volgens de overlevering 

over Montezuma de Rebel was een hevige aardbeving de oorzaak: “Ondertussen liet Montezuma al de mensen 

werken om zijn hoge huis te bouwen. De kamers waren van koraal en agaat, turkoois en parelmoer. Het werd hoger 

en hoger, maar net toen het boven de wolken uit begon te steken, deed de Grote Mysterieuze Kracht de aarde 

schudden. Montezuma’s grote huis van kostbare stenen stortte in tot een grote hoop rommel” (Ruben Jorritsma, 

Montezuma de Rebel). Volgens de overlevering van de Choctaw Indianen was een zware storm de oorzaak: “Die 

nacht stak er echter een zware storm op en de stenen vielen van de heuvel. De bouwers overleefden het, maar toen 

het dag werd en zij onder de puinhopen vandaan kwamen, probeerden ze met elkaar te spreken. Ze waren 

stomverbaasd dat ze plotseling verschillende talen spraken en elkaar niet konden verstaan” (Tjarko Evenboer, Wie 

heeft er niet van Babels toren gehoord?). De verwoesting van de toren van Babel door een hevige wind vinden we 

ook in Jubileeën 10:25-26 en Sibyllijnse orakels 3:117-12929, en bij Berossus30. 

Aardbeving of hevige wind? Het een sluit het ander niet uit. Een 

zware meteorietinslag veroorzaakt beide. De combinatie van 

aardbeving en hevige wind in buitenbijbelse overleveringen over 

de toren van Babel wijst daarom in de richting van een 

gigantische meteorietinslag als de oorzaak van het instorten van 

de toren. 

Wikipedia vermeldt: “Het Australaziatische strooiveld is de 

jongste en grootste van de tektietenstrooivelden, waarbij 

recente schattingen suggereren dat het 10 tot 30% van het 

aardoppervlak zou kunnen beslaan.” Dit tektietenstrooiveld 

werd 788.100 jaar BP31 door een gigantische inslag gevormd 

(Fred Jourdan, Sebastien Nomade, Michael T.D. Wingate, Ela 

Eroglu & Al Deino, Ultraprecise age and formation temperature 

of the Australasian tektites constrained by 40Ar/39Ar analyses). 
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 In J.H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha 2 is dit 3:97-107 (pagina 364).  
30

 Het citaat van de Griekse historicus Abydenus in Wie heeft er niet van Babels toren gehoord? is oorspronkelijk afkomstig van 
Berossus en is dus niet een onafhankelijke Griekse traditie. 
31

 Bij grote radiometrische ouderdom wordt BP (Before Present) in plaats van BC (Before Christ) gehanteerd. BP duidt het aantal 
jaren vóór 1950 aan. Het jaar 0 bestaat in de gebruikelijke jaartelling niet. Het jaar 1 n.Chr. komt overeen 1949 BP. Het jaar 1 
v.Chr. komt overeen met 1950 BP. 
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Deze tektieten werden waarschijnlijk veroorzaakt door een gigantische meteorietinslag op Wilkesland in Antarctica. 

“De Wilkeslandkrater is een vermoedelijke inslagkrater in het Wilkeslandgebied op Antarctica die in 1962 voor het 

eerst werd beschreven door Richard A. Schmidt. … Schmidt overwoog verder de mogelijkheid dat het de moeilijk te 

bepalen bron van de tektiet kon zijn van het 790.000 jaar oude Australaziatisch meteoriet-inslaggebied. … De 

Wilkesland-massaconcentratie is gelegen op 70°ZB en 120°OL en werd voor het eerst gemeld op een conferentie in 

mei 2006 door een team onderzoekers geleid door Ralph von Frese en Laramie Potts van de Ohio State University. 

Het team gebruikte zwaartekrachtmetingen van NASA-satellieten (GRACE) om een 300 km brede massaconcentratie 

te identificeren en bemerkte dat deze anomalie is gelegen in een grotere ring-structuur. Deze ring is zichtbaar op 

radarbeelden van het landoppervlak onder de Antarctische ijskap. Deze combinatie doet hen denken dat het 

verschijnsel een 480 km brede inslagkrater is, meer dan 2,5 keer groter dan de 180 km doorsnee van de 

Chicxulubkrater” (Wikipedia). 

Omdat de meteorietinslag werd gevolgd door een omkering van het aardmagnetisch veld, zullen de gigantische 

krater en het bijbehorende tektietenveld door de inslag van een ijzermeteoriet zijn veroorzaakt. “Deze meteorieten 

zijn uiteraard magnetisch” (Wikipedia). Bovendien geldt: “Het dipoolveld aan het aardoppervlak is … zeer gevoelig 

voor veranderingen in de poolregio’s” (Wikipedia). Bij een snelheid van 17 km/s en een inslaghoek van 45 graden, zal 

de ijzermeteoriet een diameter van 35 km hebben gehad (Robert Marcus, H. Jay Melosh & Gareth Collins, Earth 

Impact Effects Program). 

Wilkesland ligt ongeveer 14.000 km van de vlakte van Sinear, waar de toren van Babel werd gebouwd. De 

gigantische inslag in Wilkesland had in de vlakte van Sinear een zeer zware storm met een windsnelheid van 

ongeveer 106 km per uur tot gevolg (Robert Marcus, H. Jay Melosh & Gareth Collins, Earth Impact Effects Program). 

Daarmee kan de meteorietinslag op Wilkesland de aardbeving en machtige wind veroorzaakt hebben die de toren 

van Babel deed instorten. Eerst kwam de aardbeving, die de toren op zijn grondvesten deed wankelen, en elf uur 

later de zeer zware storm, die het werk afmaakte. 

Een overwogen alternatief is een meteorietinslag in Kazachstan die gedateerd is op 900.000 BP. Kazachstan ligt veel 

dichter bij Syrië, maar de inslagkrater heeft een veel kleinere diameter van 14 km. Deze krater is het gevolg van de 

inslag van een meteoriet met een diameter van ongeveer 1 km. In de vlakte van Sinear zou niemand de bijbehorende 

aardbeving opmerken en zou de inslag slechts een zwakke wind veroorzaakt hebben (Robert Marcus, H. Jay Melosh 

& Gareth Collins, Earth Impact Effects Program).  

Dit betekent dat de spraakverwarring in 2707 v.Chr. overeenkomt met een radiometrische datering van 788.100 BP.  

De overlevering van de Elemastam in Papoea vertelt over de torenbouw en de spraakverwarring het volgende: “Ooit 

leefden alle mensen op een plaats genaamd Pawpaw, dichtbij Muru in het Vailala-gebied. Wederzijds begrip was 

verzekerd omdat zij allemaal dezelfde taal hadden. Niemand stierf in deze tijd en de hemel was lager dan hij nu is. 

De mensen in Pawpaw hadden een project gestart met de bedoeling henzelf dichter tot God in de hemel te brengen. 

Dit wilden zij bereiken door een geweldig en groot huis te bouwen dat tot de hemel reikte. Dat baarde God zorgen. 

Hij wilde niet dat alle mensen Hem bereikten en Hij besefte dat, omdat de hemel zo laag was, hun werk spoedig 

voleindigd zou zijn, tenzij Hij hen stoppen zou. Gods oplossing was de mensen die op verschillende hoogtes van het 

huis werkten verschillende talen te geven” (Tjarko Evenboer, Wie heeft er niet van Babels toren gehoord?). 

Interessant is dat deze overlevering vertelt dat bij de torenbouw de hemel lager was dan tegenwoordig. De hemel is 

hier synoniem voor de wolken. Vergelijk Psalm 36:6 (NBV): “HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken 

reikt uw trouw”. De wolkenhemel was bij de bouw van de toren van Babel dus lager dan tegenwoordig. “Het verschil 

in hoge en lage wolken is dat hoge wolken een verwarmend effect hebben en lage wolken een verkoelend effect. Dit 

komt onder andere omdat lage wolken dikker zijn dan hoge wolken en daardoor laten ze niet zoveel zonnestraling 

door en reflecteren het grootste deel terug de ruimte in” (Jurjen de Jong, Draagt kosmische straling bij aan de 

opwarming van de aarde?). Lage wolken zijn dus kenmerkend voor een koud klimaat. Dit komt goed overeen met de 

tijd waarin de torenbouw plaatsvond, het Vroeg Pleistoceen, toen het significant kouder was dan tegenwoordig. 
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Is omrekenen van radiometrische dateringen naar de Bijbelse tijdlijn mogelijk? 
In 2010 schreven John K. Reed en Carl R. Froede Jr.: “Er is geen gepubliceerd algoritme voor het omzetten van 

radiometrische dateringen van miljarden jaren naar Bijbelse dateringen van duizenden jaren. ... Het is echter een 

intrigerend idee en we kijken uit naar de ontwikkeling van een dergelijk algoritme en de demonstratie ervan op een 

empirisch overtuigende manier. Het zou zeker helpen om delen van het gesteentebestand aan de Bijbelse 

chronologie te koppelen” (Can “Relative” Radiometric Dating Help Refine Biblical Chronology?). 

Al in 1995 sprak Steven J. Robinson in From the Flood to the Exodus: Egypt’s Earliest Settlers over “de exponentiële 

vertraging van de radiometrische klok”. In dat artikel liet hij zien dat er in het begin honderdduizenden jaren 

radiometrische tijd nodig waren voor menselijke innovatie, en dat dit later nog maar enkele duizenden jaren was. 

Een soortgelijk effect was te zien bij de zeespiegelstijging, waarbij voor dezelfde stijging eerst veel meer 

radiometrische jaren nodig waren dan later. Na de zondvloed dalen zowel de radioactieve vervalsnelheid als de 

lichtsnelheid exponentieel. Tegenwoordig zien we echter geen merkbare daling van de lichtsnelheid (Heino Falcke, 

Six thousand versus 14 billion: How large and how old is the universe?) en ook niet van de vervalsnelheid.  

De volgende formules houden rekening met de exponentiële daling in het verre verleden, en met het feit dat er nu 

geen merkbare daling is32: 

T = D= t + 1949 + a*eb*(t-t1) 

λr = cr = dT/dt = dD/dt = 1 + a*b*eb*(t-t1) 

Waarbij: 

T = radiometrische tijd t.o.v. 1950 n.Chr. (= Before Present, BP) 

D = astronomische afstand in lichtjaren 

t = aantal jaren v.Chr. op de Bijbelse tijdlijn 

λr = radioactieve vervalsnelheid in verhouding tot de huidige radioactieve vervalsnelheid 

cr = lichtsnelheid in vacuüm in verhouding tot de huidige lichtsnelheid in vacuüm 

Verder is in deze formules t1 een referentietijd en zijn a en b twee constanten die bepaald moeten worden. Om die 

te bepalen hebben we twee vroege gebeurtenissen nodig. Van beide moeten zowel de Bijbelse tijdrekening als de 

radiometrische datering bekend zijn. Er zijn twee belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbel die hiervoor in aanmerking 

komen, namelijk de zondvloed en de spraakverwarring. 

Wanneer we als referentietijd t1 de Bijbelse datering van de spraakverwarring nemen, hebben de constanten a en b 

de volgende waarden: 

a = T1 - t1 - 1949 = 783444 

b = ln((T2 - t2 - 1949)/(T1 - t1 -1949))/(t2 - t1) = ln(4479994813/783444)/531 = 0,01629271725 

T1 = radiometrische datering van de spraakverwarring 

t1 = Bijbelse datering van de spraakverwarring 

T2 = radiometrische datering van de zondvloed 

t2 = Bijbelse datering van de zondvloed 

Voor de radioactieve vervalsnelheid, de lichtsnelheid, de radiometrische dateringen en de afstanden in het heelal 

geldt dan: 

λr = cr = 72.991.290 voor t ≥ 3238 

λr = cr = 1 + 0,01629271725*783444*e(t-2707)*0,01629271725 voor t < 3238 
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 De hier voorgestelde formule voor de lichtsnelheid is in essentie dezelfde als die Cam de Pierre in 1990 in A changing variables 
model for the speed of light publiceerde. 
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T = D = 4.480.000.000 +  72.991.290*(t-3238) voor t ≥ 3238 

T = D = t + 1949 + 783444*e(t-2707)*0,01629271725 voor t < 3238 

De lichtsnelheid en de radioactieve vervalsnelheid waren ten tijde van de zondvloed 73 miljoen keer zo hoog als 

tegenwoordig. Dat betekent dat vóór de zondvloed 1 miljoen jaar radiometrische tijd overeenkwam met 5 dagen 

echte tijd.  

De radiometrische datum van de schepping is hiermee 4.480.000.000 + 2262 * 72.991.290 = 169,586 miljard jaar BP. 

Vaak willen we niet vanuit de Bijbelse tijdrekening de radiometrische datering uitrekenen, maar juist andersom: de 

radiometrische datering omrekenen naar de Bijbelse tijdlijn. Dat is een stuk lastiger. We kunnen de tweede formule 

ook als volgt schrijven: 

t = 2707 + ln((T - t -1949)/783444)/0,01629271725 voor T ≤ 4480000000 

Voor hoge radiometrische dateringen is de t in de formule te verwaarlozen t.o.v. T en kan deze t door 2000 worden 

vervangen. 

De bovengenoemde formules bieden ons de mogelijkheid om radiometrische tijd om te rekenen naar echte tijd, 

zoals bij de hoofdindeling van de geologische kolom. 

Geologische periode Radiometrische tijd Echte tijd 

Hadeïcum 4560 – 4000 miljoen jaar BP 3239 – 3231 v.Chr. 

Archeïcum 4000 – 2500 miljoen jaar BP 3231 – 3202 v.Chr. 

Eoarcheïcum 40000 – 3600 miljoen jaar BP 3231 – 3225 v.Chr. 

Paleoarcheïcum 3600 – 3200 miljoen jaar BP 3225 – 3217 v.Chr. 

Mesoarcheïcum 3200 – 2800 miljoen jaar BP 3217 – 3209 v.Chr. 

Neoarcheïcum 2800 – 2500 miljoen jaar BP 3209 – 3202 v.Chr. 

Proterozoïcum 2500 – 541 miljoen jaar BP 3202 – 3108 v.Chr. 

Paleoproterozoïcum 2500 – 1600 miljoen jaar BP 3202 – 3175 v.Chr. 

Mesoproterozoïcum 1600 – 1000 miljoen jaar BP 3175 – 3146 v.Chr. 

Neoproterozoïcum 1000 – 541 miljoen jaar BP 3146 – 3108 v.Chr. 

Paleozoïcum 541 – 252,2 miljoen jaar BP 3108 – 3061 v.Chr. 

Cambrium 541 – 485,4 miljoen jaar BP 3108 – 3102 v.Chr. 

Ordovicium  485,4 – 443,4 miljoen jaar BP 3102 – 3096 v.Chr. 

Siluur 443,4 – 419,2 miljoen jaar BP 3096 – 3093 v.Chr. 

Devoon 419,2 – 358,9 miljoen jaar BP 3093 – 3083 v.Chr. 

Carboon 358,9 – 298,9 miljoen jaar BP 3083 – 3072 v.Chr. 

Perm 298,9 – 252,2 miljoen jaar BP 3072 – 3061 v.Chr. 

Mesozoïcum 252,2 – 66 miljoen jaar BP 3061 – 2979 v.Chr. 

Trias 252,2 – 201,3 miljoen jaar BP 3061 – 3048 v.Chr. 

Jura 201,3 – 145 miljoen jaar BP 3048 – 3027 v.Chr. 

Krijt 145 – 66 miljoen jaar BP 3027 – 2979 v.Chr. 

Paleogeen 66 – 23,03 miljoen jaar BP 2979 – 2914 v.Chr. 

Paleoceen 66 – 56 miljoen jaar BP 2979 – 2969 v.Chr. 

Eoceen 56 – 33,9 miljoen jaar BP 2969 – 2938 v.Chr. 

Oligoceen 33,9 – 23,03 miljoen jaar BP 2938 – 2914 v.Chr. 

Neogeen 23,03 – 2,58 miljoen jaar BP 2914 – 2780 v.Chr. 

Mioceen 23,03 – 5,333 miljoen jaar BP 2914 – 2825 v.Chr. 

Plioceen 5,333 – 2,58 miljoen jaar BP 2825 – 2780 v.Chr. 

Pleistoceen 2,58 – 0,011653 miljoen jaar BP 2780 – 2420 v.Chr. 

Vroeg Pleistoceen 2,58 – 0,781 miljoen jaar BP 2780 – 2706 v.Chr. 

Midden-Pleistoceen 0,781 – 0,126 miljoen jaar BP 2706 – 2593 v.Chr. 

Laat Pleistoceen 0,126 – 0,011653 miljoen jaar BP 2593 – 2420 v.Chr. 



Geologische periode Radiometrische tijd Echte tijd 

Holoceen 11653 jaar BP – heden 2420 v.Chr. – heden 

Preboreaal 11653 – 10640 jaar BP 2440 – 2411 v.Chr. 

Boreaal 10640 – 9220 jaar BP 2411 – 2395 v.Chr. 

Atlanticum 9220 – 5660 jaar BP 2395 – 2318 v.Chr. 

Subboreaal 5660 – 2400 jaar BP 2318 – 451 v.Chr. 

Subatlanticum 2400 jaar BP – heden 451 v.Chr. – heden 

De tijdsperiode van de supercontinenten kan eveneens naar echte tijd worden omgerekend: 

Supercontinent Radiometrische tijd Echte tijd 

Geschapen supercontinent 169589 – 4880 miljoen jaar BP 5550 – 3238 v.Chr. 

Kenorland 2450 – 2100 miljoen jaar BP 3201 – 3191 v.Chr. 

Columbia / Nuna 1800 – 1500 miljoen jaar BP 3182 – 3171 v.Chr. 

Rodinia 1100 – 750 miljoen jaar BP 3152 – 3128 v.Chr. 

Pannotia 600 – 550 miljoen jaar BP 3115 – 3109 v.Chr. 

Pangea 250 – 210 miljoen jaar BP 3061 – 3050 v.Chr. 

Na het uiteenvallen van Pangea is er geen nieuw supercontinent meer gevormd. 

De nakomelingen van Noach trokken na de dood van Noach in 2888 v.Chr. naar de vlakte van Sinear. Op de 

radiometrische tijdschaal was dit 15 miljoen jaar geleden, tijdens het Mioceen. Ze bleven daar tot de 

spraakverwarring, die in 2707 v.Chr. plaatsvond. Op de radiometrische tijdschaal is dat 788.100 jaar geleden, aan het 

einde van het Vroeg Pleistoceen. 

Het is nu ook mogelijk te berekenen wanneer de uitbarsting van de ster V838 Monocerotis plaatsvond, die op 6 

februari 2002 werd waargenomen. Dat was op 20.000 lichtjaar afstand en dus in 2467 v.Chr., toen de lichtsnelheid 

255 keer zo hoog was als tegenwoordig. Het licht had vanaf het moment van de uitbarsting een dag nodig om de 

lichtecho te creëren zoals deze op 28 oktober 2002 werd waargenomen.  

Het licht van de Andromedanevel op 2,537 miljoen lichtjaar afstand is in 2779 v.Chr. uitgezonden. De lichtsnelheid 

was toen ongeveer 41.259 keer zo hoog als nu. 

Op de zesde scheppingsdag was de gehele Melkweg al zichtbaar. De Andromedanevel was toen nog niet zichtbaar. 

Volgens de formule voor de lichtsnelheid was de lichtsnelheid in 1700 n.Chr. 8,3*10-26 % hoger dan tegenwoordig. 

Dit betekent dat de gegevens in The atomic constants, light, and time niet statistisch significant zijn, zoals Gerald A. 

Aardsma (Has the Speed of Light Decayed?), D. Russell Humphreys (Has The Speed Of Light Decayed Recently?), R.H. 

Brown (Speed Of Light Statistics), Maurie G. Evered (The Recent Decrease in the Velocity of Light — What Decrease?) 

en Diederik Jekel (Lichtsnelheid onterecht onder vuur) al eerder hebben aangegeven. 

Wat betekent een veel hogere lichtsnelheid voor de kosmologie? 
“In de plasmakosmologie wordt ervan uitgegaan dat tussen de hemellichamen plasma's bestaan. Plasma is een 

geïoniseerde -geleidende- hoeveelheid materie waardoor er in de ruimte elektrische stromen kunnen lopen. In de 

ruimte zijn dit zeer ijle gassen. Maar door de enorme grootte van het plasma kunnen die elektrische stromen zeer 

groot zijn. Elektrische stromen genereren magnetische velden welke weer invloed kunnen hebben op de plaats in de 

ruimte van de stromen zelf. Parallelle bundels trekken elkaar aan en gaan om elkaar heen spiraliseren. Dit worden 

Birkelandstromen genoemd. Elektromagnetische krachten zijn veel groter dan de krachten van de zwaartekracht” 

(Wikipedia - Plasmakosmologie). 

“Al meer dan 300 jaar, sinds de tijd van Newton, hebben astronomen gewoonlijk geprobeerd om dingen uit te 

leggen in termen van een zwaartekrachtmodel. In de moderne astronomie heeft dit geleid tot de postulatie van 

donkere energie, ontbrekende massa en zwarte gaten om zwaartekracht te verklaren voor wat we zien. Al deze 
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ideeën hebben hun problemen. Sinds het begin van de jaren negentig is er echter een ander paradigma ontstaan, 

dankzij de plasmafysica, die een antwoord heeft op deze problemen. Er is ontdekt dat meer dan 99% van de materie 

waaruit het universum bestaat in de vorm van plasma is. Plasma wordt soms beschouwd als de 4e toestand van 

materie na vast, vloeibaar en gas. Wanneer de atomen van een gas worden geïoniseerd of de elektronen worden 

verwijderd, bestaan ze als een verzameling positief geladen atoomkernen (of ionen) en negatief geladen elektronen. 

Wanneer deze geladen deeltjes bewegen, vormen ze een elektrische stroom. Bovendien heeft elke elektrische 

stroom een ronddraaiend magnetisch veld. Dit ronddraaiende magnetische veld dwingt het plasma om filamenten 

en schijven te vormen, met enorme holtes ertussen. Een plasma-universum zal daarom naar verwachting niet 

worden gemodelleerd en gecontroleerd door zwaartekracht, maar eerder door de krachten van elektriciteit en 

magnetisme. Het komt als een schok om te beseffen dat in de ruimte de krachten van elektriciteit en magnetisme 

tot 1039 keer sterker kunnen zijn dan de zwaartekracht” (Barry Setterfield, Quasar axes aligned along filaments).  

Plasmakosmologie kan ook de kosmische achtergrondstraling verklaren. “Onverwacht ontdekte Perratt uit zijn 

simulaties een achtergrond van microgolven met een energiedichtheid die bijna gelijk is aan de kosmische 

microgolfachtergrond (CMB), die wordt beschouwd als de belangrijkste bevestiging van de oerknalkosmologie. In het 

laboratorium is een filamenteuze plasma- of elektronenbundel die geen microgolven produceert onbekend, daarom 

is het om veiligheidsredenen noodzakelijk geweest om de microgolven te absorberen. De verdeling van 

stralingsenergie van het plasma-universum werd pas 6 jaar na het begin van de simulaties berekend. Het resultaat 

was "verrassend dichtbij" de CMB. In een oneindig universum van plasmafilamenten zou de microgolfachtergrond 

van synchrotronbronnen noodzakelijkerwijs erg glad zijn, zonder de noodzaak van een oerknal” (Mae-Wan Ho, 

Continuous Creation from Electric Plasma versus Big Bang Universe).  

In verreweg het grootste deel van het heelal oefenen elektromagnetische krachten veel meer invloed uit dan de 

zwaartekracht. De snelheid en frequentie van elektromagnetische verschijnselen zijn recht evenredig met de 

lichtsnelheid: 

De frequentie f van een harmonische oscillator is (1/2π)√(1/LC). Uit L ~ μ0 en C ~ ε0 volgt: f ~ √(1/μ0ε0) = c.  

De frequentie f van een relaxatie oscillator is 1/(2ln(3)RC). Uit C ~ ε0 volgt: f ~ (1/ε0) ~ c. 

Een voorbeeld waarbij dit van belang is, is de pulsar. Een pulsar bestaat uit een systeem van twee objecten, die 

samen een relaxatie oscillator vormen: “Een relaxatie oscillator kan bestaan uit twee condensatoren (sterren) en een 

niet-lineaire weerstand (plasma) er tussen in. Eén condensator laadt relatief langzaam op en, als zijn spanning 

voldoende hoog is geworden, ontlaadt hij snel naar de andere condensator (ster). Dan begint het proces van voren 

af aan.” (Donald E. Scott, geciteerd door Barry Setterfield in Een antwoord aan Talk Origins). Omdat het een relaxatie 

oscillator betreft, is de ontladingsfrequentie van de pulsar recht evenredig met de lichtsnelheid. Toch “blijft de 

ontladingsfrequentie vanaf de aarde gezien constant, omdat de afname van de lichtsnelheid de aanvankelijk snellere 

ontladingsfrequentie in het pulsar systeem … compenseert”  (Barry Setterfield, Een antwoord aan Talk Origins). 

Kan hogere lichtsnelheid kosmische straling met zeer hoge energie verklaren? 
Sommige kosmische straling heeft een heel hoge energie: “hun energieën, vergeleken met die van atomen en ionen 

elders, waren enorm. Hoe enorm? Een maatstaf voor het meten van de bewegingsenergie ("kinetische energie") 

gedragen door een snel ion of elektron met massa m, is de "rustenergie" E = mc2 die door de relativiteitstheorie aan 

het deeltje wordt toegekend. De kinetische energie van een satelliet in een baan nabij de aarde (met tien keer de 

snelheid en, naar verhouding van het gewicht, honderd keer de energie van een geweerkogel) is slechts een klein 

deel, minder dan een miljardste van zijn mc2. Voor de langzaamste kosmische straling daarentegen is de 

bewegingsenergie ongeveer gelijk aan mc2, terwijl deze aan de bovenkant van het waargenomen bereik minstens 

een miljard keer groter is. Hoe krijgen kosmische stralen zulke enorme energieën? In werkelijkheid weten we het 

niet, hoewel theoretici de neiging hebben supernova-explosies als oorzaak aan te wijzen, waarbij krachtige 

uitzettende schokfronten worden geproduceerd” (NASA Education, Magnetospheres and the Universe). 
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“Supernova 1987A was een supernova die op 24 februari 1987 werd ontdekt in de Grote Magellaanse Wolk. … De 

afstand bedroeg … circa 168 000 lichtjaar” (Wikipedia). Bij deze supernova verviel onder meer Kobalt-56 naar ijzer 

(Barry Setterfield, Een antwoord aan Talk Origins). “Co-56 desintegreert 19,58% door β+-verval en 80,42% door 

elektronenvangst tot Fe-56” (Co-56 tables). Bij β+-verval wordt een positron uitgestoten. Een positron is het 

antideeltje van een elektron. Als een positron met een elektron botst, vindt er annihalatie plaats.  

“Annihilatie is het proces waarbij een deeltje en zijn antideeltje bij elkaar komen en elkaar wederzijds vernietigen. 

Dit levert zeer veel energie op, want de volledige massa van beide deeltjes wordt in energie omgezet (volgens E = 

mc²). In sommige gevallen resteert alleen de inwendige energie van de deeltjes, die manifest was als hun massa 

(men zegt wel dat "de volledige massa in energie wordt omgezet"). Die energie ontsnapt dan in de vorm van 

elektromagnetische straling. Zo vervalt een elektron-positronpaar in twee fotonen. Een gram materie met een gram 

antimaterie levert bij volledige annihilatie 1,81 × 1014 (181.000.000.000.000) joule energie op, 43 kiloton TNT, of de 

verbrandingsenergie van ongeveer 30.000 vaten ruwe olie.” (Wikipedia)  

De uitbarsting van supernova 1987A vond in 2611 v.Chr. plaats en werd pas in 1987 n.Chr. op aarde waargenomen. 

In 2611 v.Chr. was de lichtsnelheid 2672 keer zo hoog als nu. Volgens de formule E=mc2 was de destijds bij 

positronannihilatie vrijkomende energie daardoor ongeveer 7,14 miljoen keer zo hoog als tegenwoordig. Het 

resultaat is kosmische straling met een kinetische energie van ongeveer 7,3 * 1012 eV.33 

De hoogst geconstateerde kinetische energie van een deeltje is 3,2 * 1020 eV (Wikipedia). Een dergelijke energie kan 

ontstaan als een positron met een elektron botst en de lichtsnelheid 17,5 miljoen keer zo hoog is als tegenwoordig. 

Dat komt overeen met 3150 v.Chr. op de Bijbelse tijdschaal. Het is echter ook mogelijk dat het deeltje de 

betreffende kinetische energie gekregen heeft door de annihilatie van meerdere positronen en elektronen. In dat 

geval vond de uitbarsting later plaats. 

Hoe moet de roodverschuiving van verre sterrenstelsels worden verklaard? 
“Roodverschuiving in de astronomie en de natuurkunde is het verschijnsel dat het spectrum van uitgezonden licht of 

andere elektromagnetische straling bij ontvangst naar "rood" verschoven is, dat wil zeggen in de richting van de 

langere golflengten (lagere frequenties). Het tegengestelde effect, waarbij een verschuiving naar de kortere 

golflengten - naar "blauw" - plaatsvindt, heet blauwverschuiving. … 

De eenvoudigste vorm van roodverschuiving ontstaat als gevolg van het dopplereffect. Wanneer een lichtbron en 

een waarnemer zich van elkaar verwijderen, is de door de waarnemer gemeten golflengte van het licht, uitgestraald 

door de lichtbron, langer en de frequentie lager. Naarmate het snelheidsverschil groter is, is het effect ook groter. 

Hetzelfde effect doet zich voor bij geluid, dat van toonhoogte verandert als bijvoorbeeld een sirene van een 

ambulance naar ons toekomt (hogere toon), voorbij rijdt en weer van ons wegrijdt (lagere toon). 

Als relativistische aspecten buiten beschouwing worden gelaten, geldt voor snelheden v die veel kleiner zijn dan de 

lichtsnelheid c, voor de roodverschuiving: z = v / c” (Wikipedia).  

De Andromedanevel op 2,537 miljoen lichtjaar afstand heeft geen roodverschuiving, maar een blauwverschuiving 

van 0,001. Dat betekent dat dit sterrenstelsel zich met een snelheid van 300 km/s naar ons toe beweegt. Zou de 

Andromedanevel zich van ons verwijderen, dan zou deze een roodverschuiving hebben. Er zijn echter sterrenstelsels 

met een heel grote roodverschuiving. De verst waargenomen sterrenstelsels hebben een roodverschuiving van 20. 

Dat zou betekenen dat deze sterrenstelsels zich met een snelheid van 20 maal de lichtsnelheid van ons verwijderen. 

Dat kan echter niet, omdat een snelheid groter dan die van het licht niet mogelijk is. Een oplossing hiervoor is het 

relativistische dopplereffect. Daarvoor geldt: 
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 Met de huidige lichtsnelheid komt de rustmassa van een elektron overeen met een energie van 0,511 MeV. Een positron heeft 
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z = √((1+v/c)/(1-v/c)) en andersom: 

v/c = ((1+z)2-1)/((1+z)2+1) 

(Jacob Huisman, Het heelal volgens Jacob) 

Ook bij de relativistische dopplerformule is de snelheid van deze sterrenstelsels nog steeds heel hoog: 0,9955 maal 

de lichtsnelheid. Men heeft daarom de kosmologische roodverschuiving bedacht, waarbij de ruimte zelf uitdijt. 

“Fotonen die een grote afstand door de ruimte afleggen worden a.h.w. uitgerekt, hetgeen voor deze kosmologische 

roodverschuiving zorgt. Dit wordt veroorzaakt doordat de ruimte waardoor de fotonen reizen uitzet tijdens de reis 

van het foton.” (Wikipedia)  

De theorie over het uitdijen van het heelal ligt aan de basis van de theorie over de oerknal. Zonder uitdijend heelal 

geen oerknal. Maar dijt het heelal wel uit? Al in 1929 werd er een alternatieve verklaring voor de roodverschuiving 

van sterrenstelsels voorgesteld: de vermoeid-licht-theorie. 

“De theorie van het "vermoeide licht", voorgesteld in 1929 door Zwicky en meest recentelijk ontwikkeld door Shao in 

2013, geeft een nieuwe verklaring voor roodverschuiving. De theorie heeft aangetoond dat de roodverschuiving 

wordt veroorzaakt door het energieverlies van fotonen door de interactie met materiële deeltjes op hun reis door de 

kosmische ruimte. De basisprincipes met betrekking tot de energieoverdracht zijn voornamelijk de massa-energie-

equivalentie en de Lorentz-theorie. …  

Beschouw het geval van een foton dat in wisselwerking staat met een waterstofatoom. Aangezien de gemiddelde 

grootte van een foton van zichtbaar licht meer dan 2000 keer groter is dan die van een waterstofatoom, zoals 

hierboven vermeld, kan de situatie van een foton dat een interactie aangaat met een waterstofatoom worden gezien 

als het waterstofatoom dat het foton binnendringt. Het foton wordt gezien als een stabiel elektromagnetisch veld en 

het waterstofatoom beweegt door het elektromagnetische veld van het foton. 

De grootte van het elektromagnetische veld is de golflengte van het licht. Dat wil zeggen dat een foton een deel van 

een elektromagnetisch veld is dat in een periode over zijn lengte oscilleert. ... We zullen enkele waterstofatomen 

door het elektromagnetische veld zien gaan, dat wil zeggen dat ze het foton binnendringen. 

Het elektromagnetische veld van het foton zal een geladen deeltje met een Lorentzkracht beïnvloeden. In de korte 

tijd van 1,8 × 10−15 seconde is het waterstofatoom gepolariseerd en zou het door de Lorentzkracht gedwongen 

moeten worden om van bewegingsmodus te veranderen. De Lorentz magnetische kracht verandert de 

bewegingsrichting van het waterstofatoom, en de Lorentz elektrische kracht doet wat werk aan het waterstofatoom. 

Er wordt dus enige energie, hoewel klein, overgedragen van het foton naar het waterstofatoom. In de enorm lange 

reis van zender naar ontvanger moet een foton een groot aantal materiële deeltjes tegenkomen, dus de som van het 

energieverlies van het foton moet zichtbaar worden. Het energieverlies van het foton is de roodverschuiving van het 

licht” (Ming-Hui Shao, Na Wang & Zhi-Fu Gao, Tired Light Denies the Big Bang). 

De vermoeid-licht-theorie heeft niet alleen een andere verklaring voor de roodverschuiving, maar ook een andere 

formule (Paul A. LaViolette, Is the universe really expanding?): 

 z = eβr-1  r = ln(1+z)/β met β = H0/c  

De waarde van de Hubbleconstante H0 is 70,5 km/s/Mparsec,34 wat overeenkomt met 21,6154 km/s/Megalichtjaar.  

Er geldt dan: β-1 = c/H0 = 299792,458/21,6154 = 13869 miljoen lichtjaar 

                                                           
34

 Nandita Khetan, Luca Izzo, Marica Branchesi, Radosław Wojtak, Michele Cantiello, Chandrashekar Murugeshan, Adriano 
Agnello, Enrico Cappellaro, Massimo Della Valle, Christa Gall, Jens Hjorth, Stefano Benetti, Enzo Brocato, Jamison Burke, Daichi 
Hiramatsu, D. Andrew Howell, Lina Tomasella & Stefano Valenti, A new measurement of the Hubble constant using Type Ia 
supernovae calibrated with surface brightness fluctuations. 

http://www.jacobh.nl/afbeeldingen/heelaljacob.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roodverschuiving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal
https://www.intechopen.com/chapters/64538
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1986ApJ...301..544L&db_key=AST&page_ind=0&data_type=GIF&type=SCREEN_VIEW&classic=YES
https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2021/03/aa39196-20/aa39196-20.html
https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2021/03/aa39196-20/aa39196-20.html


Hieruit volgt voor het verband tussen afstand en roodverschuiving volgens de vermoeid-licht-theorie:  

r = ln(1+z) * 13869 miljoen lichtjaar 

Voor de roodverschuiving volgens het relativistische dopplereffect geldt: 

r = ((1+z)2-1)/((1+z)2+1) * 13869 miljoen lichtjaar 

Bij beide formules is voor kleine roodverschuivingen een lineair verband een goede benadering: 

r = z * 13869 miljoen lichtjaar 

Voor z > 1 leiden de beide formules echter tot grote verschillen. 

Roodverschuiving z Afstand r in miljoen lichtjaar 

Relativistisch dopplereffect Vermoeid-licht-theorie 

0,001 14 14 

0,003 42 42 

0,010 138 138 

0,030 410 410 

0,100 1318 1322 

0,300 3557 3639 

1,000 8321 9613 

3,000 12237 19227 

10,000 13642 33256 

20,000 13806 42224 

30,000 13840 47626 

100,000 13866 64007 

300,000 13869 79152 

1000,000 13869 95818 

3000,000 13869 111045 

10000,000 13869 127740 

30000,000 13869 142975 

100000,000 13869 159673 

278560,000 13869 173881 

 

De verst waargenomen sterrenstelsels hebben een roodverschuiving van 20 en bevindten zich volgens de formule 

voor de vermoeide-licht-theorie op een afstand van 42,224 miljard lichtjaar. Dit betekent dat het licht dat we nu 

waarnemen in 3755 v.Chr. is uitgezonden. De lichtsnelheid was toen 72,99 miljoen keer zo hoog als nu.  

De James Webb telescoop heeft laten zien dat er weinig verschil is tussen sterrenstelsels met een zeer hoge 

roodverschuiving en sterrenstelsels die veel dichterbij ons staan. Dit past goed binnen de vermoeide-licht-theorie en 

een schepping in zes dagen, maar is in strijd met de oerknaltheorie (Eric J. Lerner, The Big Bang didn't happen: What 

do the James Webb images really show? (2022); Barry Setterfield, Problems for the Big Bang from the James Webb 

Space Telescope (JWST) (2022); Wim De Maeseneer, Astronomen compleet verrast: James Webb-telescoop vindt 

sterrenstelsels die niet konden bestaan (2023); Bart van den Dikkenberg, Astronomie staat op zijn kop; is de 

oerknaltheorie fout? (2023)). 

Hoe kan gekwantiseerde roodverschuiving verklaard worden? 
“In mei 1976 publiceerde William G. Tifft van het Steward Observatorium in Tucson, Arizona het eerste van een 

aantal documenten waarin hij metingen van de roodverschuiving analyseerde. Hij zag dat de roodverschuiving niet 

geleidelijk veranderde naarmate de afstand toenam, maar stapsgewijs, met andere woorden: zij was gekwantiseerd. 
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Tussen de opeenvolgende stappen bleef de roodverschuiving gefixeerd op de waarde van het laatste sprongetje" 

(Rinus Kiel, Roodverschuiving van sterrenlicht). 

“De belangrijkste galactocentrische periode ligt op of dichtbij de 36,6 km/s periode die door het huidige model 

wordt voorspeld. … Guthrie en Napier … vonden vervolgens een vergelijkbare periode” (W. G. Tifft, Redshift 

Quantization in the Cosmic Background Rest Frame). 

“In 1996 toonde Tifft aan dat het belangrijk is om de galactocentrische roodverschuivingen nog verder te 

compenseren door rekening te houden met de beweging van ons melkwegstelsel met betrekking tot de kosmische 

microgolfachtergrondstraling (CMB). Dopplerverschuivingen van de microgolven laten zien dat ons sterrenstelsel 

ongeveer 560 km/s in een richting ten zuiden van het sterrenbeeld Hydra beweegt. Door rekening te houden met die 

beweging, worden de galactocentrische roodverschuivingen omgezet in een referentiekader dat in rust is ten 

opzichte van de CMB, en dus vermoedelijk in rust ten opzichte van het universum als geheel. In dat frame blijken de 

roodverschuivingsgroepen veel meer van elkaar te verschillen. Dan worden enkele minder intense periodiciteiten 

duidelijk, zoals bij 2,6, 9,15 en 18,3 km/s. … 

 Met uitzondering van richtingen die door de Melkweg worden 

verduisterd, observeren astronomen ongeveer evenveel 

sterrenstelsels in alle richtingen van ons af. Als een bepaalde groep 

roodverschuivingen een groep van afstanden van sterrenstelsels 

vertegenwoordigt die geclusterd zijn rond een gemiddelde afstand r1 

van ons, dan zouden we verwachten dat die sterrenstelsels ongeveer 

gelijk verdeeld zijn over ons heen op een (conceptuele) bolvormige 

schil met straal r1. Een tweede groep afstanden zou een gemiddelde 

kunnen hebben van r2= r1+ δ r, dus die sterrenstelsels zouden zich op 

een tweede bolvormige schil op een afstand δ r buiten de eerste 

bevinden. … Sterrenstelsels zijn meestal gegroepeerd in concentrische bolvormige schillen rond ons eigen 

sterrenstelsel. Het afstandsinterval tussen schillen is in de orde van grootte van een miljoen lichtjaar, maar 

aangezien er verschillende intervallen bestaan, is het ware beeld complexer dan de hier getoonde idealisering. … 

Onze melkweg bevindt zich in wezen in het centrum van de kosmos, maar is niet in rust ten opzichte daarvan”  (D. 

Russell Humphreys, Our galaxy is the centre of the universe, ‘quantized’ redshifts show). 

Een kwantisatie van 18,3 km/s komt overeen met Δz = 0,061 x 10-3 en met een afstand van 0,061 * 13,869 = 0,846 

miljoen lichtjaar. Vermenigvuldigen we dit getal met 3, dan krijgen we een afstand van afgerond 2,54 miljoen 

lichtjaar. Dit komt overeen met de 2,54 miljoen lichtjaar afstand tussen de Andromedanevel en de aarde.  

De gekwantiseerde roodverschuiving kan met de vermoeid-licht-theorie als volgt verklaard worden. Ming-Hui Shao, 

Na Wang en Zhi-Fu Gao gebruiken als formule niet z = eβr-1, maar z = ekNλ0-1. “Wanneer een foton met de grootte λ 

en energie E een stoffelijk deeltje ontmoet, loopt het stofdeeltje door het elektromagnetische veld van het foton in 

een tijd t=λ/c , waarbij c de lichtsnelheid is. In de interactie kan het materiële deeltje als stationair worden 

beschouwd in vergelijking met de snelheid van het foton. Tijdens de interactie draagt het foton een kleine 

hoeveelheid energie δ(E) over aan het materiële deeltje. Hier wordt een coëfficiënt k=δ(E)/Eλ gedefinieerd, die de 

snelheid van energieverlies van het foton per lengte-eenheid aangeeft. … een foton van grootte λ0 en energie E 

ontmoet bij het uitzenden N materiële deeltjes op zijn pad en draagt een deel van zijn energie over aan de materiële 

deeltjes” (Ming-Hui Shao, Na Wang & Zhi-Fu Gao, Tired Light Denies the Big Bang). Hoe meer een foton gereisd 

heeft, hoe lager de energie wordt. Lagere energie betekent lagere frequentie (E=hf) en dus roodverschuiving. Dit 

gebeurt echter niet continu in dezelfde mate. Als het foton op een plek met veel materie komt, zal het relatief veel 

energie verliezen. Reist het foton door een gebied zonder materie, dan zal het daar geen energie verliezen. Vandaar 

dat kosmologische roodverschuiving met sprongetjes gaat.  Als we de sprongetjes negeren, dan is βr meestal een 

goede benadering van kNλ0. Een uitzondering zijn quasars: “Arp voerde aan dat veel quasars met een hoge 

roodverschuiving op de een of andere manier verband houden met nabije objecten zoals nabije sterrenstelsels” 
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(Quasars, Redshifts and Controversies). Dit kan als volgt verklaard worden: “De quasars hebben mogelijk veel dikkere 

en dichtere lagen van de atmosfeer, dat wil zeggen gasvormige materiaaldeeltjes, in vergelijking met normale 

sterren” (Ming-Hui Shao, Na Wang & Zhi-Fu Gao, Tired Light Denies the Big Bang). Fotonen hebben dan bij quasars 

een hoger energieverlies, wat zich manifesteert als een hogere roodverschuiving dan uit de wet van Hubble volgt. 

Hoe lang duurde de zondvloed? 
Het begin van de zondvloed is beschreven in Genesis 7:11: “In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede 

maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten 

en de sluizen van de hemel opengezet.” Het einde van de zondvloed is beschreven in Genesis 8:11: “In de tweede 

maand, op de zevenentwintigste dag van de maand, was de aarde droog geworden.” De zondvloed duurde op basis 

van de Masoretische tekst dus 1 jaar en 10 dagen. Hetzelfde geldt voor de Samaritaanse Pentateuch. Maar volgens 

de Septuaginta, het boek Jubileeën en de Qumran fragmenten 4Q252 en 4Q254a duurde de zondvloed exact 1 jaar: 

 MT en SamP LXX Jubileeën, 4Q252 en 4Q254a 

Begin zondvloed 17-2-600 27-2-600 17-2-600 

Einde zondvloed 27-2-601 27-2-601 17-2-601 

Tijdsduur zondvloed 1 jaar en 10 dagen 1 jaar 1 jaar 

 

Welke lezing is correct? De lezing van de Masoretische tekst en de Samaritaanse Pentateuch kan het beste de beide 

andere lezingen verklaren. Wij mensen hebben de neiging om exact 1 jaar mooier te vinden dan 1 jaar en 10 

dagen.35 Er zijn twee manieren om dit te bereiken: òf 17-2-600 wordt 27-2-600 (LXX) of 27-2-601 wordt 17-2-601  

(Jubileeën en de Qumran fragmenten). De zondvloed duurde dus 1 jaar en 10 dagen. Op de radiometrische tijdschaal 

komt dit overeen met een tijdsduur van 75 miljoen jaar. 

Hoe lang duurde het meteorietenbombardement tijdens de zondvloed? 
Volgens de Bijbel had het water tijdens de zondvloed had 150 dagen de overhand op de aarde (Genesis 7:24). 

Daarna werden de sluizen van de hemel gesloten (Genesis 8:2). Dit betekent dat er 150 dagen na het begin van de 

zondvloed een einde kwam aan het meteorietenbombardement op aarde. Dit komt overeen met de 

geochronologische gegevens: “een aantal meteorietklassen vertoont patronen van ouderdomresets van U-Pb en Pb-

Pb in zirkoon en apatiet die eindigen op ongeveer 4450 Ma” (Stephen J. Mojzsis, Ramon Brasser, Nigel M. Kelly, Oleg 

Abramov & Stephanie C. Werner, Onset of giant planet migration before 4480 million years ago). Dit wil zeggen dat 

4450 miljoen jaar geleden op de radiometrische tijdschaal er een einde kwam aan het zware 

meteorietenbombardement dat de aarde teisterde. Het bombardement begon 4480 miljoen jaar geleden op de 

radiometrische tijdschaal en duurde dus op die tijdschaal 30 miljoen jaar. De radioactieve vervalsnelheid was ten 

tijde van de zondvloed 73 miljoen keer zo hoog als nu. Dat betekent dat 30 miljoen jaar overeenkomt met 

(30/73)*365 = 150 dagen. Dat is de 150 dagen die in Genesis worden genoemd. 

Toen God het meteorietenbombardement op aarde stopte, gingen de inslagen op andere hemellichamen, zoals de 

maan, gewoon door. De inslagen op de maan zijn dus geen goede maat voor de inslagen op aarde. Daarom heeft 

Michael J. Oard ongelijk als hij schrijft: “De maan is de maatstaf om het aantal kraters op aarde te schatten. Het 

aantal kraters groter dan 30 km volgens evolutionaire leeftijdscategorieën is ongeveer 1.900. Schalen naar de aarde 

en rekening houdend met de grotere zwaartekrachtdwarsdoorsnede resulteert in 36.000 kraters groter dan 30 km. 

Op basis van zeer grotere kraters op de maan en Mars en de grootte-frequentieverdeling op de maan 

geëxtrapoleerd naar de aarde, zouden ongeveer 100 kraters met een diameter van meer dan 1.000 km en een paar 

tot 4.000 à 5.000 km in diameter op aarde moeten hebben plaatsgevonden. Dit enorme bombardement moet heel 

vroeg in de zondvloed hebben plaatsgevonden en nam af tijdens de rest van de zondvloed met enkele inslagen na de 

zondvloed” (How many impact craters should there be on the earth?). Als de aarde net zo erg getroffen was als de 

                                                           
35

 Vergelijk 4Q254a: “Noach ging precies een jaar later uit de ark.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quasars,_Redshifts_and_Controversies
https://www.intechopen.com/chapters/64538
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/7
https://www.stepbible.org/?q=version=SPE|reference=Gen.7
https://archive.org/stream/septuagintversio1879bren#page/8/mode/2up
http://www.pseudepigrapha.com/jubilees/5.htm
http://www.moellerhaus.com/Dead%20Sea%20Scrs/dsscomsGen.htm
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1903/1903.08825.pdf
https://creation.com/images/pdfs/tj/j23_3/j23_3_61-69.pdf


maan, zouden Noach en zijn familie de zondvloed niet overleefd hebben. Er staat niet voor niets in Genesis 8:1: 

“Toen dacht God aan Noach, en aan al de wilde en tamme dieren die bij hem in de ark waren.” Als God dat niet 

gedaan had, zou het meteorietenbombardement op aarde misschien nog wel tien jaar doorgegaan zijn en zou 

niemand het overleefd hebben. Iets dergelijks komen we ook tegen in de rede van Jezus over de verwoesting van 

Jeruzalem: “Als die dagen niet ingekort zouden worden, zou niemand gered worden. Omwille van de uitverkorenen 

zullen die dagen ingekort worden.” (Matteüs 24:23). 

Waar kwamen de meteorieten die de zondvloed veroorzaakten vandaan? 
“Zo’n 95% van alle meteorieten die inslaan zijn stukken van asteroïden. Deze bevinden zich in de asteroïdengordel 

tussen de banen van Mars en Jupiter. Het grootste gedeelte van de meteorieten die op aarde inslaan staan bekend 

onder de naam Chondriet. Chondrieten zijn steenachtige, niet-metalen stukjes rotsen die overeenkomen met de 

rotsen in de asteroïdengordel.” (Waar komen meteorieten vandaan?). Dit zijn veel kleinere meteorieten dan die de 

zondvloed veroorzaakten. Toch is er een verband tussen de asteroïdengordel en de zondvloed. 

“In de tweede helft van de 18e eeuw, toen er nog maar zes grote 

planeten bekend waren, werd belangstelling gewekt voor de 

regelmaat van de afstand van hun banen tot de zon. De tabel toont 

de wet Titius-Bode-wet voor planetaire afstand, waarbij werkelijke 

waarden en berekende waarden worden vergeleken. Dit vestigde op 

zijn beurt de aandacht op de grote kloof tussen Mars en Jupiter, 

blijkbaar net groot genoeg voor een extra planeet. Tegenwoordig 

kennen we tienduizenden "kleine planeten" of asteroïden met 

planeetachtige banen op die gemiddelde gemiddelde afstand van de 

zon” (Tom van Flandern, The Exploded Planet Hypothesis 2000). 

“Phaëton … was de hypothetische planeet waarvan de Titius-Bode-

wet veronderstelde dat deze zou hebben bestaan tussen de banen 

van Mars en Jupiter, waarvan de vernietiging zou hebben geleid tot 

de vorming van de asteroïdengordel (inclusief de dwergplaneet 

Ceres). … De astronoom en auteur Tom Van Flandern was van mening dat Phaëton … explodeerde door een of ander 

intern mechanisme. In zijn "Exploded Planet Hypothesis 2000" somt hij mogelijke redenen op voor de explosie: een 

op hol geslagen nucleaire reactie van uranium in de kern, een verandering van toestand terwijl de planeet afkoelde 

waardoor een dichtheidsfaseverandering ontstond, of door voortdurende absorptie van warmte in de kern van 

gravitonen” (Wikipedia). Omdat de zondvloed Gods werk is (Genesis 6), ligt het echter meer voor de hand om bij de 

ontploffing van de planeet Phaëton aan een Goddelijk ingrijpen te denken.  

Bij de ontploffing van Phaëton verdampte een deel van de planeet, een ander deel vormde de asteroïdengordel, een 

deel vormde de kleine manen van Jupiter36, en een deel sloeg te pletter op andere objecten in het zonnestelsel, zoals 

de aarde. De asteroïdengordel is waarschijnlijk maar een klein deel van de oorspronkelijke planeet Phaëton. 

Maar ontplofte Phaëton daadwerkelijk voorafgaand aan de zondvloed? “Voorbij de aarde, maan en Mars, laten 

gedocumenteerde zeer retentieve U-Pb- en Pb-Pb-leeftijden in eucrite meteorieten toegeschreven aan asteroïde 

4Vesta … een solide korst bij 4563 Ma (Ireland & Wlotzka 1992), en daaropvolgende thermische veranderingen tot 

ca. 4450 Ma (Hopkins et al. 2015) zien” (Stephen J. Mojzsis, Ramon Brasser, Nigel M. Kelly, Oleg Abramov & 

Stephanie C. Werner, Onset of giant planet migration before 4480 million years ago). Dit betekent dat Vesta en 

andere asteroïden 4563 miljoen jaar geleden op de radiometrische tijdschaal zijn ontstaan en dat toen de planeet 

Phaëton is ontploft. Dat komt overeen met iets meer dan een jaar vóór de zondvloed. Brokstukken van de planeet 
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https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1903/1903.08825.pdf


Phaëton hebben er dus ruim een jaar37 over gedaan om de aarde te bereiken. 

Hoe zijn de vele inslagkraters op de aarde te verklaren? 
Na de zondvloed bleven er nog vele jaren grote brokstukken van de planeet Phaëton door het zonnestelsel zwerven.  

Uit de tabel op de volgende pagina blijkt, dat gedurende ongeveer 300 jaar er gemiddeld elke 6 jaar wel ergens op 

aarde een inslag van een groot brokstuk was. Sommige van die meteorieten hadden een diameter van ca. 10 km. Dat 

leverde reusachtige kraters op. Opvallend is dat geen van deze inslagen in de buurt van de berg Judi was. Net als bij 

de zondvloed werden ook nu Noach en zijn nakomelingen door God bewaard. 

Na 300 jaar nam de grootte en de hoeveelheid inslagen significant af. Toen de mensen zich over de aarde gingen 

verspreiden, was het gevaar van grote meteorietinslagen grotendeels geweken. 

Naam Land Diameter Radiometrische tijd Echte tijd Na de vloed 

Maniitsoq Groenland 100 km 2975 miljoen jaar BP  3213 v.Chr. 25 jaar 

Suavjärvi Rusland 16 km 2400 miljoen jaar BP 3200 v.Chr. 38 jaar 

Yarrabubba Australië 70 km 2229 miljoen jaar BP 3195 v.Chr. 43 jaar 

Vredefortkrater Zuid-Afrika 300 km 2023 miljoen jaar BP 3189 v.Chr. 49 jaar  

Sudburykrater Canada 250 km 1850 miljoen jaar BP 3184 v.Chr. 54 jaar 

Keurusselkä Finland 30 km 1800 miljoen jaar BP 3182 v.Chr. 56 jaar 

Shoemaker Australië 30 km 1630 miljoen jaar BP 3176 v.Chr. 62 jaar 

Amelia Creek Australië 20 km 1600 miljoen jaar BP 3175 v.Chr. 63jaar 

Presqu'île Canada 24 km 759 miljoen jaar BP 3129 v.Chr. 109 jaar 

Jänisjärvi Rusland 14 km 700 miljoen jaar BP 3124 v.Chr. 114 jaar 

Kamensk Rusland 25 km 646 miljoen jaar BP 3119 v.Chr. 119 jaar 

Strangways Australië 25 km 646 miljoen jaar BP 3119 v.Chr. 119 jaar 

Beaverhead Verenigde Staten 60 km 600 miljoen jaar BP 3115 v.Chr. 123 jaar 

Acraman Australië 90 km 590 miljoen jaar BP 3114 v.Chr. 124 jaar 

Luizikrater Congo-Kinshasa 17 km 570 miljoen jaar BP 3111 v.Chr. 127 jaar 

Lawn Hill Australië 18 km 507,5 miljoen jaar BP 3104 v.Chr. 134 jaar 

Ameskrater Verenigde Staten 16 km 470 miljoen jaar BP 3100 v.Chr. 138 jaar 

Slate Islands Verenigde Staten 30 km 450 miljoen jaar BP 3097 v.Chr. 141 jaar 

Clearwater East Canada 26 km 450 miljoen jaar BP 3097 v.Chr. 141 jaar 

Kaloega Rusland 15 km 380 miljoen jaar BP 3087 v.Chr. 151 jaar 

Siljan Zweden 52 km 377 miljoen jaar BP 3086 v.Chr. 152 jaar 

Woodleigh Australië 120 km 364 miljoen jaar BP 3084 v.Chr. 154 jaar 

Charlevoix Canada 54 km 342 miljoen jaar BP 3080 v.Chr. 158 jaar 

East Warburton Basin Australië 200 km 330 miljoen jaar BP 3078 v.Chr. 160 jaar 

West Warburton Basin Australië 200 km 330 miljoen jaar BP 3078 v.Chr. 160 jaar 

Clearwater West Canada 36 km 285 miljoen jaar BP 3069 v.Chr. 169 jaar 

Araguainha Brazilië 40 km 244 miljoen jaar BP 3059 v.Chr. 179 jaar 

Saint Martin Canada 40 km 220 miljoen jaar BP 3053 v.Chr. 185 jaar 

Manicouagan Reservoir Canada 100 km 214 miljoen jaar BP 3051 v.Chr. 187 jaar 

Rochechouartkrater Frankrijk 23 km 214 miljoen jaar BP 3051 v.Chr. 187 jaar 

Guarda Portugal 30 km 200 miljoen jaar BP 3047 v.Chr. 191 jaar 

Obolon' Oekraïne 20 km 169 miljoen jaar BP 3037 v.Chr. 201 jaar 

Puchezh-Katunki Rusland 80 km 167 miljoen jaar BP 3036 v.Chr. 202 jaar 

Morokweng Zuid-Afrika 70 km 145 miljoen jaar BP 3027 v.Chr. 211 jaar 

Gosses Bluff Australië 22 km 142,5 miljoen jaar BP 3026 v.Chr. 212 jaar 

Mjølnir Noorwegen 40 km 142 miljoen jaar BP 3026 v.Chr. 212 jaar 

Tookoonooka Australië 55 km 128 miljoen jaar BP 3020 v.Chr. 218 jaar 

Carswell Canada 39 km 115 miljoen jaar BP 3013 v.Chr. 225 jaar 
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 Om precies te zijn: (4563-4480)/73 tot (4563-4450)/73 = 1,14 tot 1,55 jaar. 



Naam Land Diameter Radiometrische tijd Echte tijd Na de vloed 

Steen River Canada 25 km 91 miljoen jaar BP 2999 v.Chr. 239 jaar 

Dellen Zweden 19 km 89 miljoen jaar BP 2997 v.Chr. 241 jaar 

Lappajärvi Finland 23 km 77,85 miljoen jaar BP 2989 v.Chr. 249 jaar 

Manson Verenigde Staten 35 km 73,8 miljoen jaar BP 2986 v.Chr. 252 jaar 

Kara Rusland 65 km 70 miljoen jaar BP 2983 v.Chr. 255 jaar 

Chicxulubkrater Mexico 180 km 66 miljoen jaar BP 2979 v.Chr. 259 jaar 

Boltisjkrater Oekraïne 24 km 65,17 miljoen jaar BP 2978 v.Chr. 260 jaar 

Hiawathakrater Groenland 31 km 58 miljoen jaar BP 2971 v.Chr. 267 jaar 

Montagnais Canada 45 km 50 miljoen jaar BP 2962 v.Chr. 276 jaar 

Logoisk Wit-Rusland 15 km 42,3 miljoen jaar BP 2952 v.Chr. 286 jaar 

Logancha Rusland 20 km 40 miljoen jaar BP 2948 v.Chr. 290 jaar 

Haughtonkrater Canada 23 km 39 miljoen jaar BP 2947 v.Chr. 291 jaar 

Mistastin Canada 28 km 36 miljoen jaar BP 2942 v.Chr. 296 jaar 

Popigaikrater Rusland 100 km 35,7 miljoen jaar BP 2941 v.Chr. 297 jaar 

Chesapeake Bay Verenigde Staten 90 km 35,3 miljoen jaar BP 2941 v.Chr. 297 jaar 

Nördlinger Ries Duitsland 24 km 14,8 miljoen jaar BP 2887 v.Chr. 351 jaar 

Karakul Tadzjikistan 52 km 5 miljoen jaar BP 2821 v.Chr. 417 jaar 

Elgygytgynmeer Rusland 18 km 3,6 miljoen jaar BP 2801 v.Chr. 437 jaar 

Eltanin impact South Pacific Ocean 35 km 2,51 miljoen jaar BP 2778 v.Chr. 460 jaar 

Zhamanshin Kazakhstan 14 km 900.000 jaar BP 2715 v.Chr. 523 jaar 

Darwinkrater Australië 1,2 km 816.000 jaar BP 2709 v.Chr. 529 jaar 

Wilkeslandkrater Antarctica 480 km 788.100 jaar BP 2707 v.Chr. 531 jaar 

Barringerkrater Verenigde Staten 1,4 km 49.000 jaar BP 2531 v.Chr. 707 jaar 

Lijst van inslagkraters met onder meer de diameter van de krater en het berekende aantal jaren na de zondvloed. 

Was er tijdens het Archeïcum geen zuurstof op aarde? 
De aarde is geschapen om mensen en dieren op te laten leven. Daar was direct zuurstof in de atmosfeer voor nodig. 

“Evolutionisten hebben beweerd dat de vroege atmosfeer tijdens het Archeïcum, ouder dan 2,5 miljard jaar BP 

binnen hun tijdschaal, geen zuurstof bevatte. Zuurstof in de atmosfeer zal elk zich ontwikkelend organisch molecuul 

oxideren en het niet-biologisch maken. Na ongeveer 2,4 miljard jaar BP zorgde de evolutie van fotosynthetische 

bacteriën ervoor dat koolstofdioxide in de atmosfeer werd vervangen door zuurstof, dat zich snel ophoopte en een 

aanzienlijk deel van de huidige zuurstof in de atmosfeer vormde. Evolutionisten noemen dit de Great Oxidation 

Event (GOE). De timing van de GOE staat echter ter discussie. Sommigen geloven dat de GOE een miljard jaar eerder 

plaatsvond. … 

Banded iron formations (BIF's) … leveren bewijs voor voldoende zuurstof vóór de veronderstelde GOE. BIF's zijn fijne 

lagen van afwisselend ijzeroxide en vuursteen die grote gebieden bedekken en die vooral in het Precambrium maar 

ook in het Phanerozoïcum voorkomen. Ze dateren ze zogenaamd op de leeftijd van de oudste steen van ongeveer 

3,8 miljard jaar oud, ruim voor de Great Oxidation Event. Sommige geologen merken op dat de zuurstof in de 

ijzeroxiden van BIF's ongeveer 20 keer die van de huidige atmosfeer is. Aangezien de BIF's in water zijn afgezet, is de 

implicatie dat de atmosfeer zelfs 3,8 Ga geleden veel zuurstof bevatte. Dit suggereert dat de atmosfeer altijd 

zuurstofrijk is geweest. … 

Een recent rapport versterkt het idee dat de atmosfeer ruim voor de GOE zuurstof bevatte, in feite ongeveer een 

miljard jaar daarvoor, zo'n 3,46 miljard jaar geleden binnen de evolutionaire/uniformitaire tijdschaal. Primair 

hematiet, direct afgezet en niet het resultaat van latere gebeurtenissen, werd gevonden in ijzerrijke 

afzettingsgesteenten in het noordwesten van Australië, gedateerd op 3,46 miljard jaar BP. Dergelijk hematiet kan 

zich op twee manieren vormen. In een zuurstofloze atmosfeer treft ultraviolet licht dat het aardoppervlak bereikt, 

ijzerhydroxide-mineralen en veroorzaakt een reactie die het water wegdrijft en hematiet vormt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Banded_iron_formation


Hematiet kan echter ook ontstaan door oxidatie van ijzer zonder ultraviolet licht. Dit is het type hematietvorming dat 

wordt geclaimd voor de hematiet/hoornkiezelafzettingsgesteenten die zogenaamd ongeveer 3,5 miljard jaar geleden 

zijn gevormd. Deze afzettingsgesteenten werden ingeklemd tussen twee dikke vulkanische lagen (meer dan 3 km) 

die er sterk op wijzen dat ze in diep water zijn gevormd, minstens 200 m en mogelijk tot 1000 m diep. Deze 

gevolgtrekking werd gebaseerd op: 

1. het ontbreken van erosievlakken in de rotsen, 

2. de afwezigheid van texturen van golven of stromingen, 

3. het ontbreken van kenmerken die verband houden met vulkanisme op het land, 

4. het ontbreken van bellen in de vulkanische rotsen, wat suggereert dat de lagen allemaal onder hoge 

waterdruk zijn gevormd, en 

5. het vrijwel afwezig zijn van aërosolen, detritische mineralen en vulkanische as. 

Dus als er zuurstof in het zeewater zat om hematiet te vormen, was er ook zuurstof in de atmosfeer” (Michael J. 

Oard, Did the early Earth’s atmosphere contain oxygen?). 

Hoe valt de Sturtische ijstijd te verklaren? 
De Sturtische ijstijd vond plaats tijdens het Neoproterozoïcum en duurde op de radiometrische tijdschaal van 717 

miljoen jaar BP tot 660 miljoen jaar BP (Paul F. Hoffman e.a., Snowball Earth climate dynamics and Cryogenian 

geology-geobiology). Dit komt overeen met 3126 – 3120 v.Chr. op de Bijbelse tijdlijn. Deze ijstijd duurde dus zes jaar. 

Het begin van de Sturtische ijstijd komt overeen met het ontstaan van een enorm grote basaltprovincie in Laurentia 

(Noord-Amerika + Groenland), dat in die tijd bij de evenaar lag. “Het begin van het Sturtien is in de tijd niet te 

onderscheiden van de betrouwbaarste U-Pb baddeleyiet-ouderdommen van 716,33 ± 0,54 Ma van mafische dorpels 

en dijken in verschillende delen van de Franklin LIP38 in het noorden van Laurentia. Franklin-dijken, dorpels en lava's 

strekken zich uit over Noord-Canada van Alaska tot Groenland en Siberië, wat impliceert dat het oorspronkelijke 

vulkanische plateau een gebied van> 3 × 106 km2 had kunnen beslaan, waardoor het een van de grootste 

terrestrische LIP's aller tijden is” (Paul F. Hoffman e.a., Snowball Earth climate dynamics and Cryogenian geology-

geobiology). Zie ook Francis A. Macdonald, Athena E. Eyster & Grant M. Cox, The Franklin Large Igneous Province and 

Initiation of the Sturtian Snowball Earth Glaciation.  

Zo’n grote basaltprovincie ontstaat door grootschalig vulkanisme, dat voor een ijstijd kan zorgen. Een vergelijking uit 

het meer recente verleden kan dit verduidelijken: “De grootste uitbarsting in de laatste twee miljoen jaar vond 

waarschijnlijk zo’n 74.000 jaar geleden39 plaats. Op Sumatra liet vulkaan Toba zich gelden. Naar schatting kwam er 

ongeveer 2800 kubieke kilometer magma vrij. Eén procent van het aardoppervlak (half Europa) verdween onder een 

laag as van minstens 10 centimeter. Er ontstond een krater van 100 kilometer lang en 30 kilometer breed, het 

huidige Tobameer. … Na de uitbarsting van Toba daalde de temperatuur aanzienlijk. Er viel veel meer sneeuw, 

waardoor de zon nog meer warmte reflecteerde en het langer koud bleef. Volgens wetenschappers kan een 

uitbarsting als die van Toba makkelijk verantwoordelijk zijn voor een vulkanische winter van meerdere jaren. Ze 

denken dat die na Toba zes jaar duurde en leidde tot een versnelde overgang tot de laatste ijstijd. Sommige 

onderzoekers vergelijken de gevolgen van een superuitbarsting met een nucleaire winter, die zou ontstaan na een 

gigantische kernoorlog. Door de deeltjes in de stratosfeer kan de temperatuur volgens hen wel 10 graden dalen.” 

(Elly Posthumus, Supervulkanen bedreigen de aarde) 

De conclusie is hiermee dat de Sturtische ijstijd het directe gevolg van de uitbarsting van een of meer supervulkanen 

in Laurentia is. 
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 Large Igneous Province (grote basaltprovincie). 
39

 Op de Bijbelse tijdschaal is dat 2558 v.Chr. 

https://creation.com/images/pdfs/tj/j24_1/j24_1_13-14.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5677351/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5677351/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laurentia_(geologie)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5677351/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5677351/
http://www.largeigneousprovinces.org/15feb
http://www.largeigneousprovinces.org/15feb
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/supervulkanen-bedreigen-de-aarde/


Hoe ontwikkelde het leven zich na de zondvloed? 
Bij de ontwikkeling van het leven na de zondvloed spelen de volgende factoren 

een rol: 

a. Het onderscheid tussen landdieren en zeedieren. De landdieren die de 

zondvloed overleefden, bevonden zich allemaal in de ark. Zij moesten zich na 

de zondvloed over de aarde verspreiden en dat kostte nogal wat tijd. De 

zeedieren die de zondvloed overleefden, bevonden zich niet in de ark, maar 

verspreid over de aarde. Dit verklaart waarom we in het fossielenbestand eerst 

zeeleven zien en pas daarna landdieren.  

b. Het onderscheid in reproductiesnelheid. Reptielen en kleine zoogdieren 

planten zich sneller voort dan grote zoogdieren: “Vrouwtjes konijnen zijn in 

staat om al na slechts drie of vier maanden te jongen, en in sommige gebieden 

kan het tot zeven jongen per nest bevatten en dat tot wel zeven keer per jaar” 

(Phil Robinson, De rode deken – Australische rode vos werpt licht op migratie 

na de Zondvloed). Dit verklaart waarom we in het fossielenbestand eerst 

reptielen en kleine zoogdieren aantreffen en pas daarna grote zoogdieren.40 

Bacteriën hebben de grootste reproductiesnelheid. Dit verklaart waarom de door bacteriën gevormde 

stromatolieten het oudste bewijs van leven in het fossielenbestand vormen (3,48 miljard jaar geleden op de 

radiometrische tijdschaal, wat overeenkomt met 3222 v.Chr., ongeveer 16 jaar na de zondvloed).41  

Toen de mensen in de eerste tijd na de zondvloed nog veel ouder werden dan tegenwoordig, werden ze ook later 

volwassen en kregen ze later kinderen (Anne Habermehl, Those enigmatic Neanderthals). De mensen hadden dus 

een lage reproductiesnelheid. Bovendien verspreidden ze zich pas na de torenbouw van Babel over de aarde 

(Genesis 11:1-9). Dit verklaart waarom mensen pas laat in het fossielenbestand voorkomen. 

Een zondvloed aan het begin van het Precambrium verklaart op natuurlijke wijze de volgorde van organismen in het 

fossielenbestand. Fossielen na 4405 miljoen jaar BP laten de rekolonisatie van levende organismen na de zondvloed 

laten zien. 

Hoe pasten al die dieren in de ark? 
“Naar schatting leven er momenteel ongeveer 25.000 soorten door-de-neus-ademende landdieren (4.500 amfibieën, 

6.500 reptielen, 4.500 zoogdieren en 10.000 vogels)” (Peter Borger, Rijk in soorten). Hebben al die afzonderlijke 

soorten een plaats in de ark gehad? Nee, en dat was ook niet nodig.  

“Er zijn nu vele honden, in allerlei soorten en maten. Ga terug in de tijd en je vindt minder honden, minder maten en 

minder variatie. Je komt via een oerhond uiteindelijk uit bij de oerwolf. Deze oerwolf heeft de potentie om alle 

variëteiten voort te brengen die we nu zien. De variëteiten die uit de oerwolf voortkomen, hebben die potentie niet 

meer. Paarden, pony’s, ezels, zebra’s hetzelfde verhaal: je komt bij een soort oerpaard uit. Koeien, bizons en 

wisenten, idem. Ga terug in de tijd en je komt bij het oerrund. Leeuwen, tijgers, panters: een oerkat.42 Wij weten dat 

al deze dieren van hetzelfde type zijn en vaak ook (nog) met elkaar kunnen kruisen, ook al zijn de daaruit 

voortkomende bastaarden vaak onvruchtbaar.  
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 Bij mijn weten heeft Glenn R. Morton in 1982 in het artikel Fossil succession als eerste dit verband gelegd.  
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 Zie Nana Fischer, Dit is een van de oudste tekenen van leven.  
De oudste aanwijzing voor leven op aarde is de vondst van een zirkoonkristal met blaasjes met grafiet. De vorming van dit 
zirkoonkristal is gedateerd op 4,1 miljard jaar BP, wat oveeenkomt met 3233 v.Chr., ongeveer 5 jaar na de zondvloed (Colin 
Barras, Leven ontstond mogelijk 300 miljoen jaar eerder dan gedacht).  
42

 Zie hierover Joel Tay, Liligers: bewijs van geschapen soort – Alle hedendaagse katten stammen van één kattenpaar in de ark. 
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https://wibnet.nl/heelal/zonnestelsel/aarde/dit-is-een-van-de-oudste-tekenen-van-leven
https://www.newscientist.nl/nieuws/leven-ontstond-mogelijk-300-miljoen-jaar-eerder-dan-gedacht/
https://logos.nl/liligers-bewijs-van-geschapen-soort-alle-hedendaagse-katten-stammen-van-een-kattenpaar-in-de-ark/


Ga terug in de tijd en je vindt: minder variatie 

en een oertype dat aan de basis lag van alle 

variatie die eruit voortkwam.” (Peter M. 

Scheele, Degeneratie, pagina 166).  

Zo hebben de Aziatische olifant, de Afrikaanse 

olifant en de wolharige mammoet zich 

waarschijnlijk ontwikkeld uit een oer-

olifantachtige. 

De ark hoefde “dus niet meer dan enige 

duizenden grondtypen te herbergen, waarvan 

het grootste deel ook nog eens niet groter was 

dan een konijn! Dat past makkelijk. Je houdt 

dan zelfs nog genoeg ruimte over om voer en 

andere spullen mee te nemen.” (Peter Borger, 

Rijk in soorten) 

“Een volgende vraag waarop we … moeten 

ingaan, is of het wel realistisch is aan te nemen 

dat uit deze ‘familievertegenwoordigers’ die in 

de ark waren opgenomen, ná de zondvloed 

wel in zo korte tijd zich de vele soorten bínnen 

elke familie konden ontwikkelen. Sommigen 

hebben de creationisten zelfs voor de voeten 

geworpen dat de aanname van een 

wereldwijde zondvloed in feite een geloof in 

een uiterst snelle evolutie vereist…  

Met name prof. Frank Marsh heeft op dit punt verhelderende uiteenzettingen gegeven. Hij wijst erop dat 

evolutionisten omdat zij evolutionisten zijn, vaak menen dat ook variatie een uiterst langzaam proces is. 

Creationisten daarentegen benadrukken het feit dat variatie uiterst snel kan verlopen. … Onder de honden zijn 

vandaag meer dan 200 rassen bekend, die in grootte en vorm enorm kunnen uiteenlopen, maar niettemin zich vrij 

recent uit slechts enkele wilde honden ontwikkeld hebben.” (W.J. Ouweneel, De ark in de branding, pagina 94). 

Hoe kan de massa-extinctie op de grens tussen Perm en Trias verklaard worden? 
De Perm-Trias massa-extinctie wordt de grootste massa-extinctie ooit genoemd (Adiël Klompmaker, De Perm-Trias 

massa-extinctie. De grootste massa-uitsterving ooit). Dit klopt echter niet, want de grootste massa-extinctie was de 

zondvloed. 

Bij de massa-extinctie op  de grens tussen Perm en Trias (3061 v.Chr. op de Bijbelse tijdlijn) kwamen naar schatting 

96% van alle in de oceaan levende organismen om en 70% van de op het land levende gewervelde dieren. Deze 

massa-extinctie werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gigantische vulkaanuitbarsting in Siberië.  

Recent onderzoek met kwikisotopen leverde een verrassend resultaat op. De onderzoekers vonden dat de massa-

extinctie in de oceaan 251,9 miljoen jaar geleden plaatsvond. Eerdere onderzoeken lieten zien dat de massa-

extinctie op het land 200.000 tot 600.000 jaar eerder plaatsvond (Elaina Hancock, Mercury helps to detail Earth's 

most massive extinction event). Kunnen beide extincties dan nog wel dezelfde oorzaak hebben? Als we de 

radiometrische dateringen omrekenen naar de Bijbelse tijdlijn is dat geen probleem. Het radiometrische verval was 

in die tijd ongeveer 4 miljoen keer zo hoog als nu. Een verschil van 200.000 tot 600.000 jaar komt op de Bijbelse 

tijdlijn dan overeen met maximaal twee maanden.  

https://logos.nl/rijk-in-soorten/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-perm-trias-massa-extinctie/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-perm-trias-massa-extinctie/
https://phys.org/news/2023-01-mercury-earth-massive-extinction-event.html
https://phys.org/news/2023-01-mercury-earth-massive-extinction-event.html


Door de gigantische vulkaanuitbarsting werd eerst een groot deel van de vegetatie en de dieren op het land 

vernietigd. Daarbij speelden onder meer bosbranden (Jean-Paul Keulen, 'Bosbranden kunnen sleutelrol gespeeld 

hebben bij grootste massa-uitsterving ooit') en het verdwijnen van de ozonlaag (Jeanette Kras, Zonnebrandcreme in 

fossielen ontdekt: gevaarlijke uv-straling droeg bij aan grootste massa-extinctie ooit) een rol.  

Door de hete lava, massale bosbranden en steenkoolbranden warmden de zeeën op, waardoor deze zuurstofarm 

werden. Dit had tot gevolg dat veel zeedieren stierven. Water heeft een grote warmtecapaciteit, dus het kan wel 

enkele maanden geduurd hebben voordat dit gebeurde. Daarnaast kan het water ook door schadelijke uitstoot 

vergiftigd zijn. Dat kan dus mede een oorzaak van de massa-extinctie van de zeedieren zijn geweest. 

Hoe snel konden dinosaurussen zich na de zondvloed over de aarde verspreiden? 
Voor de zondvloed leefden er al dinosaurussen. Maar alleen de dinosaurussen in de ark overleefden de zondvloed. 

De ark zal in totaal ongeveer 100 dinosaurussen bevat hebben. “Er zijn duizenden soorten dinosaurussen, maar er 

zijn slechts zo’n vijftig families van dinosaurussen. En aangezien het Bijbelse type wordt geacht in de meeste gevallen 

overeen te komen met het familieniveau, zullen er slechts ongeveer honderd dinosaurussen op de Ark zijn geweest” 

(Buddy Davis, Dinosaurs on the Ark). 

Na de zondvloed verspreidden de dinosaurussen zich over de aarde. Zo ongeveer halverwege het Trias hadden de 

dinosaurussen zich tot in Amerika verspreid. Dat was ongeveer 184 jaar na de zondvloed. Zoogdieren verspreidden 

zich ook over de aarde, maar dat ging voor de grote zoogdieren in een veel trager tempo dan dat van de 

dinosaurussen. Dat kwam doordat dinosaurussen zich in vergelijking met grote zoogdieren erg snel konden 

voortplanten. “Recente studies hebben aangetoond dat de reproductiesnelheid van dinosauriërs extreem hoog was. 

Geconserveerde broedsels bevatten gewoonlijk meer dan een dozijn eieren. Sommige hadrosauriërs legden tussen 

de 18 en 24 eieren. In de loop van 40 jaar zou een sauropod 500-4.000 eieren hebben kunnen produceren” (Steven J. 

Robinson, Can flood geology explain the fossil record?).  

De dinosaurussen waren eerst nog relatief klein, maar werden al snel groter:  “men denkt dat de jonge dinosauriërs 

zeer snel zijn gegroeid, met snelheden die vergelijkbaar zijn met die van nestvogels” (Steven J. Robinson, Can flood 

geology explain the fossil record?).  “Sauropoden, bijvoorbeeld, kunnen in slechts zes jaar volwassen zijn geworden 

en kunnen met ongeveer twee jaar al de helft van de voetlengte van volwassenen hebben bereikt. Hadrosauriërs 

kunnen na een jaar een lichaamslengte van 3 m hebben bereikt” (Steven J. Robinson, Dinosaurs in the Oardic Flood). 

Sommige dinosaurussen, zoals de T. Rex, werden reusachtige monsters. Hierdoor beheersten de dinosaurussen 

gedurende Jura en Krijt (3048 – 2979 v.Chr.) de aarde.  

Bij de overgang van Krijt naar Paleogeen maakte een geweldige meteorietinslag een einde aan de heerschappij van 

de dinosaurussen. Door de dalende lichtsnelheid nam in de eeuwen daarna het gigantisme af. Daarnaast waren 

dinosaurussen gewend aan een warm klimaat (Caroline Kraaijvanger, Dinosaurussen kregen snikhete zomers voor de 

kiezen). Doordat de gemiddelde temperatuur na het Eoceen sterk daalde, konden dinosaurussen zich alleen nog in 

de warmere streken handhaven. 

Op basis van gegevens in de Septuaginta kan afgeleid worden dat in de eerste eeuwen na de zondvloed de omvang 

van de bevolking zich ongeveer elke 50 jaar verdubbelde. Toen Noach 350 jaar na de zondvloed stierf, waren er dus 

naar schatting 8 * 27 = 210 = 1024 mensen.43 Aan het begin van het Krijt, ruim 200 jaar na de zondvloed, zullen er nog 

niet meer dan ongeveer 8 * 24 = 128 mensen zijn  geweest. Toen hadden de dinosaurussen zich al in groten getale 

over de aarde verspreid. In de aardlagen van het Mesozoïcum zijn veel fossielen van dinosaurussen en 0 van mensen 
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 Als deze schatting juist is, was de bewoningsdichtheid van het dorp Thamanin bij het overlijden van Noach ongeveer 400 
bewoners per hectare. Ter vergelijking: In Nederland is de bewoningsdichtheid van woonkernen in zeer sterk stedelijke 
gemeenten ongeveer 300 bewoners per hectare. Het is dus niet vreemd dat de mensen na het overlijden van Noach op zoek 
gingen naar meer leefruimte en zo in de vlakte van Sinear terecht kwamen. 
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gevonden. Weliswaar leefden dinosaurussen en mensen gelijktijdig, maar er waren toen slechts weinig mensen en 

die stierven in die tijd niet.44 

In Job 40-41 verwijst God Job 12 eeuwen na het Krijt nog naar twee levende dinosaurussen. 

Hoe kan het C14 in dinosaurusfossielen uit het Mesozoïcum verklaard worden? 
De halfwaardetijd van 14C is 5736 jaar. Dit betekent dat er na 20*5736 = 114.720 jaar nog maar 2-20 = 0,0001% van de 

oorspronkelijke hoeveelheid  14C is overgebleven. Dit is zo weinig dat het niet meetbaar is. Toch is er 14C gevonden in 

dinosaurusfossielen (Carbon-14-dated dinosaur bones are less than 40,000 years old). Deze dinosaurusfossielen zijn 

gevonden in aardlagen van het Mesozoïcum, dus in aardlagen met een radiometrische datering van minstens 66 

miljoen jaar BP. Afgaande op de koolstofdatering zouden deze fossielen in aardlagen van het Laat Pleistoceen 

moeten zijn gevonden. Is er een verklaring voor deze tegenstrijdige gegevens? 

“Dus hoe komt het dat in de fossielen inderdaad meetbare radiokoolstof aanwezig is? Het antwoord is dat, hoewel 

de fossielen hun oorspronkelijke radiokoolstof hebben verloren, ze sindsdien nieuwe radiokoolstof hebben 

verzameld, wat een valse jonge ‘ouderdom’ van radiokoolstof oplevert. … Er zijn vijf manieren waarop oud 

botmineraal nieuwe radiokoolstof krijgt: herkristallisatie, permineralisatie, korstvorming, bacteriële besmetting en 

uraniumverval” (Philip J. Senter, Radiocarbon in Dinosaur Fossils: Compatibility with an Age of Millions of Years). 

Het is niet zinvol om koolstofdatering van in Mesozoïsche aardlagen gevonden fossielen te bepalen. Willem Jan Blom 

schreef terecht: “Volgens mij zouden creationisten ook helemaal niet moeten verwachten dat er meetbare 

hoeveelheden C14 in fossielen zitten. Als er namelijk een periode is geweest van versneld verval, zou je verwachten 

dat C14 dezelfde ouderdommen geeft als andere radio-isopendateringsmethoden.” (Reactie op ‘Hoe zit het met… de 

ouderdom van de aarde?’)  

Hoe lang duurde het Krijt? 
“Krijtbedden zijn een kenmerkende opeenvolging van sedimentaire gesteenten aan de top van het Mesozoïcum. Ze 

zijn van zo'n wereldwijd belang dat het gesteente zijn naam heeft gegeven aan het Krijt …  

Ondanks het ontbreken van een geschikte moderne analogie, zijn de meeste geologen niet bereid om afstand te 

nemen van uniformitaire principes bij hun pogingen om krijtvorming tijdens het Krijt te begrijpen. De belangrijkste 

kenmerken van het krijt (zuiverheid, dikte, groot geografisch voorkomen, duidelijke bewijzen van afzetting in dikke 

bedden in plaats van laagjes, erosieve horizonten, sedimentaire structuren van terpen en inzakkingen, ongelijke 

verspreiding van fossielen) worden niet adequaat verklaard door uniformitaire modellen. Catastrofisme met 

algenbloei en korte tijdschema's biedt een veel bevredigender verklaring voor deze uiteenlopende verschijnselen. 

Hier wordt gesuggereerd dat veldbewijzen van harde gronden, macrofaunavariaties, soortvormingstrends en 

bentonieten de mate waarin tijdschalen kunnen worden verkort, beperken. Er wordt gesuggereerd dat perioden 

gemeten in decennia realistisch zijn, in plaats van perioden van dagen. Deze conclusie is van invloed op de locatie 

van de zondvloed/post-zondvloedgrens, aangezien de langere tijdschalen vereisen dat het Krijt wordt 

geïnterpreteerd als een post-zondvloedverschijnsel” (David J. Tyler, A post-Flood Solution to the Chalk Problem). 

Het Krijt duurde van 3027 – 2979 v.Chr. ofwel 48 jaar. Dat komt goed overeen met de door Tyler genoemde 

tientallen jaren. 
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 Vergelijk de overlevering van de Elemastam: “Niemand stierf in deze tijd” (Tjarko Evenboer, Wie heeft er niet van Babels toren 
gehoord?). 
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Waar lag de hof van Eden? 
Genesis 2 spreekt over het paradijs, de hof van Eden. De naam Eden komt vaker in de Bijbel voor. In 2 Koningen 

19:12-13 wordt Eden genoemd als een van de landen die door de Assyriërs is veroverd. Daar in dat land Eden was 

vroeger het paradijs. Inmiddels is de hof van Eden begraven onder ongeveer 9 km sediment (John C. Munday, Eden's 

geography erodes Flood Geology). In Eden stroomde een rivier om de hof van water te voorzien. Bij de hof werd 

deze rivier tot vier “hoofden”. Deze “hoofden” duiden het gedeelte stroomopwaarts aan.45 Vanuit de Perzische 

Golf46 gezien, dus stroomopwaarts kijkend, splitste de rivier zich bij de hof in vier stromen. Stroomafwaarts kijkend 

kwamen de rivieren bij de hof samen. De namen van deze rivieren zijn: de Pison, de Gihon, de Tigris en de Eufraat. 

De beide laatste rivieren, Tigris en Eufraat, bestonden ook in de tijd van Mozes en moeten toen ongeveer dezelfde 

loop gehad hebben als de oorspronkelijke paradijsrivieren. De beide andere paradijsrivieren bestonden niet in de tijd 

van Mozes. Mozes geeft alleen een nadere aanduiding waar deze paradijsrivieren stroomden. De rivier die door 

Eden stroomde komt ongeveer overeen met de Sjatt al-Arab. “De Sjatt al-Arab is de naam van de rivier nadat de 

Tigris en de Eufraat samenvloeien. De rivier is ongeveer 200 kilometer lang.” (Wikipedia).  
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 E.A. Speiser, “The rivers of paradise”, in: R.S. Hess & D.T. Tsumura (redactie), “I studied inscriptions from before the flood”, 
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 De Perzische Golf wordt ook wel de Arabische Golf genoemd. 

https://www.godandscience.org/youngearth/flood_geology.html
https://www.godandscience.org/youngearth/flood_geology.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjatt_al-Arab


 In de tijd van Mozes (vijftiende eeuw v.Chr.) bestond de Sjatt al-Arab niet. Tussen 4000 en 2000 BP (2037-51 v.Chr.) 

kwamen de Eufraat en de Tigris namelijk niet bij Qurna samen, maar stroomden beiden rechtstreeks naar de 

Perzische golf (Saif S. Al-Hamad, Badir N. Albadran & Jennifer Pournelle, Geological History of Shatt Al-Arab River, 

South of Iraq): 

 

Mozes beschrijft in Genesis 2 de paradijsrivieren zoals God die aan hem had geopenbaard (vergelijk Numeri 12:7-8), 

wat slechts gedeeltelijk overeenkwam met de geografie van zijn eigen tijd. 

De Pison stroomde om het land Havila. Dit land komt ook vaker in de Bijbel voor, waardoor we ongeveer de locatie 

weten: “Havilah moet in Arabië worden gelocaliseerd, ten oosten van Edom” (John C. Munday, Eden's geography 

erodes Flood Geology). Het land Havila lag dus in de tijd van Mozes ten noordwesten van Eden. 

De Gihon stroomde om het land Nubië (Koesj). Dat levert een geografisch probleem op: “Met het land Cush wordt 

meestal Ethiopië bedoeld, ten zuiden van Egypte. Dit land ligt echter te ver weg om ooit samen met de andere drie 

rivieren een gemeenschappelijke stroom te hebben gevormd. Daarom is het aannemelijker dat het land van de 

Kushieten of Kassieten bedoeld is (Genesis 10:7) en dat deze landstreek ook in de buurt van de Perzische Golf 

gezocht moet worden. Is misschien de rivier Karun in het huidige Iran bedoeld?” (M.J. Paul, Pison, de derde 

paradijsrivier). Het is echter onwaarschijnlijk dat Mozes in Genesis 2 met Koesj de woonplaats van de Kassieten heeft 

bedoeld. Mozes was zelf met een Nubische vrouw, een Koesjitische, getrouwd (Numeri 12:1). Zij was waarschijnlijk 

met de Israëlieten meegetrokken uit Egypte (vergelijk Exodus 12:37-38). Mozes kan daarom in Genesis 2 met Koesj 

niet de woonplaats van de Kassieten hebben bedoeld. Maar hoe zit het dan wel? 

https://www.researchgate.net/publication/313037184_Geological_History_of_Shatt_Al-Arab_River_South_of_Iraq
https://www.researchgate.net/publication/313037184_Geological_History_of_Shatt_Al-Arab_River_South_of_Iraq
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https://www.godandscience.org/youngearth/flood_geology.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nubi%C3%AB
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/5da1ddea81196218c1041a9e30929dac
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/5da1ddea81196218c1041a9e30929dac


 

Bron: C.R. Scotese, Ancient Oceans & Continents: Plate Tectonics 1.5 by - Today 

De huidige kennis over platentektoniek kan ons aan een antwoord helpen. De Arabische plaat hoeft vóór de 

zondvloed niet op dezelfde wijze aan Afrika te hebben vastgezeten als tegenwoordig. Door de zondvloed is de 

Arabische plaat los van Afrika geraakt. In het midden van bovenstaande afbeelding is te zien dat bij het opbreken van 

het supercontinent Columbia / Nuna in ca. 3171 v.Chr. (67 jaar na het einde van de zondvloed) de Arabische plaat 

(“Arabia”) aan het Kalahari craton vastzat en ongeveer 180 graden gedraaid was ten opzichte van nu. Dit kan dan 

ook de oorspronkelijke oriëntatie van de Arabische plaat geweest zijn.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AsCYZ-k-0uc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Columbia_(continent)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalahari_Craton


Daarnaast is bij de vorming van het supercontinent Pannotia het Arabisch-Nubische schild, dat in bovenstaande 

afbeelding rechts in het midden met “Hijaz” is aangeduid, tussen Noord-Afrika en de Arabische plaat gekomen. In 

deze afbeelding is te zien dat het Arabisch-Nubische schild (Hijaz) zich in ca. 3120 v.Chr. tussen Noord-Afrika (Congo 

continent) en de Arabische plaat bevindt, maar nog niet aan Arabische plaat vastzit. De afbeelding hieronder laat 

zien dat bij de vorming van het supercontinent Pannotia in ca. 3115 v.Chr. het Arabisch-Nubische schild klem kwam 

te zitten tussen Noord-Afrika en de Arabische plaat. 

 

Tegenwoordig stroomt midden door het Arabisch-Nubische schild de Rode Zee met aan beide zijden bergen. Dat was 

in de tijd van Mozes ook al zo. In de tijd van Mozes was het dus onmogelijk dat er een rivier van Nubië (Koesj) naar 

Arabië stroomde, maar God leerde hem en ons dat dit oorspronkelijk wel zo was. 

De Arabische plaat kan vóór de zondvloed ongeveer zoals hier 

links is aangegeven aan Noord-Afrika hebben vastgezeten. Het is 

onwaarschijnlijk dat het Kalahari craton toen aan de andere kant 

van de Arabische plaat vastzat. Het supercontinent Columbia / 

Nuna werd in ca. 3182 v.Chr. (1800 miljoen jaar BP) gevormd. 

Ongeveer zeven jaar eerder, in 3189 v.Chr. (2023 miljoen jaar 

BP), werd het Kalahari craton getroffen door een asteroïde met 

een grootte van ongeveer 10 km, waardoor de Vredefortkrater 

met een diameter van ongeveer 300 km ontstond. Als in die tijd 

het Kalahari craton en de Arabische plaat een geheel vormden, 

zouden Noach en zijn familie de enorme inslag van deze 

asteroïde waarschijnlijk niet hebben overleefd.  

Eden was geen mythisch land. Het maakte deel uit van het 

Tweestromenland, dat vóór de zondvloed een Vierstromenland 

was. De plaats waar de Eufraat en de Tigris bij elkaar komen, is 

bij benadering de locatie van het paradijs. Het paradijs zelf is 

begraven onder ongeveer 9 km sediment. 

https://nl.wikinew.wiki/wiki/Arabian-Nubian_Shield
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vredefortkrater


Hoe kwamen de buideldieren in Australië en de luiaards in Zuid-Amerika? 
In De race naar Australië: Waarom fossiele buideldieren een probleem blijven vormen voor het creationisme schreef 

Willem Jan Blom: “Australische buideldieren worden als fossiel alleen gevonden in Zuid-Amerika en Antarctica. Deze 

paleobiogeografische verspreiding is strijdig met de hypothese dat buideldieren afkomstig zijn uit het Midden-

Oosten. 

De volgens Jan van Meerten meest aannemelijke migratieroute van buideldieren na de zondvloed impliceert dat 

buideldieren minstens 25.000 kilometer hebben afgelegd. Allerlei complicerende factoren maken een snelle migratie 

onwaarschijnlijk, waardoor het lastig wordt om die binnen de chronologie van een jonge aarde te passen. De route 

wordt niet ondersteund door fossielen in het Midden-Oosten en Europa. Creationisten kunnen hun hypothese dat er 

fossiele buideldieren in het Midden-Oosten aanwezig zijn testen, maar aangezien deze regio tijdens het Mesozoïcum 

en Paleogeen niet droog lag, is de kans klein dat er wat gevonden wordt. Dit is strijdig met een geologisch vroeg 

einde van de zondvloed, maar een laat einde van de zondvloed (in het Cenozoïcum) is weer strijdig met de 

verspreiding en datering van fossiele buideldieren. Buideldieren vormen daarom in meerdere opzichten een 

probleem voor het jongeaardecreationisme.” 

Een soortgelijk probleem is door Joel Duff aangekaart: “Hoe zijn de luiaards naar Zuid-Amerika gekomen, terwijl in 

de Oude Wereld, waar de ark zou zijn geland, nergens luiaards zijn?” (A second Is Genesis History? film, divisions in 

creationism, a mature creation? Flood boundary? vanaf 10:40) 

Deze problemen bestaan niet of veel minder als de zondvloed tijdens het Hadeïcum heeft plaats gevonden. 

Onderstaande afbeelding laat zien hoe de aarde eruitzag in 3171 v.Chr. (1500 Ma). Dit was 64 jaar na het einde van 

de zondvloed. 

 

Ongeveer in het midden van deze reconstructie van het verleden is te zien dat de Arabische plaat en het Zuiden van 

Afrika (Kalahari craton) in die tijd aan elkaar vast zaten. Links is de Arabische plaat te zien. Deze is ongeveer 180 

graden gedraaid ten opzichte van nu. In het zuiden zien we Irak, Syrië en een stukje van Turkije. Dichtbij het punt 

waar deze drie landen aan elkaar grenzen, bevindt zich de berg Judi vanwaar de dieren zich verspreid hebben. 

Rechts is het Kalahari Craton te zien, met onder meer Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Het Kalahari Craton is 

ongeveer 90 graden gedraaid ten opzichte van nu. In het Zuid-Oosten ligt Namibië, dat in die tijd aan Syrië grensde. 

Buideldieren en luiaards konden dus vanaf de berg Judi door Syrië naar Namibië trekken. Het Kalahari craton is 

https://willemjanblom.wordpress.com/2020/08/29/de-race-naar-australie-waarom-fossiele-buideldieren-een-probleem-blijven-vormen-voor-het-creationisme/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luiaards
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https://en.wikipedia.org/wiki/Kalahari_Craton


waarschijnlijk bij de vorming van het supercontinent Columbia / Nuna aan de Arabische plaat gekoppeld. Dat was in 

3182 v.Chr. (1800 Ma). In 3152 v.Chr. (1100 Ma) waren de Arabische plaat en het Kalahari Craton weer los van elkaar 

geraakt.  

 

De buideldieren en luiaards hadden dus maximaal 3237-3152 = 85 jaar de tijd om van de berg Judi via Syrië naar het 

aangrenzende Namibië op het Kalahari Craton te trekken. Voor de oversteek van de Arabische plaat naar het 

Kalahari craton hadden ze maximaal 3182-3152 = 30 jaar de tijd. 

 

Achtentwintig jaar later, in 3124 v.Chr. (700 Ma), grensde het Kalahari craton via Zuid-Afrika aan Antartica, dat weer 

aan Australië grensde. Het Kalahari craton was inmiddels met de romp van Afrika (het Congo continent) verenigd. De 

buideldieren konden dus vanuit Namibië via Zuid-Afrika en Antartica naar Australië trekken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Columbia_(continent)


 

Negen jaar later, in 3115 v.Chr. (600 Ma), grensde het Kalahari craton aan het Zuiden van Zuid-Amerika. De luiaards 

konden toen dus vanuit het Kalahari craton naar Zuid-Amerika trekken.  

 

Negenennegentig jaar later, in 3016 v.Chr. (120 Ma), raakten Zuid-Amerika en Antartica los van het Kalahari Craton. 

Australië zat toen nog wel vast aan Antartica. De luiaards hadden dus maximaal 3237 – 3016 = 221 jaar de tijd om via 

Syrië en het Kalahari craton Zuid-Amerika te bereiken. 



 

Vijfentwintig jaar later, in 2991 v.Chr. (80 Ma) raakte Australië los van Antartica. De buideldieren hadden dus 

maximaal 3237 – 2991 = 246 jaar de tijd om via Syrië, Namibië, Zuid-Afrika en Antartica Australië te bereiken. Ze 

moesten daarvoor naar schatting zo’n 8700 km afleggen. Dat is gemiddeld 354 km per decennium.  

Vergelijk deze migratiesnelheid van 354 km per decennium met die van de wespenspin en de eikenprocessierups: 

“De wespenspin werd in 1980 voor het eerst in Nederland waargenomen, aan de rivier Gulp in Zuid-Limburg. Nog 

geen dertig jaar later, in 2008, bleek de soort de oversteek te hebben gemaakt naar Rottumerplaat. Gedurende zijn 

opmars door Nederland legde de soort dus zo’n 100 kilometer per decennium af. De eikenprocessierups migreerde 

met 150 kilometer per decennium zelfs nog iets sneller.” (Menno de Jong, Een invasie van warmteminnende 

soorten). In het algemeen zullen buideldieren zich aanmerkelijk sneller verplaatsen dan spinnen en rupsen. Een 

migratiesnelheid van 354 km per decennium is in dezelfde orde van grootte als die van de konijnen in Australië en 

hoeft dus geen probleem voor het creationisme te zijn. 

De route die de buideldieren vanaf de berg Judi naar Australië hebben afgelegd, is dus:  

Zuidoost Turkije –  Syrië – Namibië – Zuid-Afrika – Antartica – Australië 

Hoe is de snelle vorming van zoutformaties te verklaren? 
“Op alle werelddelen worden dikke zoutlagen gevonden. Ze liggen tot wel 10 kilometer onder de grond. En deze 

grillige lagen zijn soms kilometers dik. Onder die lagen wordt veel gas gevonden. Maar hoe zijn die zoutlagen 

eigenlijk ontstaan? Is het allemaal achterblijfsel van zilt water dat verdampt is? … Er zijn wetenschappers die 

beweren dat het zout in ondergrondse zoutlagen is achtergebleven na verdamping van veel zeewater. Dit 

‘indampen’ duurt natuurlijk héél erg lang. Miljoenen jaren. Maar volgens de Bijbel is de aarde helemaal geen 

miljoenen jaren oud. … De vraag is dus of dit indampingsverhaal wel klopt? Er valt namelijk wel het nodige tegen in 

te brengen: Voor een zoutlaag van één kilometer dik heb je – schrik niet – een zee nodig van 60 kilometer diep! Om 

aan te geven hoe diep dat is: het diepste punt in de huidige oceanen is de Marianentrog, een ravijn met een diepte 

van ‘slechts’ elf kilometer. … Dat de zoutlagen door indamping zouden zijn ontstaan, is onjuist. Maar wat is er dan 

gebeurd? Het meest voor de hand ligt dat deze zoutlagen gevormd zijn doordat het zout uit het binnenste van de 

aarde kwam (zoals lava uit vulkanen)” (Stef Heerema, Scheuren in de Grote Slenk). 
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“Zoutpijlers zijn bij veel van de wereldwijde zoutlagen gevormd. Ze zijn te vinden in Europa, Amerika, Afrika, maar 

ook in het Midden-Oosten. Reusachtige formaties, net als in de Nederlandse bodem. Al die pijlers kunnen alleen in 

diep water zijn gevormd. Die watervloed waarin de pijlers zijn gevormd, moet dus wereldwijd zijn geweest. Het 

bijzondere is natuurlijk dat in Genesis een wereldwijde vloed is beschreven. In de dagen van Noach... De 

aanwijzingen hiervoor zijn nog steeds in de Nederlandse ondergrond terug te vinden” (Stef Heerema, The Dutch 

Mountains). 

Maar zijn deze zoutlagen wel door de zondvloed ontstaan? 

“Laten we om deze vraag te beantwoorden eens kijken naar één locatie in het Williston Basin in North Dakota, VS. 

Dit is typerend voor vele anderen, dus wat we uit dit voorbeeld concluderen, kan elders algemeen van toepassing 

zijn. Door dit te doen, zullen we ons verder beperken tot het onderzoek van alleen de Paleozoïsche lagen binnen dat 

bekken waar verschillende zout- of verdampingshorizonten voorkomen, samen met andere bijbehorende 

kenmerken. 

Om het toneel te schetsen, beginnen we in het Cambrium waar we de Deadwood-formatie vinden, een zandsteen 

met skolithos holen. Dit is typerend voor op vergelijkbare wijze gelegen lagen over de hele wereld waar deze holen 

van een wormachtig wezen zijn opgenomen in veel Cambrische zanden. Dit gebeurt niet bij een zondvloed. De 

holen, tot 35 cm lang en ongeveer 2,5 cm breed aan de bovenkant, hebben tijd nodig om zich te vormen nadat het 

zand in ondiep water is gelegd. Daarbovenop bevinden zich andere lagen, dus de holen duiden op een tijd waarin de 

afzetting was opgehouden en de wezens de kans hadden om in het zand te boren. Dus dit op zich is een indicatie dat 

de zondvloed op dat moment niet aan de gang was. 

De volgende Ordovicium-periode heeft een grote carbonaatformatie en daarboven bevindt zich de Silurische 

Interlake-formatie. Deze formatie bestaat uit carbonaten, anhydriet, zout, met kleine hoeveelheden zand. Door de 

verschillende lagen van deze afzetting zijn er veel modderscheuren door het uitdrogen van die lagen. Deze 

opeenvolging van uitdrogingsgebeurtenissen is onwaarschijnlijk bij een zondvloed. 

Bovendien worden hier in deze Ordovicium-lagen in North Dakota koralen gevonden. Dit zijn mogelijk slechts 

voorlopers geweest, aangezien in het zuidoosten, in Indiana en Kentucky, een enorm koraalrif, dat in het Siluur 

begon en in de volgende Devoon-periode verder groeide, honderden vierkante mijlen besloeg. Het bevindt zich in 

situ bovenop oudere lagen en is dus niet op zijn plaats gespoeld door een zondvloed. Wanneer de aanwezigheid van 

deze koralen gepaard gaat met de opeenvolgende lagen modderscheuren in Silurische lagen in het Williston Basin, 

dan wordt het moeilijk in te zien hoe één grote vloed deze lagen uit het Paleozoïcum kan veroorzaken, laat staan de 

hele geologische kolom. 

Het bewijs gaat echter verder. De volgende periode is het Devoon en in North Dakota is de Prairie Evaporite 

Formation een belangrijke formatie van deze periode en omvat zoutlagen met een totale dikte van 210 meter. Iets 

boven deze laag bevindt zich de Duperow-formatie, ongeveer 300 meter dik, en nog steeds van Devoon-ouderdom. 

Deze formatie bestaat uit een reeks kalksteen, dolomiet, anhydriet en haliet die 26 keer wordt herhaald. Als 

onderdeel van een kalksteenbed bevinden zich enkele stromatolieten, dit zijn koepelvormige matten die in de loop 

van de tijd door algen zijn opgebouwd in een ondiepe wateromgeving. Deze gegevens lijken inconsistent met een 

zondvloed. 

In het Williston Basin omvatten de Krijtlagen de Minnelusa-formatie die een dolomiet bevat, een soort kalksteen 

gevormd in heet water, dat in dit geval ook uitdrogingsscheuren heeft. Met andere woorden, de omstandigheden 

waren heet en het droogde snel uit. Daarnaast zijn er twee anhydrietbedden met een ongebruikelijke "kippengaas"-

structuur die zich pas boven 35 °C of 95 °F vormt. Ten slotte zijn er woestijnduinzanden met hoge hoeken van cross-

bedding. Deze kenmerken worden niet gemakkelijk door een zondvloed gereproduceerd. 

Boven de Minnelusa-formatie ligt de Opeche-schalie uit het Perm-tijdperk. In het diepste en centrale deel van het 

Williston Basin is het echter een zoutafzetting van 90 meter dik en bevat Perm-pollen erin ingebed. Er zijn geen 
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andere pollensoorten vertegenwoordigd. Het gebied van afzetting van het zout is 72.750 vierkante mijl, wat een 

totaal zoutvolume van 2067 kubieke mijl geeft. Berekening laat zien dat deze hoeveelheid zout is opgenomen in 202 

miljoen kubieke mijl oceaanwater, of ongeveer 1/14e van 's werelds huidige oceanen. Toch is deze afzetting niets 

vergeleken met de Cambrische Salt Range Formation van Pakistan, die 1500 meter dik is. Deze gegevens lijken niet 

alleen de mogelijkheid van de vorming van een reeks lagen als gevolg van één vloed te ontkennen, maar ze stellen 

ook de standaard geologische aanname in twijfel dat het zout in deze bekkens volledig uit zeewater kwam” (Barry 

Setterfield, Salt Deposits and the Flood). 

Hoe en wanneer zijn de zoutlagen dan wel ontstaan? 

“De huidige theorie verklaart de kilometers hoge zoutpilaren die we op veel plaatsen op aarde hebben gevonden als 

het resultaat van een miljoenen jaren aanhoudend geleidelijk proces van koude stroom van steenzout, dat omhoog 

wordt geduwd door de deklaag van de bodem die het bedekt. Deze verklaring berust op de theorie van David Griggs 

(1939) dat gesteenteplaten onder hoge langdurige spanning zich als een vloeistof gedragen, de intrinsieke 

eigenschap van viscositeit bezitten en kunnen worden beschreven door de vergelijkingen van vloeistofdynamica. 

Onlangs is de theorie van Griggs gefalsifieerd als een aaneenschakeling van fouten, die elk een of meer principes van 

correct academisch onderzoek schenden. Om de resulterende leemte in de geologische theorie te vullen, leggen we 

uit dat diapirs in korte tijd worden geproduceerd door zoute lava die omhoog wordt geduwd in kilometers diep 

modderig, heen en weer bewegend water. Deze verklaring vereist vervanging van het gevestigde uniformitaire 

scenario voor de ontwikkeling van de geologische aanblik van de aarde door een catastrofescenario. Het 

catastrofescenario dat we presenteren, verklaart niet alleen hoe diapirs ontstaan, maar ook de opkomst van de 

belangrijkste geologische kenmerken van de aarde, inclusief de waterstroomgerelateerde geologische 

macrostructuren. De uitkomst van het catastrofescenario komt in hoge mate overeen met het feitelijke geologische 

en geofysische bewijs, in tegenstelling tot het uniformitaire scenario. … Het huidige uniformitaire scenario geeft 

geen valide verklaring voor de aanwezigheid van de kilometers hoge zoutpilaren die op veel plekken op aarde te 

vinden zijn. Daarom hebben we een alternatief scenario ontwikkeld dat de zoutpilaren verklaart zoals geproduceerd 

door zoute lava die in modderig water wordt opgeduwd tijdens een cascade van op elkaar inwerkende catastrofale 

gebeurtenissen” (Wim de Jong & Gea Mulder, The Rise of Diapirs: A Catastrophe Scenario).  

“Het Zechstein vormt dikke pakketten zout in de ondergrond van Nederland, de Noordzee en Noord-Duitsland. Vaak 

is dit zout gaan stromen en heeft het zoutdiapieren gevormd, die de bovenliggende lagen verstoren. … De Zechstein 

Groep wordt onderverdeeld in zes formaties. Deze formaties komen grotendeels overeen met depositiecycli, die 

genummerd worden van Z1 tot Z5. De formaties zijn: 

 de Boven-Zechstein Kleisteen, een laag fluviatiele schalie 

 de Ohre-Formatie (Z5), schalie en steenzout 

 de Aller-Formatie (Z4), rode schalie met steenzout, daarboven een anhydrietlaag en aan de top steenzout 

 de Leine-Formatie (Z3), kalken en schalies, daarboven een soms een anhydrietlaag en ten slotte steenzout 

 de Stassfurt-Formatie (Z2), schalie of kalksteen aan de basis, dan een anhydrietlaag en een dikke laag 

steenzout, soms daarboven nog een anhydrietlaag 

 de Werra-Formatie (Z1), aan de basis de zogenaamde Kupferschiefer, gevolgd door schalie- en 

kalksteenlagen met ten slotte een dik pakket anhydriet. Aan de randen van het Permbekken bestaat deze 

formatie voornamelijk uit schalies” (Wikipedia). 

Op de radiometrische tijdschaal duurde het Zechstein van 272,3 – 252,2 Ma. Dit komt overeen met 3066 – 3061 

v.Chr. op de Bijbelse tijdlijn. Dit suggereert dat de formaties Z1 t/m Z5 elk in ongeveer een jaar zijn ontstaan. 

Naast het Zechstein zijn er nog veel meer zoutformaties op aarde, uit verschillende geologische periodes. Deze 

zoutformaties hebben niet allemaal dezelfde samenstelling. “De Castile Formation is een formatie die vrijwel 

uitsluitend uit zout bestaat. Dit zout bevindt zich in zeer dunne laagjes (laminae) van afwisselend calciet en 

anhydriet, met soms ook haliet ertussenin” (Willem Jan Blom, Stef Heerema over de Castile Formation).  
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“De Castile Formation is een geologische formatie in het westen van Texas en het zuidoosten van New Mexico. Het 

werd afgezet in de Ochoan-fase van de Perm-periode” (Wikipedia). “De Ochoan is een fase in de Perm-stratigrafie 

(en een ouderdom op de geologische tijdschaal) van Noord-Amerika. Het Ochoan-tijdperk is ongeveer gelijktijdig met 

het Changhsingian-tijdperk op de tijdschaal van de ICS” (Wikipedia). “Het Changhsingian-tijdperk duurde van 254,14 

tot 251,902 miljoen jaar geleden (Ma)” (Wikipedia). Op de Bijbelse tijdlijn betekent dit dat de Castile Formation in 

3062 – 3061 v.Chr. is ontstaan. 

Had de slang oorspronkelijk poten? 
In Genesis 3:14 lezen we dat God tegen de slang zegt: “op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven 

lang”. Dr. A. Kuyper schreef hierover: “Hoe een dier schuldig kan staan, en gestraft kan worden, omdat Satan zich er 

als werktuig van bediend heeft, kan niemand uitmaken, en ons rest niets anders dan het feit aan te nemen, gelijk het 

hier staat, dat de slang als dier hiermede schuldig wordt gesteld, en straf ondergaat. Want wel zegt Calvijn, dat er in 

de toestand van de slang niets veranderd werd, en dat ze ook van te voren op haar buik kroop en stof at; maar deze 

uitlegging is o.i. onhoudbaar. Als God zegt: “Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zal de vloek van dat kruipen en dat stof 

eten u overkomen,” dan hebben wij geen recht te zeggen, dat dit niet daarom was, maar ook van te voren zo plaats 

greep. … Als de slang niet instrument van Satan ware geworden, zou de slang niet op de buik gekropen en niet het 

stof gegeten hebben. De duidelijke tekst duldt geen andere uitlegging.” (De Gemeene Gratie I, pagina 233-234) 

Als de slang eerst niet op de buik kroop, ligt het voor de hand dat de slang eerst poten had. God kan de poten van de 

slang verlamd hebben, zodat de slang noodgedwongen op de buik moest kruipen. Als de slang op de buik moest 

gaan, waren zijn poten nutteloos geworden en slechts tot last. “Als een lichaamsdeel niet langer meer nuttig is, kan 

het langzaam verdwijnen, zonder dat het invloed heeft op de overlevingskans van een dier … Deze regressie was 

waarschijnlijk zelfs positief, omdat de poten de bewegingen van een over de grond glijdende slang verstoorden.” 

(Alexandra Houssaye in 'Slang verloor poten door afnemende groei') 

De Tetrapodophis is een prehistorische slang die nog voor- en achterpoten had. “Deze werd gedateerd op 113 

miljoen jaar” (Weet Magazine, Op je buik zul je gaan…). Dit komt overeen met 3012 v.Chr., ruim 24 eeuwen na de 

zondeval. Andere prehistorische slangen hadden nog wel achterpoten, maar geen voorpoten meer: Pachyrhachis, 

Eupodophis, Haasiophis en Najash. Tegenwoordig hebben veel grote slangen, zoals boa’s en pythons, nog kleine 

achterpoten onder de huid (Dierenweetjes - Slangen). 

Wanneer leefde de mitochondriale Eva? 
“Buiten de nucleus van elke cel bevinden zich duizenden kleine energie producerende organellen, mitochondria 

genaamd, die elk een cirkelvormig stuk DNA bevatten. Dit is het mitochondriaal DNA, en wordt enkel via de moeder 

doorgegeven. Zij kreeg dit van haar moeder, en die van haar moeder, en zo verder. Buiten enkele kleine mutaties 

blijft dit mtDNA quasi ongewijzigd. In 1987, publiceerde een team van de Universiteit van California te Berkeley een 

baanbrekende studie waar het mtDNA van 147 mensen van de vijf geografische regio’s van de wereld werd 

vergeleken.  De studie besloot dat alle 147 vrouwen dezelfde vrouwelijke voorouder hebben. Zij wordt nu de 

“mitochondriale Eva” genoemd. Wanneer leefde de mitochondriale Eva?” (Michaël Dekee, Genetische Adam en Eva; 

Walt Brown, Have Scientific Tools Detected Adam and Eve within Us?)  

“Ongeacht de oorzaak zijn evolutionisten het meest bezorgd over het effect van een snellere mutatiesnelheid. 

Onderzoekers hebben bijvoorbeeld [eerder] berekend dat 'Mitochondriale Eva' — de vrouw wiens mtDNA de 

voorouder was van dat in alle levende mensen — 100.000 tot 200.000 jaar geleden in Afrika leefde. Met de nieuwe 

klok zou ze slechts 6000 jaar oud zijn.” Ann Gibbons, “Calibrating the Mitochondrial Clock,” Science, Vol. 279, 

2 January 1998, p. 29. 

“Als de moleculaire evolutie op deze plaatsen werkelijk neutraal is [komt op alle plaatsen met een constante snelheid 

voor], zou zo'n hoge mutatiesnelheid erop wijzen dat Eva ongeveer 6500 jaar geleden leefde — een cijfer dat 
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duidelijk onverenigbaar is met de huidige theorieën over menselijke oorsprong.” Laurence Loewe and Siegfried 

Scherer, “Mitochondrial Eve: The Plot Thickens,” Trends in Ecology & Evolution, Vol. 12, 11 November 1997, p. 422. 

“Onze waarneming van de substitutiesnelheid, 2,5/site/Myr [miljoen jaar], is dus ongeveer 20 keer hoger dan zou 

worden voorspeld op basis van fylogenetische analyses [evolutiestudies]. Het gebruik van onze empirische snelheid 

om de moleculaire klok van mtDNA te kalibreren zou resulteren in een gemiddelde leeftijd van de mtDNA MRCA 

[meest recente gemeenschappelijke voorouder] van slechts ~6.500 jaar, duidelijk onverenigbaar met de bekende 

ouderdom van de moderne mens.”  Thomas J. Parsons et al., “A High Observed Substitution Rate in the Human 

Mitochondrial DNA Control Region,” Nature Genetics, Vol. 15 April 1997, p. 365. 

(Walt Brown,  Have Scientific Tools Detected Adam and Eve within Us?)  

De mitochondriale Eva moet vóór de zondvloed hebben geleefd, omdat de mensen na de zondvloed van drie 

verschillende vrouwen afstammen, namelijk de vrouwen van Sem, Cham en Jafet. De mitochondriale Eva was 

waarschijnlijk Eva zelf, maar dat hoeft niet per se. Als de vrouwen van Sem, Cham en Jafet zussen waren, dan was 

hun schoonmoeder de mitochondriale Eva. 

Een mitochondriale Eva die 6000 à 6500 jaar geleden leefde, is niet alleen een probleem voor evolutionisten. Het is 

ook een probleem voor creationisten die op basis van dendrochronologie de zondvloed vóór 10.000 v.Chr. plaatsen, 

zoals Gerald A. Aardsma: “De omvang van de momenteel beschikbare lange dendrochronologieën pleit krachtig voor 

een zondvloeddatering van meer dan 10.000 jaar geleden” (Tree-ring dating and multiple ring growth per year, 

pagina 188). 

Is dendrochronologie onafhankelijk van koolstofdatering? 
In 2018 betoogden en Gregg Davidson en Ken Wolgemuth dat “de vervalsnelheden van koolstof-14 onveranderd zijn 

gebleven, schattingen van de vroegere atmosferische productiesnelheden nauwkeurig zijn, crossdating van 

jaarringen betrouwbaar is, de bemonsterde bomen één ring per jaar zijn gegroeid, tot meer dan 14.000 jaar terug in 

de tijd, en fijn gelaagde sedimenten uit het Suigetsu-meer jaarlijks werden afgezet, tot meer dan 50.000 jaar terug” 

(Testing and Verifying Old Age Evidence: Lake Suigetsu Varves, Tree Rings, and Carbon-14). Een van hun beweringen 

in het artikel is dat dendrochronologie onafhankelijk is van koolstofdatering. Maar is dat ook werkelijk zo? 

Het Wachttorengenootschap schreef in 1972 in het blad Ontwaakt!: “Niet veel bomen leven duizenden jaren. De 

luisterrijke, reusachtige sequoia’s, die op de berghellingen van Californië groeien, zijn beroemd om hun lange 

levensduur. In de afgelopen jaren heeft men echter ontdekt dat de Pinus aristata, een onaanzienlijke, armoedig 

uitziende denneboom, die groeit op de rotsachtige hellingen in het zuidwesten van de Verenigde Staten, soms zelfs 

nog langer leeft. Van één boom in Nevada wordt zelfs gezegd dat hij 4900 jaar oud is. 

In 1953 was E. Schulman, verbonden aan de universiteit van Arizona, de eerste die op de waarde van deze 

langlevende bomen wees. In de White Mountains in het oosten van Californië vond hij een aantal zeer oude bomen; 

sommige leefden nog, van andere was nog slechts een stomp of een stam over. Hij sneed hout uit levende bomen, 

alsook uit de overblijfselen van omgevallen bomen in het bos. Dit hout werd in het laboratorium onderzocht en door 

Schulman gebruikt om een jaarringchronologie op te bouwen. Na zijn dood in 1958 werd dit werk in hetzelfde 

laboratorium door professor C.W. Ferguson hervat. Ferguson gaf op het symposium een verslag over het stadium 

waarin dit onderzoek op het ogenblik verkeert. Hij beweert een jaarringchronologie te hebben opgebouwd voor de 

Pinus aristata die helemaal teruggaat tot het jaar 5522 v.G.T. Dit omvat een tijdspanne van bijna 7500 jaar, een 

werkelijk indrukwekkende prestatie. Kan er enige reden bestaan om aan de juistheid van deze chronologie te 

twijfelen? … 

Het volgende punt dat opgemerkt dient te worden, is dat geen enkele boom 7500 jaarringen heeft. Hoewel er wordt 

gezegd dat sommige nog bestaande bomen meer dan 3000, en zelfs meer dan 4000 jaar oud zijn, is de oudste nog 

levende boom die bij de chronologie wordt gebruikt, pas in het jaar 800 G.T. ontstaan. Men heeft echter ook een 
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dode boom gevonden met ongeveer 2200 jaarringen, en er werden overeenkomsten in het patroon van dikke en 

dunne ringen aangetroffen tussen de buitenste lagen van de dode boom en de binnenste lagen van de nog levende 

boom. Hieruit kon men afleiden dat de periode waarin de bomen gelijktijdig hebben geleefd, heeft gelopen van 800 

tot 1285 G.T.; de oudere boom kon men nu terugdateren tot 957 v.G.T. Deze gang van zaken werd met zeventien 

andere overblijfselen van omgevallen bomen — waarvan het aantal jaarringen varieerde van 439 tot 3250 — 

herhaald, waardoor men met de ringtelling in totaal 7484 jaar terug kon tellen.” (Radiokoolstofdatums gekoppeld 

aan jaarringen).  

Deze wijze van dateren wordt in het Engels als crossdating aangeduid. “Crossdating is het meest fundamentele 

principe van dendrochronologie. Crossdating is een techniek die ervoor zorgt dat aan elke individuele boomring het 

exacte jaar van vorming wordt toegewezen. Dit wordt bereikt door patronen van brede en smalle ringen tussen 

kernen van dezelfde boom en tussen bomen van verschillende locaties te matchen. 

In het voorbeeld dat rechts wordt geïllustreerd, zullen 

we proberen de bouw van de Pueblo-ruïne (C) aan de 

linkerkant te dateren. Eerst worden incrementele 

kernen geëxtraheerd uit levende bomen (A) om een 

chonologie van levende bomen te ontwikkelen voor het 

nabijgelegen gebied. Vervolgens werd de chronologie 

van levende bomen uitgebreid door kernen te 

verkrijgen van dode bomen in de buurt (B). Ten slotte 

werden kernen uit balken in de ruïne gedateerd aan de 

hand van overeenkomstige boomringpatronen van de 

andere twee locaties. Deze methode illustreert het 

concept van chronologieopbouw dat zo vaak wordt 

gebruikt in de dendrochronologie” (Crossdating - The 

Basic Principle of Dendrochronology). 

In 2001 schreef J.G. van der Land in het tijdschrift Bijbel, geschiedenis en archeologie: “Via overlappende patronen 

van oude bomen is men in staat tot ca. 7500 v. C. terug te gaan al zijn er ontbrekende perioden van enkele eeuwen” 

(Prehistorie – Oude beschavingen III, juni 2001). Als er ontbrekende perioden zijn, betekent dit dat voor latere 

perioden de dendrochronologie afhankelijk is van koolstofdatering. Er kan echter ook afhankelijkheid zijn van 

koolstofdatering als er geen ontbrekende perioden zijn: “Als het mogelijk zou zijn een segment van een dode boom 

op meer dan één plaats in te passen, door welke overwegingen zou men zich dan laten leiden bij het uitkiezen van 

de ‘juiste plaats’? Een aanwijzing omtrent het antwoord hierop wordt verschaft door de volgende verklaring van 

Ferguson: ‘Zo nu en dan onderwerpen wij een monster dat afkomstig is van een nog niet gedateerd exemplaar, aan 

een radiokoolstofanalyse. De aldus verkregen datum vormt een aanwijzing voor de globale ouderdom van het 

monster, waardoor wordt aangegeven welk gedeelte van de moeder-chronologie wij moeten afspeuren; op deze 

wijze kan de jaarringdatum sneller worden bepaald.’ Ook zijn volgende verklaring is interessant: ‘De 

radiokoolstofanalyse die wij hebben verricht bij een enkel, klein exemplaar met een serie van 400 ringen van hoge 

kwaliteit, geeft aan dat dit exemplaar bij benadering 9000 jaar oud is. Dit houdt grote beloften in voor de uitbreiding 

van de jaarringchronologie verder terug in de tijd.’ Het is dus duidelijk dat de koolstof-14-datering soms dient als gids 

bij het aaneenpassen van de stukjes van de jaarring-puzzel” (Radiokoolstofdatums gekoppeld aan jaarringen). 

Ministry Magazine schreef hierover in 1975: “De levende boom blijkt bij het kappen een onderscheidend patroon te 

hebben dat overlapt (correleert) met een deel van het onderscheidende patroon dat wordt aangetroffen in een balk 

in een huis (toepassing van het tweede principe). Hierdoor kan het aantal ringen worden uitgebreid tot het gehele 

oudere exemplaar (toepassing van het eerste principe). Evenzo kan de telling achtereenvolgens worden uitgebreid 

terug in de tijd zolang er achtereenvolgens oudere houtsoorten worden gevonden met de vereiste overeenkomende 

onderscheidende ringbreedtepatronen. De belangrijkste beperking voor de toepassing van dit principe wordt 
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veroorzaakt door de eis van een reeks exemplaren, elk met onderscheidende overlappende patronen! In feite 

vertoont het meeste hout weinig variatie in ringbreedte van jaar tot jaar. Zo'n onduidelijk patroon is … niet geschikt 

voor het dateren van jaarringen, omdat er geen manier is om zeker te weten welke ringen in het ene exemplaar 

overeenkomen met specifieke ringen in het andere. 

C.W. Ferguson van de Universiteit van Arizona verzamelt en bestudeert al een aantal jaren exemplaren van 

Bristlecone-dennenhout uit de White Mountains langs de grens tussen Californië en Nevada. Een verscheidenheid 

aan factoren zorgt ervoor dat deze bomen lang meegaan. De bomen zijn niet groot, maar sommige vertonen wel 

duizenden jaarringen. Door beide principes van jaarringdatering toe te passen, heeft Dr. Ferguson een chronologie 

afgeleid die zich uitstrekt tot wel 9.000 jaar vóór het heden. Zorgvuldige bestudering van deze chronologie heeft 

serieuze vragen doen rijzen. 

Ferguson stelt: ‘In Bristlecone-dennen worden problemen met crossdating veroorzaakt door zogenaamde 

“ontbrekende” ringen die verband houden met de extreem trage groeisnelheid van deze soort op droge locaties. Eén 

exemplaar bevat bijvoorbeeld meer dan 1.100 jaarringen in 12,7 centimeters straal. ... In sommige gevallen kan 5 

procent of meer van de jaarringen ontbreken langs een bepaalde straal die vele eeuwen overspant.’ In feite kan tot 

10 procent van de ringen ontbreken binnen een bepaalde straal. De betekenis hiervan is dat de zeer smalste ringen 

degene zijn die het meest waarschijnlijk ontbreken en dat de smalle ringen in het algemeen verantwoordelijk zijn 

voor het onderscheidend vermogen van het patroon. In feite heeft bijna de helft van de monsters die voor de 

oorspronkelijke chronologie van 7104 jaar werden gebruikt, een gemiddelde gevoeligheid van minder dan 0,30. 

Dergelijke lage gevoeligheden zijn indicatief voor ongevoelige monsters die niet geschikt zijn voor crossdating. Hoe 

matchte Ferguson ze? Stel je de volgende situatie voor: 

Het matchen van het ene patroon met het andere is grotendeels een kwestie van visuele inspectie en beoordeling. 

Onderzoekers hebben meestal vertrouwd op schematische tekeningen, die alleen de onderscheidende kenmerken 

van een distributie als visuele hulpmiddelen tonen. Deze techniek, hoewel vrij subjectief, is erg handig; vooral als het 

om korte patronen gaat. En je zou kunnen redeneren dat het niet echt belangrijk is hoe een crossmatch wordt 

gevonden, zolang het maar statistisch wordt geverifieerd. Het is echter niet eenvoudig om een exemplaar met 

honderden ringen te matchen met een chronologie met duizenden ringen. Daarom werd in het geval van de 

Bristlecone-dennenboomchronologie de koolstof-14-datering van het hout gebruikt om de geschatte locatie voor 

cross-matching te bepalen. Ferguson zegt: ‘Ik ben vaak niet in staat om exemplaren met een of tweeduizend ringen 

te dateren tegen een 7.500-jarige masterchronologie, zelfs niet met de 'ball-park'-plaatsing die wordt geboden door 

een radiokoolstofdatering.’ 

Uit het voorgaande is het duidelijk dat Bristlecone-boomringdatering op zijn minst gedeeltelijk afhankelijk is van 

koolstof-14-datering. … Exemplaren met weinig variatie (alle ringen ongeveer hetzelfde) passen ongeveer net zo 

goed op de ene plaats in de chronologie als op een andere. Sterker nog, zonder koolstof-14-datering zou je nooit 

weten waar ze zouden moeten passen.” 

(Herbert C. Sorenson, Carbon—14 Dating and the Bristlecone Pines)  

Stel bijvoorbeeld dat er een boom is waarbij op basis van het tellen van jaarringen wordt geconcludeerd dat deze in 

2722 v.Chr. is ontstaan. In de nabijheid van de boom vinden we een stuk dood hout met een koolstofdatering van 

2698 v.Chr. Er zal dan geprobeerd worden de boomringen van het dode stuk hout te matchen met de eerste ringen 

van de boom. Een radiometrische datering van 2698 v.Chr. komt echter overeen met een datering van 2249 v.Chr. 

op de Bijbelse tijdlijn. Dus de boomringen van het dode stuk hout moeten helemaal niet vergeleken worden met de 

eerste ringen van de boom, maar met boomringen die ongeveer 450 jaar later zijn ontstaan. Omdat dit laatste niet 

gebeurt, is bij dateringen vóór 2000 v.Chr. crossdating niet betrouwbaar.  

In 2019 bevatte de boomringchronologie nog steeds gaten en de relatie met koolstofdatering is complex: “Salzer … is 

enthousiaster over de mogelijkheid om de resterende hiaten in de Bristlecone-chronologie, die tienduizend jaar 

https://www.ministrymagazine.org/archive/1975/02/carbon14-dating-and-the-bristlecone-pines


teruggaat, op te vullen. Daarnaast onderzoekt hij de complexe relatie tussen Bristlecone-boomringen en 

koolstofdatering” (Alex Ross, The Past and the Future of the Earth’s Oldest Trees). 

Hoe oud is de oudste boom? 
“In 2002 was een Bristlecone dennenboom (Pinus longaeva) van de White Mountains in Californië het oudste 

levende organisme dat gedateerd is door zijn jaarringen direct te tellen. Zijn jaarringouderdom was 4 723 jaar. Hij 

werd ‘Old Methuselah’ genoemd.” (Hennie Mouton, Schepping & Evolutie – onverzoenbaar!, §6.1.8). De genoemde 

jaarringouderdom is in 1957 bepaald: “in 1957 bleek ‘Methuselah’ 4.723 jaar oud te zijn” (Leonard Miller, The 

Ancient Bristlecone Pine - Discovery). Dit betekent dat “Old Methuselah” in 2767 v.Chr. is ontstaan. Op de 

radiometrische tijdschaal is dit 2,09 miljoen jaar geleden, tijdens het Vroeg Pleistoceen.  

“Old Methuselah” is de oudste nog levende boom die we kennen. Het is echter niet de boom die het langst heeft 

geleefd. In 1964 werd een Pinus longaeva genaamd WPN-114, ook wel Prometheus genoemd, geveld: “Ze vroegen 

om en — ik kan het nog steeds niet geloven! — kregen toestemming van de U.S. Forest Service om de boom om te 

hakken. Het was ‘Prometheus’. Nadat de stam op een geschikt niveau was omgehakt, wat meer dan twee meter 

boven de oorspronkelijke basis was, werden 4.844 ringen geteld. Deze student had zojuist het oudste levende wezen 

op aarde vermoord! Uiteindelijk stelde dendrochronoloog Don Graybill vast dat de boom 4.862 jaar oud was” 

(Leonard Miller, Ancient Bristlecone Pine - The Martyred One). Dit betekent dat “Prometheus” in 2899 v.Chr. is 

ontstaan. Op de radiometrische tijdschaal is dit 17,9 miljoen jaar geleden, tijdens het Mioceen.  

Er is echter een boom die misschien nog ouder is: “Onlangs werd een nieuwe recordhouder voor oude bomen 

erkend, een Pinus longaeva (dennenboom van het Great Basin) die groeit in de White Mountains in het oosten van 

Californië. De ouderdom van deze boom werd mij gemeld door wijlen Tom Harlan. De boom werd in de zomer van 

1957 geboord door Edmund Schulman, maar helaas heeft Schulman nooit de kans gehad om de boom te dateren 

voor zijn vroegtijdige dood begin 1958. Vanaf ongeveer 2009 onderzocht Harlan veel van de kernen die Schulman in 

de zomer van 1957 verzamelde, en ontdekte toen de leeftijd van de boom. Tom meldde me in 2010 dat de boom 

nog leefde, en de ouderdom die toen aan mij werd gemeld was 5062 jaar” (Rocky Mountain Tree-Ring Research, 

OLDLIST, A Database Of Old Trees). Dit zou betekenen dat “Harlan’s Secret Tree” in 3053 v.Chr. is ontstaan. Op de 

radiometrische tijdschaal is dit 220 miljoen jaar geleden, tijdens het Trias. De aarde zag er toen als volgt uit 

(https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#220): 

 

De rode stip is de locatie van een plaats in de buurt van “Harlan’s Secret Tree”, namelijk Big Pine, California, US. 
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Het is mogelijk dat “Harlan’s Secret Tree” werkelijk zo oud is als Harlan heeft aangegeven, maar dat is vooralsnog 

niet bewezen. “Salzer schat voorlopig, op basis van de kernmonsters van Harlan, dat de boom 4.817 jaar oud is” 

(Alex Ross, The Past and the Future of the Earth’s Oldest Trees). Volgens deze schatting is “Harlan’s Secret Tree” in 

2799 v.Chr. is ontstaan. Op de radiometrische tijdschaal is dit 3,51 miljoen jaar geleden, tijdens het Plioceen. 

Tonen varven aan dat de aarde tienduizenden jaren oud is? 
Maar hoe zit het met de bewering van Gregg Davidson en Ken Wolgemuth dat “fijn gelaagde sedimenten uit het 

Suigetsu-meer jaarlijks werden afgezet, tot meer dan 50.000 jaar terug” (Testing and Verifying Old Age Evidence: 

Lake Suigetsu Varves, Tree Rings, and Carbon-14)? 

Dergelijke dunne laagjes sediment worden varven genoemd: “Varven zijn dunne laagjes sediment op de bodem van 

een meer. Elk laagje is in één jaar afgezet. Ze ontstaan door verschillen tussen jaargetijden. In de winter is zo’n meer 

bedekt met een laag ijs. Het water daaronder staat dan stil. Dan zinkt al het fijne materiaal dat in het water zweeft, 

ook kleine, dode beestjes, naar de bodem. Maar in de lente stroomt er smeltwater naar het meer. Dat water neemt 

veel zand met zich mee dat ook naar de bodem van het meer zakt. Die korrels zijn een stuk groter dan het fijne 

materiaal uit de winter. Zo krijg je dus elk jaar één laagje modder, dat begint met grove korrels en overgaat in fijne 

korrels” (Imke Smeets, Varven, een modderig stukje wetenschap). 

Het is echter ook mogelijk dat er vaker dan een keer per jaar een laagje wordt afgezet: “Varven zijn schijnbaar 

cyclische afzettingen, meestal fijn gelaagd. Er wordt aangenomen dat ze jaarlijks zijn, als gevolg van 

seizoensafzettingen. In sommige gevallen is echter gebleken dat deze helemaal niet seizoensgebonden zijn, maar 

vaak overdag, als gevolg van de getijden en daarom tot twee dagelijkse afzettingen aanduiden. Zo is de Elatina-

formatie in Zuid-Australië gemiddeld 120-150 meter diep (dikte) en op sommige plaatsen zelfs 250 meter dik. De 

formatie is samengesteld uit zeer fijne varve-achtige gelaagde materialen … Nader onderzoek wees uit dat dit 

helemaal geen jaarlijkse varven waren, maar getijdenafzettingen” (Barry Setterfield, Varves).  

De bepaling van het aantal laagjes gebeurde bij Lake Suigetsu niet door ze een voor een te tellen: “Marshall et al. 

(2012) beweren dat ze ‘varve counting’ hebben gebruikt om de chronologie terug te brengen tot minstens 50.000 

jaar. Dus welke methoden zijn er gebruikt om de varve laminae te "tellen", en hebben ze dus echt 50.000 varves 

geteld? Schlolaut et al. (2012) beschrijven in detail hoe de varven in de sedimentkernen visueel werden geteld met 

behulp van dunne sectiemicroscopie. … Schlolaut et al. (2012, 56) gaven toe: Gewoonlijk werden niet alle sublagen 

elk jaar gevormd en in een aanzienlijk deel van de jaren werden er helemaal geen seizoenslagen gevormd, in welk 

geval niet-seizoensgebonden, gemengde lagen werden gevormd ... Aangezien gemengde lagen vaak voorkomen in 

het Suigetsu-sediment, en aangezien deze tijdsintervallen van meerdere jaren vertegenwoordigen zonder enige te 

onderscheiden seizoenslagen, is de microsopische telling … noodzakelijkerwijs onvolledig. Dat wil zeggen, het aantal 

getelde varven is kleiner dan het aantal jaren dat is verstreken tijdens de vorming van het bestudeerde deel van de 

kern. Daarom moet de telling worden aangevuld met varve-interpolatie. Dus hoe werd zo'n varve-interpolatie tot 

stand gebracht? ‘De belangrijkste voorwaarde voor interpolatie is de kennis van de gemiddelde 

sedimentatiesnelheid (SR), de gemiddelde sedimentaccumulatie in millimeters per jaar binnen een vooraf 

gedefinieerd sedimentinterval’ (Schlolaut et al. 2012, 56). Maar de depositiesnelheid van deze sedimenten is nooit 

waargenomen of direct gemeten, dus de bepaling van deze SR is gebaseerd op de aanname van ‘deep time’, die 

vervolgens wordt gebruikt om een lange tijdschaal aan deze varven toe te kennen! Inderdaad, Schlolaut et al. (2012, 

68) geven toe dat “gemiddeld maar liefst 50% van de varven niet van elkaar te onderscheiden zijn”! Dus 50.000 

varven werden nooit visueel geteld, maar wel 50% werd geïnterpoleerd, uitgaande van een constante 

sedimentatiesnelheid over veronderstelde ‘deep time’. Die veronderstelde sedimentatiesnelheid werd echter 

onderbroken door ‘event’-lagen als gevolg van "’extreme gebeurtenissen in het verleden, meestal het gevolg van 

overstromingen of aardbevingen’ (Schlolaut et al. 2014). … Men zou dus kunnen stellen dat, omdat er meerdere 

technieken (varve-telling, 14C, Ar-Ar) zijn gebruikt op deze sedimentkernen van het Suigetsu-meer (Nakagawa et al. 

2012; Staff et al. 2012), de geclaimde 50.000 jaar aan varves is stevig verankerd. We hebben echter al aangetoond 
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dat maar liefst 50% van de geclaimde varven gemengde lagen zijn, waarvoor de veronderstelde gemiddelde 

sedimentatiesnelheid nodig was om tijdsduren aan hen toe te kennen. En veel van de beweerde varven werden niet 

visueel geïdentificeerd, maar net als veel van de ‘event’-lagen werden afgebakend door µXRF-scananalyses van de 

sedimentkernen. Vervolgens werden zowel 14C- als ArAr-datering gebruikt om de data vast te stellen voor 

verschillende ‘event’-lagen en tefras, die vervolgens werden gebruikt om de datums van de ‘getelde’ varven en de 

gemiddelde sedimentatiesnelheid aan te passen die werd gebruikt om jaren in de gemengde lagen te interpoleren” 

(Jake Hebert, Andrew Snelling & Timothy Clarey, Do Varves, Tree-Rings, and Radiocarbon Measurements Prove an 

Old Earth? Refuting a Popular Argument by Old-Earth Geologists Gregg Davidson and Ken Wolgemuth).  

Daarnaast zijn de laagjes pas vanaf 10,4 meter diep geteld: “Bovendien waren de varve-leeftijden afhankelijk van de 

radiokoolstofleeftijden. Varven waren niet duidelijk te onderscheiden aan de top van de kern, en dus bevond de 

eerste getelde varve zich op een diepte van 10,4 meter onder de top van de kern. Onderzoekers hebben vervolgens 

een ouderdom van 8.830 jaar toegekend aan deze specifieke varve” (Jake Hebert, Refuting BioLogos: Do Japanese 

Lake Varves Prove an Old Earth?).  

Een radiometrische leeftijd van   8.830 BP komt overeen met 2390 v.Chr. 

Een radiometrische leeftijd van 50.000 BP komt overeen met 2532 v.Chr. 

Dit betekent dat er gedurende 142 jaar ongeveer 41170 varven gevormd zijn. Dat is gemiddeld genomen ongeveer 

41170/142 = 290 per jaar, dus bijna elke dag een laagje. De laagjes in Lake Suigetsu zijn dus niet het gevolg van 

seizoensafzettingen, maar van getijdenafzettingen.  

In de Green River Formatie is iets anders aan de hand. Daar betreft het miljoenen laagjes en dat kunnen dan geen 

seizoensafzettingen zijn geweest, maar ook geen getijdenafzettingen. 

“Dr. Baumgardner ... ziet de laagjes ... zich vormen als gevolg van terugtrekkend water, modulerende golfbeweging 

over relatief vlakke oppervlakken, in luttele seconden  … Guy Berthault, een Franse sedimentoloog ... rapporteerde 

dat de Bijou-Creek Flood in Colorado ('65) in 48 uur twaalf voet sediment produceerde en dat 90-95% van het 

sediment horizontale dunne laagjes had.  … Dit … geeft enige onafhankelijke ondersteuning aan de woorden van Dr. 

Baumgardner … Terug naar de Green River Formatie … dit is een zeer ongebruikelijke gelaagdheid. Het komt nergens 

anders op aarde voor. … De gedetailleerde laagjes zijn geen echte varven” (Paul G. Humber, Atheism, Evolutionism, 

and Green River “Varves”).  

Er zijn twee manieren om hier aan te rekenen.  

1. Wikipedia vermeldt: “De verschillende fossiele beddingen van de Green River Formatie beslaan een periode 

van 5 miljoen jaar en zijn tussen de 53,5 en 48,5 miljoen jaar oud.” Dit is 2966 tot 2960 v.Chr. op de Bijbelse 

tijdlijn. Dat betekent dat er in die zes jaar gemiddeld elke (6/5.000.00)*365,25*24*3600 = 38 seconden een 

laagjespaar is gevormd. Dat past goed bij de “luttele seconden” van Baumgardner. 

2. Hetzelfde Wikipedia-artikel vermeldt: “De sedimenten van de Green River Formatie tonen een continu 

archief van zes miljoen jaar. De gemiddelde dikte van een varve is het 0,18 mm”. Dat is dus 6.000*0,18 = 

1080 m. Als het twee dagen (48 uur) kost om 3,6 m (12 voet) sediment te produceren, dan kost het 1080/1,8 

= 600 dagen, dus een kleine twee jaar, om 1080 m sediment te produceren. Dit past goed binnen de 

ongeveer zes jaar die de vorming van Green River Formatie op de Bijbelse tijdlijn heeft gekost. 

Bewijzen ijskernen dat de aarde honderdduizenden jaren oud is? 
“Op 18 april van dit jaar [2018] zond The Public Broadcasting Corporation een documentaire uit in haar tv-show POV 

getiteld ‘Bill Nye, Science Guy.’ … De aflevering bevatte prominente diepijskernen uit Groenland, waarvan algemeen 

wordt aangenomen dat ze sterk bewijs leveren voor … een oude aarde … Verbazingwekkend genoeg heeft de 

documentaire echter onbedoeld aangetoond dat seculiere wetenschappers veel te veel jaarlijkse lagen in die 

ijskernen tellen. 
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Bijbelsceptici noemen routinematig de enorme leeftijden die zijn toegewezen aan de diepe ijskernen van Groenland 

als bewijs dat de aarde veel ouder is dan de korte … tijdschaal van de Bijbel. In tegenstelling tot de diepe kernen van 

Antarctica, die worden gedateerd door wiskundige modellen die impliciet uitgaan van een oude aarde47, worden de 

Groenlandse kernen gedateerd door het ‘eenvoudige’ tellen van veronderstelde jaarlijkse lagen. Deze 

dateringsmethode lijkt zo rechttoe rechtaan — wie kan er iets tegen eenvoudig tellen hebben? — dat bijbelsceptici 

het zien als een onweerlegbaar argument voor een oude aarde. Creationistische wetenschappers hebben echter al in 

detail uitgelegd waarom het telproces niet zo eenvoudig is als men zou denken en hebben aannemelijk gemaakt dat 

seculiere wetenschappers het werkelijke aantal jaarlijkse lagen echt enorm zouden kunnen overtellen. 

Is er een manier om de creationistische en seculiere beweringen over de ouderdom van de ijskappen te testen? Ja, 

die is er, en deze PBS-documentaire heeft het onbewust benadrukt! 

Explosieve vulkaanuitbarstingen produceren puin, tefra genaamd, dat as en fragmenten van verschillende groottes 

bevat. Vulkanische tefra valt soms op ijskappen. Wanneer de ijskernen worden geëxtraheerd, zijn deze lagen 

vulkanisch puin vaak zichtbaar als donkere banden in de kernen. Explosieve vulkaanuitbarstingen zijn echter korte, 

gewelddadige gebeurtenissen en de as en het puin van de uitbarsting bezinken meestal vrij snel uit de lucht. De 

werkelijke neerslagtijd hangt af van de grootte en het type deeltjes, de afstand tot de bronvulkaan en hoe hoog de 

deeltjes in de atmosfeer worden uitgestoten. Stratosferische aërosolen, deeltjes met een diameter van een micron 

of minder, kunnen meerdere jaren in de atmosfeer blijven, maar de grotere asdeeltjes bezinken gewoonlijk in enkele 

weken of hoogstens maanden. 

 

Maar als seculiere wetenschappers het werkelijke aantal jaarlijkse lagen overschatten, zullen ze buitensporig lange 

tijdsperioden toewijzen aan een bepaald deel van het ijs, vooral in de diepere delen van de kernen. In dat geval 

zouden ze een bepaalde tefra-laag een tijdspanne van vele jaren toekennen, ook al vertegenwoordigt de tefra een 

korte, gewelddadige uitbarsting. En dit brengt ons terug bij de recente PBS Bill Nye-documentaire. Om 1:04:53 in de 

documentaire onderzoeken Bill Nye en klimatoloog Dr. James White een recent geëxtraheerde Groenlandse 

ijskernsectie. Bill Nye ziet een donkere band van tefra in het ijs en vraagt of het een vulkaanuitbarsting betreft. 

Hoewel Dr. White niet reageert, blijkt uit het volgende gesprek dat het antwoord ‘ja’ is. White stelt dat dit ijs 

ongeveer 27.000 jaar oud is. Nye merkt vervolgens op dat de tefra-laag, die ononderbroken lijkt te zijn, zonder 

gaten, een tijdspanne van 15 tot 17 jaar vertegenwoordigt. Hoewel Nye zijn redenering niet expliciet uitlegt, is zijn 

snelle mentale berekening gebaseerd op de veronderstelling dat de nabijgelegen zichtbare banden in het ijs 

jaarlijkse lagen vertegenwoordigen. Aangezien hij schatte dat de tefra-laag ongeveer 15 tot 17 keer dikker was dan 

de nabijgelegen "jaarlijkse" lagen, zou de tefra 15 tot 17 jaar moeten vertegenwoordigen. Nye is duidelijk zeer 

verrast dat de neerslag van een vulkaanuitbarsting zo lang zou duren, dus hij vraagt: ‘Is dat mogelijk?’ White doet 

niets om aan te geven dat de mentale berekening van Nye niet klopt” (Jake Hebert, Bill Nye, PBS Highlight Young-

Earth Evidence).  

De genoemde ouderdom van 27.000 jaar op de radiometrische tijdschaal komt overeen met 2489 v.Chr. op de 

Bijbelse tijdlijn. De radioactieve vervalsnelheid was toen 369 keer zo hoog als nu. Als we de genoemde tijdspanne 

van 15 à 17 jaar door 369 delen, dan komen we uit op een tijdsduur van 15 à 17 dagen. Dit komt goed overeen met 

de eerder gedane constatering: “de grotere asdeeltjes bezinken gewoonlijk in enkele weken”. Dateringen op basis 

van ijskernen lopen dus in de pas met radiometrische dateringen. 
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 “Helaas is het tellen van lagen niet mogelijk in centraal Antarctica, waar jaarcycli nauwelijks te onderscheiden zijn ... Precies 
gedateerde vulkanische aardlagen bieden belangrijke leeftijdsmarkeringen” (F. Parrenin, J.-M. Barnola, J. Beer, T. Blunier,  
E. Castellano, J. Chappellaz, G. Dreyfus, H. Fischer, S. Fujita, J. Jouzel, K. Kawamura, B. Lemieux-Dudon, L. Loulergue,  
V. Masson-Delmotte, B. Narcisi, J.-R. Petit, G. Raisbeck, D. Raynaud, U. Ruth, J. Schwander, M. Severi, R. Spahni, J. P. Steffensen, 
A. Svensson, R. Udisti, C. Waelbroeck & E. Wolff, The EDC3 chronology for the EPICA Dome C ice core). 
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https://www.icr.org/article/bill-nye-PBS-young-earth
https://cp.copernicus.org/articles/3/485/2007/cp-3-485-2007.pdf


Bewijzen milankovićcycli dat de aarde honderdduizenden jaren oud is? 
“De meeste geologen verklaren de ijstijden van de afgelopen 2,6 miljoen jaar met behulp van variaties in de 

verdeling van de zonnestraling op aarde. Als de as van de aarde loodrecht zou staan, is het bij de polen altijd donker 

– en dus heel koud. De aardas staat echter een beetje schuin, zodat de zon in de zomer op de noordpool schijnt en in 

de winter op de zuidpool. Als de as van de aarde helemaal gekanteld zou zijn – zoals bij Uranus – zou het kunnen dat 

de noordpool altijd door de zon beschenen wordt en de zuidpool nooit; maar het kan ook andersom, dat de zuidpool 

juist beschenen wordt. Dat hangt af van de richting waarin de aardas wijst – momenteel is dat in de richting van de 

Poolster. Zo zie je dus dat de hoek van de aardas met de baan van de aarde en de richting van de aardas bepalend 

zijn voor de temperatuurverdeling. 

Ook de baan van de aarde is van belang. De aarde draait namelijk niet in een perfecte cirkel rond de zon, maar in een 

ellips. Dat betekent dat de aarde soms dichter bij de zon staat en soms verder weg. (Dat geldt ook voor de maan ten 

opzichte van de aarde; als de maan dicht bij de aarde staat, krijg je een supermaan.) Nu kan het zijn dat de aarde het 

dichtst bij de zon staat als het op het noordelijk halfrond zomer is; in dat geval krijg je een extra warme zomer. Als de 

zon juist ver weg staat in de zomer, worden de temperaturen wat lager. De mate waarin de baan van de aarde 

afwijkt van een cirkel wordt excentriciteit genoemd. 

De twee eigenschappen van de aardas (hoek en richting) en de eigenschap van de baan van de aarde (excentriciteit) 

variëren alle drie in periodes van tienduizenden jaren. De hoek van de aardas is momenteel 23,5 graden, maar 

iedere 41.000 jaar verandert die hoek van 22 graden naar 24,5 graden en weer terug. De excentriciteit varieert met 

een periode van 100.000 jaar en de richting van de aardas maakt een cyclus in 26.000 jaar. 

Deze drie cycli worden milankovićcycli genoemd, naar de Servische ingenieur die als eerste berekende in welke tijd 

de drie factoren variëren. De milankovićcycli bepalen dus de verdeling van de zonnestraling op aarde: niet alleen of 

er in de gebieden rond de polen veel of weinig instraling is, maar ook hoe deze instraling in de loop van het jaar 

verdeeld is. … 

Wat gebeurt er precies als de instraling richting de polen minimaal is? Het wordt dan natuurlijk kouder, ongeveer 1 

graad. Dat lijkt weinig, maar een dergelijke daling in temperatuur kan een hele reeks van andere processen in gang 

zetten. Doordat het kouder is, kunnen gletsjers en zee-ijs uitbreiden. IJs weerkaatst zonlicht, waardoor deze straling 

niet zorgt voor opwarming en het dus nog kouder wordt. In koud water is CO2 beter oplosbaar, zodat de 

concentratie van CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer lager wordt. Zo, en op nog een hele reeks andere 

mogelijke manieren, zetten milankovićcycli allerlei processen op gang die zorgen voor een afkoelend effect. Hierdoor 

kunnen gletsjers verder naar het zuiden uitbreiden en is er sprake van een ijstijd. … 

Voor jongeaardecreationisten is dit natuurlijk een probleem. Als de aarde nog maar een paar duizend jaar oud is, 

kunnen milankovićcycli geen invloed hebben op het klimaat” (Willem Jan Blom, Geologie in Opheusden (2): De 

ijstijdtheorie). 

Creationisten hebben inderdaad kritiek geleverd op de milankovićcycli. Zo bracht Jake Hebert onder meer het 

volgende naar voren: “Het artikel "Pacemaker of the Ice Ages" van Hays, Imbrie en Shackleton (1976) overtuigde de 

seculiere wetenschappelijke gemeenschap van de geldigheid van de moderne versie van Milanković 

klimaatforcering. … Ten eerste hebben Hays et al. bijna een derde van alle beschikbare gegevens van de E49-18 

boorkern weggelaten omdat een groot deel van de top ontbrak, een bewering die sindsdien door andere 

uniformitaire wetenschappers wordt betwist.Ten tweede, een van de sleuteldateringen die door Hays et al. zijn 

gebruikt om tijdschema's voor de boorkernen vast te stellen, een veronderstelde leeftijd van 700.000 jaar voor de 

Brunhes-Matuyama (BM) magnetische omkeergrens, is aanzienlijk lager dan de momenteel aanvaarde leeftijd van 

780.000 jaar. Deze nieuwe ouderdomstoekenning is buitengewoon problematisch voor het artikel” (Jake Hebert, 

Revisiting an Iconic Argument for Milankovitch Climate Forcing: Should the “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Be 

Retracted?—Part I). 

https://willemjanblom.wordpress.com/2019/03/19/geologie-in-opheusden-2/
https://willemjanblom.wordpress.com/2019/03/19/geologie-in-opheusden-2/
https://assets.answersingenesis.org/doc/articles/pdf-versions/arj/v9/milankovitch-climate-forcing-retraction-1.pdf
https://assets.answersingenesis.org/doc/articles/pdf-versions/arj/v9/milankovitch-climate-forcing-retraction-1.pdf


Het zijn echter niet alleen creationisten die kritiek hebben op de milankovićcycli.  

“Evenzo falsifiëren de waarnemingsgegevens een andere wiskundige manifestatie van Misleidende Datering, bekend 

als de milankovićcycli die gebaseerd zijn op een volledig denkbeeldige [ook bekend als niet-waargenomen] Obliquity 

Curve met een vloeiende cyclus van 41.000 jaar” (Malaga Bay, The Dodwell Dead End). 

“Er is niemand die een geloofwaardig fysisch mechanisme heeft kunnen bedenken waarom die circa 100.000 jaar 

periode van de excentriciteit zo'n enorm sterke temperatuurvariatie – in feite de eigenlijke ijstijden – zou kunnen 

veroorzaken. … In vrijwel alle boeken over klimaatverandering lees je tegenwoordig 'dat het nu wel duidelijk is dat 

de ijstijden van de laatste miljoen jaar veroorzaakt zijn door de veranderingen van de aardbaan: de Milankovic-

theorie.' Mijn stelling is dat dit niet waar is” (Ed van den Heuvel, IJstijden niet te verklaren met Milankovic). 

“Nieuw onderzoek heeft een grote fout gevonden in een van de meest algemeen aanvaarde theorieën over het 

klimaat op aarde, de eeuwenoude theorie van de ijstijden van Milutin Milanković. … Milanković voorspelt dat 

ijstijden op tegenovergestelde tijdstippen op het noordelijk en zuidelijk halfrond zouden plaatsvinden. Wanneer het 

ene halfrond koude zomers had en op weg was naar een ijstijd, zou het andere warme zomers hebben, weg van een 

ijstijd. Maar het nieuwe onderzoek van Hall en Lowell vanaf de Falklandeilanden bevestigt recent onderzoek in 

Nieuw-Zeeland door te suggereren dat de twee hemisferen de laatste grote ijstijd hebben meegemaakt, die 

ongeveer 20.000 jaar geleden een hoogtepunt bereikte, op bijna hetzelfde moment. … 

Er zijn verschillende prominente studies verschenen die de theorie van Milanković ondersteunen. Een studie uit 

1976 vond bijvoorbeeld bewijs voor een verband tussen de cyclus van de aarde in en uit ijstijden en de zogenaamde 

milankovićcycli. Lowell zei dat deze bevindingen sterk genoeg waren dat veel mensen dachten dat het probleem was 

opgelost, ook al was er geen bewijs dat dit een oorzaak-gevolgrelatie was. Het kostte ook veel tijd om bewijs tegen 

Milanković te verzamelen, omdat het zuidelijk halfrond niet zo goed werd bestudeerd als het noordelijk halfrond. 

Toen wetenschappers bewijs vonden dat het zuidelijk halfrond op hetzelfde moment als het noorden uit de ijstijd 

kwam, werd het bewijs aanvankelijk afgedaan als een toevalstreffer, zei Lowell. … 

“Een van de studenten vroeg me op de eerste dag of ik les wilde geven over Milanković, en ik zei tegen haar: ‘Ja, 

maar ik ga je vertellen dat hij het bij het verkeerde eind heeft’, zei Kelly.” (Caroline Catherman, Even most scientists 

don’t know that this famous climate theory is flawed, researchers say). 

Maar wat zorgde er dan voor dat de temperatuur tijdens het Pleistoceen zo fluctueerde?  

 

Bron: Glen Fergus, Global average temperature estimates for the last 540 My 

We hebben eerder al gezien dat de Sturtische ijstijd (3126 – 3120 v.Chr.) door vulkaanuitbarstingen is veroorzaakt. 

Hetzelfde geldt voor de laatste ijstijd tijdens het Pleistoceen: “In een grot in centraal Texas zijn sedimentlagen 

onderzocht die verklaren waarom de temperatuur op aarde 13.000 jaar geleden met ongeveer 3 graden daalde. 

Voorheen werd gespeculeerd dat deze temperatuurdaling het gevolg was van een meteoorinslag. Nu denken de 

https://malagabay.wordpress.com/2019/09/23/the-dodwell-dead-end/
https://www.newscientist.nl/nieuws/ijstijden-niet-te-verklaren-met-milankovic/
https://news.medill.northwestern.edu/chicago/milankovitch-theory-flaw-climate-change-new-study/
https://news.medill.northwestern.edu/chicago/milankovitch-theory-flaw-climate-change-new-study/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1240577


onderzoekers bewijs gevonden te hebben voor een vulkaanuitbarsting die de aarde 1200 jaar lang deed afkoelen. … 

Ongeveer 14.500 jaar geleden begon het laatste interglaciaal. De aarde warmde weer op en de zeespiegel begon te 

stijgen. Deze periode hield 1500 jaar aan. Binnen één decennium zakte de gemiddelde temperatuur op aarde weer 

tot die van voor het interglaciaal (waarschijnlijk 15°C kouder dan vandaag de dag). Zo’n radicale 

temperatuursverandering vindt natuurlijk niet zomaar plaats. Tot voor kort was een gangbare verklaring van deze 

temperatuurdaling een meteoorinslag. Michael Waters (Professor aan de A&M universiteit van Texas) en zijn team, 

hebben 31 juli 2020 een paper gepubliceerd in Science Advances, waarin zij aan willen tonen dat vulkanische 

uitbarstingen een betere verklaring vormen. In Hall’s Cave in Texas hebben zij sedimentlagen onderzocht die sporen 

bevatten van vulkanisch materiaal. … In de sedimentlagen van de grot hebben de onderzoekers vulkanisch materiaal 

aangetroffen dat correspondeert met de periodes van dalende temperaturen. Een vulkanische uitbarsting blaast 

zonblokkerende deeltjes de lucht in, die jarenlang een wereldwijde temperatuurverlaging kunnen veroorzaken. Een 

vulkaanuitbarsting zorgt er echter niet voor dat de aarde 1200 jaar lang een lagere temperatuur heeft. Ook niet als 

we het hebben over meerdere uitbarstingen” (Archeologie Online, Nieuwe verklaring voor ontstaan laatste ijstijd 

ontdekt). Op de Bijbelse tijdlijn komt 13.000 BP overeen met 2430 v.Chr. en 11.800 BP met 2421 v.Chr., een verschil 

van slechts 9 jaar in plaats van 1200 jaar. Dus op de Bijbelse tijdlijn kunnen een of meer vulkaanbarstingen heel goed 

de laatste ijstijd veroorzaakt hebben. 

Bij de uitbarsting van een vulkaan in Yellowstone in 640.000 BP (2694 v.Chr.) werd ongeveer 1000 km3 vulkanische as 

uitgestoten, wat tot een vulkanische winter leidde. Vóór deze uitbarsting was er al twee keer eerder een grote 

Yellowstone uitbarsting tijdens het Pleistoceen geweest: ca. 2,1 miljoen BP (2767 v.Chr.) en ca. 1,3 miljoen BP (2738 

v.Chr.). Maar er waren ook nog andere vulkanen in de buurt: “De dikke West Yellowstone rhyoliet lavastroom 

barstte ongeveer 110.000 jaar geleden uit, en de Nez Perce Creek stroom barstte 160.000 jaar geleden uit” (United 

States Geological Survey, Yellowstone Summary of Eruption History). 

Een andere belangrijke uitbarsting van een vulkaan tijdens het Pleistoceen was die van de al eerder genoemde 

vulkaan Toba op Sumatra in 74.000 BP (2558 v.Chr.): “Na de uitbarsting van Toba daalde de temperatuur aanzienlijk. 

Er viel veel meer sneeuw, waardoor de zon nog meer warmte reflecteerde en het langer koud bleef. Volgens 

wetenschappers kan een uitbarsting als die van Toba makkelijk verantwoordelijk zijn voor een vulkanische winter 

van meerdere jaren. Ze denken dat die na Toba zes jaar duurde” (Elly Posthumus, Supervulkanen bedreigen de 

aarde). 

In Europa waren er tijdens het Pleistoceen en het Plioceen (toen de temperatuur al begon te dalen) ook 

vulkaanuitbarstingen, zoals in Hongarije: “Tijdens de laatste 5,5 miljoen jaar is Hongarije in fasen en op diverse 

plaatsen bedekt door basaltvulkanen en hun vulkanische producten als basalt en assen. … Het Pliocene vulkanisme 

vond grofweg in drie gebieden plaats. Ten eerste onder de Alföld (de Grote Laagvlakte); daar liggen basalten onder 

de tientallen tot honderden meters dikke Kwartaire sedimenten. Tijdens boringen naar olie en gas is men op diverse 

plekken tientallen meters dikke vulkanieten tegen gekomen. De tweede groep vulkanen ligt in het noorden van 

Hongarije, ten noordnoordoosten van Budapest. Deze geconcentreerde groep vulkanen, bestaande uit zo'n 50 

centra, ligt aan en ook over de grens met Slovakije. De derde groep vulkanen ligt in het Balaton Hoogland, in het 

Bakony Gebergte en in de Kis Alföld (de Kleine Laagvlakte). Deze groep vulkanen is zeer wijd verspreid en bestaat uit 

zo'n 100 individuele vulkanen” (A. van Oord, Plioceen en Pleistoceen vulkanisme rond Balaton: Badacsony en 

Tihány). 

Er zijn in totaal 1352 Pleistocene vulkanen ontdekt (E. Venzke, Pleistocene Volcano List). Het Pleistoceen duurde van 

2780 – 2420 v.Chr., dus 360 jaar. Dat betekent gemiddeld bijna 4 vulkaanuitbarstingen per jaar. Er zullen jaren met 

veel vulkaanuitbarstingen geweest zijn en jaren met geen of weinig vulkanisme. Als er vulkaanuitbarstingen waren 

daalde de temperatuur. Daarna steeg de temperatuur weer naar normale waarden. Kwamen er opnieuw 

vulkaanuitbarstingen dan daalde de temperatuur weer, enz. Vulkaanuitbarstingen kunnen dus heel goed de 

wisselende temperatuur tijdens het Pleistoceen verklaren. 

https://archeologieonline.nl/nieuws/nieuwe-verklaring-voor-ontstaan-laatste-ijstijd-ontdekt
https://archeologieonline.nl/nieuws/nieuwe-verklaring-voor-ontstaan-laatste-ijstijd-ontdekt
https://www.usgs.gov/volcanoes/yellowstone/summary-eruption-history
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/supervulkanen-bedreigen-de-aarde/
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https://volcano.si.edu/volcanolist_pleistocene.cfm


Zijn bij Jebel Irhoud in Marokko fossielen van moderne mensen gevonden? 
Jebel Irhoud is een berg in Marokko met een grot waar menselijke fossielen zijn gevonden.  

“In 1961 werden bij opgravingen onder leiding van Émile Ennouchi een bijna complete schedel van een volwassen 

mensachtige ontdekt (Irhoud 1), twee jaar later volgde nog een schedeldak (Irhoud 2). Beide vondsten werden 

aanvankelijk als Noord-Afrikaanse neanderthalers geïnterpreteerd, temeer daar gevonden stenen werktuigen 

merendeels Levalloiskenmerken droegen, welke techniek meestal met de neanderthaler verbonden is. In 1968 

volgde de ontdekking van de onderkaak met gebit van een kind (Irhoud 3). Later werden nog enige fragmentarische 

vondsten gedaan, waaronder het opperarmbeen van een kind (Irhoud 4).” (Wikipedia) 

Het stenen gereedschap werd radiometrisch gedateerd op 315.000 jaar oud en het tandglazuur van Irhoud 3 op 

286.000 jaar oud (Griffith University, Conclusions reached for Jebel Irhoud). Dat is een enorm verschil van 29.000 

jaar. Op de Bijbelse tijdlijn is het verschil echter slechts 6 jaar. Het stenen gereedschap dateert dan van 2650 v.Chr. 

en het tandglazuur van het kind van 2644 v.Chr. 

  

De schedel van Irhoud 1 (links) lijkt sterk op die van de Heidelbergmens (rechts). 

Nadat de fossielen in eerste instantie als afkomstig van Neanderthalers werden geïnterpreteerd, werden ze later aan 

de moderne mens toegeschreven. Dit is hoogst merkwaardig, omdat de Irhoud 1 schedel niet alleen prominente 

wenkbrauwbogen heeft, maar ook langwerpiger is dan van de moderne mens. Prominente wenkbrauwbogen en een 

langwerpige schedel zijn typische kenmerken van de Neanderthaler (Marc Vermeersch, Een Homo sapiens 315.000 

jaar geleden?). Omdat de Neanderthaler geacht wordt 250.000 jaar geleden te zijn ontstaan, ligt het meer voor de 

hand de menselijke fossielen van Jebel Irhoud niet als Neanderthaler, maar als Heidelbergmens te classificeren 

(Pleistocene Epoch – Homo heidelbergensis). 

Wanneer leefden de in de Dordogne gevonden Neanderthalers? 
“Huidige biologen en medici komen meer en meer tot het inzicht dat de mens tot één grote menselijke familie 

behoort met min of meer dezelfde menselijke kenmerken. Zo schreef dr. Jack Cuozzo, orthodontist, in 1998 Buried 

Alive, een boek over de Neanderthaler-fossielen. In dit boek doet hij verslag van röntgenonderzoek aan de originele 

schedels van Neanderthalers in Franse, Duitse en Engelse musea. Gebruik makend van schedelveranderingen 

naarmate men ouder wordt, kon hij een schatting doen van de leeftijd waarop de Neanderthalers moeten zijn 

overleden. Zo waren La Chapelle en La Ferassie (twee bekende schedels uit de Dordogne-vallei, Zuidwest-Frankrijk) 

volgens zogenaamd ‘lateral cephalometric tracing’ 317 jaar respectievelijk 301 jaar geworden.” (Rinus Kiel, In 

memoriam John W. (Jack) Cuozzo). Ruwweg kunnen we zeggen dat deze Neanderthalers ongeveer 300 jaar oud zijn 

geworden. 

De schedels van deze beide Neanderthalers hebben een radiometrische ouderdom van 50.000 jaar BP (John W. 

Cuozzo, What Happens to the Craniofacial Structure of Humans Who Live Past 100 Years? Neanderthal Similarities). 

Dit betekent dat beide Neanderthalers in 2532 v.Chr. zijn overleden, en dat La Chapelle in 2849 v.Chr. is geboren en 

dat La Ferassie in 2833 v. Chr. is geboren. Ze zijn dus in de vlakte van Sinear geboren en getogen. Daar hebben ze 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Djebel_Irhoud
https://www.futurelearn.com/courses/human-fossils/0/steps/49029
https://marcvermeersch.wordpress.com/2018/05/31/een-homo-sapiens-315-000-jaar-geleden/
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142 respectievelijk 126 jaar gewoond. Na de spraakverwarring trokken ze naar Frankrijk, waar ze 175 jaar later zijn 

overleden. 

Waren Nimrod en Gilgamesj dezelfde persoon? 
Volgens De vroegste beschavingen, 3000-1500 v.Chr. regeerde de legendarische koning Gilgamesj in de 27e eeuw 

voor Christus over de stad Uruk. Kan Gilgamesj dezelfde persoon als de Bijbelse Nimrod geweest zijn?48 

2650 v.Chr. (halverwege de 27e eeuw voor Christus) op de seculiere tijdlijn komt overeen met 2243 v.Chr. op de 

Bijbelse tijdlijn. Arpachsad, Kenan, Selach en Eber maakten evenals Nimrod de spraakverwarring mee. Zij stierven 

respectievelijk in 2671, 2641, 2511, en 2437 v.Chr. Peleg werd in het jaar van de spraakverwarring geboren en stierf 

in 2368 v.Chr. Daaruit volgt dat Nimrod in 2243 v.Chr. niet meer leefde en dus onmogelijk dezelfde persoon als 

Gilgamesj geweest kan zijn. 

Gilgamesj leefde ook duidelijk in een andere tijd. Het Gilgamesj-epos tekent ons een tijd van polytheïsme. Daar is in 

Genesis 11:1-9 nog geen sprake van, maar wel in de tijd van Nachors zoon Terach (Jozua 24:2). 

Wanneer leefde de wolharige mammoet in Nederland? 
In Nederland worden veelvuldig fossielen van de wolharige mammoet (Geologie van Nederland – Mammuthus 

primigenius (Blumenbach, 1799)) gevonden. Deze mammoeten worden gedateerd middels koolstofdatering. Deze 

radiometrische datering levert een ouderdom van tienduizenden jaren op en moet worden omgerekend naar de 

Bijbelse tijdlijn. 

Vindplaats Radiometrische tijdlijn Bijbelse tijdlijn 

Borne (Overijssel) 46.800 BP 2528 v.Chr. 

Bergharen/Ewijk (Gelderland) 38.900 BP 2515 v.Chr. 

Heukelum (Gelderland) 31.000 BP 2499 v.Chr. 

Olburgen (Gelderland) 22.160 BP 2475 v.Chr. 

Wanneer leefde de sabeltandtijger? 
“Op 16 maart 2000 vangen Urker vissers een groot bot in hun netten: de onderkaak van de legendarische 

sabeltandtijger. Het bot is nog in opvallend goede staat. Met behulp van C-14 datering bepalen onderzoekers dat 

deze sabeltandtijger zo’n 28.000 jaar geleden leefde. Deze uitkomst wordt echter bestreden door veel creationisten. 

Volgens hen is de aarde niet zo oud, dus kan die 

datering ook niet kloppen.” (Iris Smit, Hoe oud is de 

holenmens?) 

Als we de radiometrische datering van 28.000 jaar 

geleden omrekenen naar de Bijbelse tijdlijn, levert dit 

een datering van 2492 v.Chr. op. De sabeltandtijger 

leefde dus geen 28.000, maar ca. 4.500 jaar geleden. 

Misschien dat daarom het bot nog in opvallend goede 

staat was. 

Hoe hoog waren de leeftijden na de zondvloed? 
De maximaal te bereiken leeftijd was vóór de zondvloed 1000  jaar: “Je leest in Genesis 1:27-30 en Genesis 2:15-17 

de afspraak die God maakt met de mens. Het komt erop neer dat God aan de mensen autoriteit geeft over de aarde. 
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De mens moet voor de aarde zorgen en mag genieten van alle bomen en vruchten die de aarde opbrengt. Er is 

echter één clausule in het verbond: je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want als de mens 

dat wel doet, dan zal de straf zijn: “de dag dat je van de boom eet zal je de dood sterven”. … Heeft God zijn woord 

gehouden? Namelijk dat de mens direct zou sterven als ze van de verboden vrucht aten? Jawel. Want toen Adam en 

Eva aten zijn ze op dat moment geestelijk gestorven. De doodsheid kreeg vat op hen. Het uitte zich allereerst in 

schaamte en de mens verborg zich voor God. En de mens, die geschapen was om eeuwig te leven, kreeg toen 

maximaal 1000 jaar (de oudste mens die bekend is is Metusalem die 969 jaar oud is geworden). De Bijbel zegt dat 

“Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.” (2 Petrus 3:8)” (Gods afspraak met Adam).  

De maximale leeftijd daalde na de zondvloed geleidelijk naar 120 jaar. Dus met 1000 – 120 = 880 jaar. In dezelfde tijd 

daalde de lichtsnelheid met een factor 75 miljoen. De wet van Weber stelt: “als fysische impulsen toenemen met 

constante verhoudingen, dan nemen de gewaarwordingen toe met constante verschillen”. Het omgekeerde geldt 

natuurlijk ook: “als fysische impulsen afnemen met constante verhoudingen, dan nemen de gewaarwordingen af 

met constante verschillen”. Overgezet naar de relatie tussen lichtsnelheid en maximale leeftijd betekent dit dat een 

daling van de lichtsnelheid met een factor 75 miljoen overeenkomt met een daling van de maximaal te bereiken 

leeftijd van 880 jaar. Bij een daling van de lichtsnelheid met een factor 1000 daalt de maximale leeftijd dan met 

ongeveer 335 jaar. Bij een miljoen keer zo lage lichtsnelheid daalt de maximale leeftijd met 335 + 335 = 670 jaar. In 

formule: 

Leeftijdmax = 120 + 111,75*log(cr) 

Tijdens het leven van de mensen in het eerste millennium na de zondvloed is de lichtsnelheid echter niet constant. 

De maximale leeftijd kan dan bepaald worden door het gemiddelde t te nemen van het geboortejaar en het 

theoretische sterfjaar en daar dan de relatieve lichtsnelheid bij te berekenen volgens de formule: 

cr = 1 + 0,01629271725*783444*e(t-2707)*0,01629271725 

Leeftijdmax moet hierbij gelijk zijn aan het verschil tussen het theoretische sterfjaar en het geboortejaar. Als dat niet 

het geval is, moet het theoretische sterfjaar verschoven worden. Bij Noach en Sem moet er rekening mee worden 

gehouden dat zij voor een deel voor de zondvloed leefden, toen de lichtsnelheid constant was.  

Het resultaat is weergegeven in onderstaande tabel, waarbij de geel gearceerde bereikte leeftijden het meest 

waarschijnlijk zijn. 

Naam MT SamP LXX A/B Max. berekend Verschil 

Noach 950 950 950 949 0% 

Sem 600 600 600 768 -22% 

Arpachsad 438 438 565/535 715 -21% 

Kenan - - 460 638 -28% 

Selach 433 433 460 564 -18% 

Eber 464 404 504/404 491 -18% 

Peleg 239 239 339 415 -18% 

Reü 239 239 339 342 -30% 

Serug 230 230 330 268 -14% 

Nachor 148 148 208/304 200 -26% 

Terach 205 145 205 165 -12% 

Abraham 175 175 175 143 +23% 

Isaak 180 180 180 126 +43% 

Jakob 147 147 147 122 +20% 

Levi 137 137 137 121 +14% 

Bij Abraham nam de maximale leeftijd door een wonder van God weer toe. Toen Abraham 100 jaar was, was hij al te 

oud om nog een kind te verwekken (Genesis 17). Maar door een wonder van God kregen Abraham en Sara nog een 
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zoon (Genesis 21). Nadat Sara gestorven was, hertrouwde Abraham met Ketura en verwekte hij ook bij haar 

kinderen (Genesis 25). Het leek wel of hij een verjongingskuur had ondergaan. Dit wonder van God werkte ook nog 

door in de eerste generaties van Abrahams nageslacht. Dit kan het gevolg zijn van een na-ijlend effect. Dit trad ook 

op bij de door Ebner uitgevoerde proeven met een hoog gelijkspanningsveld: “Opvallend is dat de oervarens na een 

paar generaties weer het uiterlijk kregen van de oorspronkelijke niervarens” (Peter Borger, De oertijdcode – 

Elektrisch veld brengt uitgestorven forellen weer tot leven). 

Wanneer verloor de mens het vermogen om vitamine C aan te maken?  
Vitamine C is voor de mens een belangrijke voedingsstof. “Positieve effecten zijn o.a.: 

 Een ‘goede weerstand’, het wordt gebruikt door het immuunsysteem. 

 Het zorgt voor gezonde botten, tanden en bloedvaten. 

 Het is een antioxidant en beschermt het lichaam samen met vitamine E tegen vrije radicalen. Vrije radicalen 

spelen een rol bij verouderingsprocessen. 

 Het bevordert de opname van ijzer. 

Men ontdekte de rol van vitamine C doordat zeelieden scheurbuik kregen op reis als ze te weinig groente en fruit 

aten. Nu is het echter zo dat heel veel dieren zelf vitamine C aan maken en dus rijst de vraag waarom dat bij een 

mens niet het geval is. …  

Vitamine C moet gemaakt worden van suiker en daarvoor zijn 4 genen nodig, waarvan de mens alleen de eerste drie 

heeft. Het vierde, zogeheten L-gulono-gamma-lactone oxidase gen (GULO) ontbreekt. … 

Een Japans team van onderzoekers vond vijf49 van de twaalf exons (coderende onderdelen van het eiwit, van 100-

160 basenparen elk) van het gen van een rat terug bij de mens. … Er is wel 1 opvallend gegeven, en dat is dat er in de 

primaten/mens-sequenties van exon X een deletie opgetreden is, bij allen op (ongeveer) dezelfde plek. Het effect 

van deze deletie is dat alle code die erna komt 1 positie opschuift en dus alle corresponderende aminozuren door 

elkaar gehutseld worden. Dit resulteert vrijwel zeker in een disfunctioneel eiwit en zal daarom oorspronkelijk niet zo 

geweest zijn.” (Peter Scheele, Vitamine C: Een gedegenereerd gen in mensen?) 

Dit betekent dat de mens oorspronkelijk wel vitamine C kon aanmaken, maar dit vermogen later is kwijtgeraakt. 

Omdat geen enkel mens kan vitamine C aanmaken, moet dit lang geleden gebeurd zijn. Maar wanneer was dat dan? 

Valt daar iets over te zeggen? 

Lamech, de vader van Noach, werd minder oud dan anderen vóór de zondvloed. Lamech werd volgens de LXX 753 

jaar oud50. Zijn voorvaders in de mannelijke lijn (exclusief Henoch, die werd opgenomen) werden minstens 895 jaar 

oud en gemiddeld 926 jaar. Lamech stierf dus veel eerder dan zijn voorvaders. Een mogelijke verklaring is dat bij 

Lamech het GULO gen defect was geraakt, waardoor hij geen vitamine C meer kon aanmaken. Het defecte GULO gen 

zal Lamech minder vitaal gemaakt hebben. Niet voor niets klaagt hij over “het harde werk dat wij moeten doen op 

deze door God vervloekte grond” (Genesis 5:29, Het Boek). Het leven was voor Lamech niet gemakkelijk en hij werd 

vroeg oud. 

Het onvermogen om vitamine C aan te maken is een erfelijke stofwisselingsziekte. “De meeste stofwisselingsziekten 

erven ‘autosomaal recessief’ over.” (Patiëntenvereniging VKS, Erfelijkheid). Bij autosomaal overerven speelt het 

geslacht geen rol. Een genetische eigenschap wordt gevormd door een allelenpaar. Als een erfelijke 

stofwisselingsziekte recessief is, betekent dit dat de persoon de ziekte heeft als deze twee defecte allelen heeft. 

Heeft de persoon een gezond allel en een defect allel, dan is hij wel drager van de ziekte. De persoon kan de ziekte 

daardoor wel doorgeven aan zijn of haar kinderen. Als we het vermogen om vitamine C aan te maken weergeven 
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door C en het onvermogen om vitamine C aan te maken weergeven door c, dan had Lamech het allelenpaar cc. Hij 

kon geen vitamine C aanmaken en had dus twee defecte allelen.  

Een kind erft een van beide allelen van zijn vader en het andere allel van zijn moeder. Lamech had dus een defect 

allel c van zijn vader Methusalem geërfd en een defect allel c van zijn moeder. Methusalem werd heel oud (969 jaar) 

en kon dus wel vitamine C aanmaken. Hij had dus het allelenpaar Cc of cC.  

Lamechs zoon Noach werd ook heel oud (950 jaar). Hij moet dus een defect allel c van zijn vader geërfd hebben en 

een gezond allel C van zijn moeder. Noach had dus het allelenpaar cC. Noachs zoon Sem kon theoretisch 764 jaar 

oud worden, maar stierf toen hij 600 jaar oud was. Dit wijst erop dat Sem net als zijn opa Lamech geen vitamine C 

kon aanmaken. Sems zoon Arpachsad kon theoretisch 710 jaar oud worden, maar stierf volgens de Codex 

Alexandrinus toen hij 565 jaar oud was. Dit wijst erop dat ook Arpachsad geen vitamine C kon aanmaken. Dat is het 

gemakkelijkst te verklaren als zowel Noachs vrouw als Sems vrouw eveneens geen vitamine C konden aanmaken. 

Omdat tegenwoordig de hele wereldbevolking geen vitamine C kan aanmaken, ligt het voor de hand dat ook Sems 

broers en schoonzussen geen vitamine C konden aanmaken. 

Lamechs zoon Noach trouwde pas heel laat, toen hij bijna 500 jaar was, want daarna werden kort na elkaar drie 

kinderen geboren. Omgerekend naar huidige leeftijden zou Noach tegen de zestig geweest zijn toen hij trouwde. Zijn 

vrouw moet daarom een stuk jonger dan Noach geweest zijn. Vanwege de goddeloosheid van de mensheid vóór de 

zondvloed zal Noach binnen de familie getrouwd zijn. Zijn vrouw kan dan een nichtje (oomzegger) geweest zijn.51 

Noachs zonen zullen om dezelfde reden ook binnen de familie getrouwd zijn.52 Omdat Noachs vader geen vitamine C 

kon aanmaken en anderen binnen zijn familie drager van deze genetische afwijking moeten zijn geweest, kan 

trouwen binnen de familie de kans vergroot hebben dat na de zondvloed alle nakomelingen van Noach geen 

vitamine C konden aanmaken. 

Wanneer begon de eerste Egyptische dynastie? 
Op basis van koolstofdatering “schatten de onderzoekers dat de eerste Egyptische dynastie tussen 3111 en 3045 v.C. 

begon, toen farao Aha de troon besteeg” (Jo Marchant, Oude Egypte kwam onverwacht snel tot bloei). De mediaan 

waarde is 3085 v.Chr. (Michael Dee, David Wengrow, Andrew Shortland, Alice Stevenson, Fiona Brock, Linus Girdland 

Flink & Christopher Bronk Ramsey, An absolute chronology for early Egypt using radiocarbon dating and Bayesian 

statistical modelling). Omgerekend naar de Bijbelse tijdlijn betekent dit dat de eerste Egyptische dynastie in 2284 

v.Chr. begon.  

Wie was de farao die de pasgeboren Israëlitische jongetjes liet doden? 
Farao Amenemhat III was de farao die bevel gaf de pasgeboren 

Israëlitische jongetjes te doden. “De archeoloog Flinders Petrie heeft 

tal van kisten (zie foto) onder de vloeren gevonden waar de slaven 

verbleven, die babygeraamtes – dikwijls twee of drie – bevatten. 

Velen van hen waren maar enkele maanden oud. Volgens de 

archeologie waren het Semitische slaven.  

De piramide van Amenemhet III was gemaakt van modderstenen die 

met stro doorvlochten waren. Het is algemeen bekend dat deze 

latere piramide van een veel zwakker gehalte als de vroegere was. In 

Ex. 5:7, 10 en 11 wordt beschreven dat de farao … bevolen heeft dat 

de Israëlieten zelf het stro moesten verzamelen, maar steeds dezelfde hoeveelheid stenen als tevoren moesten 
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leveren. De praktijk van stenen maken van modder en stro was mogelijk algemeen in die tijd.” (Hennie Mouton, 

Schepping & Evolutie – onverzoenbaar!, §7.5). 

Amenemhat III had twee dochters, Neferoeptah en Sobekneferoe. Neferoeptah stierf op jonge leeftijd. 

Sobekneferoe trouwde volgens Manetho met haar halfbroer, de latere farao Amenemhat IV. “Sobekneferu was 

waarschijnlijk de dochter van de farao die zich volgens Ex. 2:5 in die Nijl ging wassen. Het paleis had zijn eigen baden 

– daarom was het zinvol dat zij omreden van haar kinderloosheid zich bij de Nijl ceremonieel ging reinigen en aan 

hun riviergod Hapi, die ook de Egyptische vruchtbaarheidsgod was, gebeden heeft. Het babyjongetje Mozes in het 

mandje in de rivier (Ex. 2:1 - 10) was waarschijnlijk voor haar zoals een gebedsverhoring” (Hennie Mouton, 

Schepping & Evolutie – onverzoenbaar!, §7.5). 

Wie was de farao van de uittocht? 
Farao Amenemhat III werd opgevolgd door zijn zoon Amenemhat IV. Toen Amenemhat IV stierf, was er geen zoon 

die hem kon opvolgen. Hij is toen door Sobekneferoe opgevolgd.  

“Na Sobekneferu’s dood was er geen kind om haar op te volgen en de 12de dynastie liep dood. Daarna volgde een 

tijd van onstabiliteit, waar verschillende regeerders elkaar snel opvolgden en dikwijls gelijktijdig in verschillende 

delen regeerden. Stabiliteit trad pas weer in toen Neferhotep I de troon overnam. Hij regeerde 11 jaar en was 

waarschijnlijk de farao van wie Mozes Israëls vrijlating eiste het na zijn terugkeer naar Egypte. Er bestaat 

archeologisch getuigenis dat de Semitische slaven tijdens zijn heerschappij hun verblijfplaatsen in grote haast 

verlaten hebben. De hoeveelheid en type artikelen voor algemeen gebruik die achtergelaten zijn, wijst daarop, 

volgens Flinders Petrie.” (Hennie Mouton, Schepping & Evolutie – onverzoenbaar!, §7.5). 

“Neferhotep I, die net na de 12de dynastie regeerde, … was waarschijnlijk de farao tijdens de uittocht van de 

Israëlieten. De archeologie toont dat deze door een periode van slavernij voorafgegaan is en door de overname van 

een nieuwe groep, de Hyksos, gevolgd is. Volgens de Egyptische geschiedschrijver Manetho hebben de Hyksos het 

koninkrijk zonder gevecht overgenomen. Zeker klopt het met de Bijbelse gegevens dat de vorige heerser en zijn 

legermacht in de Rode zee verdronken zijn en de Hyksos dus 

geen tegenstand tegenkwamen. Neferhotep I zijn mummie is 

ook nooit gevonden, zoals men kan verwachten van iemand 

die in het midden van de Rode zee verdronken is.” (Hennie 

Mouton, Schepping & Evolutie – onverzoenbaar!, §7.5). 

Neferhotep I (foto) werd niet door zijn oudste zoon 

opgevolgd, want die stierf tijdens de tiende plaag, maar door 

zijn broer Sobekhotep IV. Wikipedia vermeldt: “onder de 

regering van Neferhoteps broer Sobekhotep IV brachten 

Aziaten de stad Avaris onder hun gezag”.  

Is de de farao van de uittocht inderdaad in de Rietzee 

verdronken? In Psalm 136:15 wordt over God gezegd: “Hij 

schudde farao en zijn leger af in de Rietzee”. Het werkwoord 

“afschudden” wordt ook in Exodus 14:27 gebruikt: “Jahweh 

schudde de Egyptenaren af midden in de zee”. Daar hoorde 

dus ook de farao bij. Dat afschudden deed God door het water terug te laten vloeien, zodat de Egyptenaren 

verdronken. Dat geldt dus ook voor de farao. 

In Exodus 9:16 zegt God tegen farao: “Maar hierom heb Ik u doen staan opdat Ik u mijn kracht zou tonen”. De 

apostel Paulus maakt duidelijk dat het staan hier niet standhouden, maar opstaan betekent: “Want het Schriftwoord 
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zegt tot Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn kracht zou tonen” (Romeinen 9:17 NBG51).53 

Neferhotep I was de zoveelste farao van de 13e dynastie. In voorafgaande jaren van deze dynastie waren hem vele 

farao’s voorgegaan, die vaak maar kort regeerden. Het zou voor God niet moeilijk geweest zijn om tijdens één van 

deze zwakke farao’s zijn volk uit Egypte te leiden. Dat deed God echter niet. Hij deed een sterke54 en hardnekkige 

farao opstaan om aan hem zijn kracht te tonen en opdat zo zijn naam over de gehele aarde bekend zou worden. En 

opdat wij het nooit vergeten: “Ik ben Jahwe, uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen 

andere goden hebben, ten koste van Mij.” (Exodus 20:2-3, Willibrordvertaling). 

In Psalm 105:30 lezen we m.b.t. de tweede plaag: “Hun land wemelde van kikkers, tot in de kamers van hun 

koningen.” (HSV). Het meervoud “koningen” hoeft niet te betekenen dat er naast Neferhotep I nog een andere farao 

regeerde, maar kan betrekking hebben op Neferhotep I en zijn voorgangers. 

Wie was de farao die begon met de Israëlieten tot slaven te maken? 
In Exodus 1:6-11 lezen we: “Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen 

kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land 

bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: ‘De 

Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk.  Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter 

wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit 

het land wegtrekken!’  Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten 

voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen.” 

Flavius Josephus schreef hierover: “Wat ze allemaal aan Jozef te danken hadden, raakte mettertijd in vergeteldheid. 

De heerschappij was overgegaan op een andere dynastie” (Joodse Oudheden 2:202). 

Amenemhat III was de zesde farao van de twaalfde dynastie. Hij was dus niet de farao die begon met de Israëlieten 

tot slaven te maken. De eerste farao van de twaalfde dynastie, die ongeveer 200 jaar duurde, was Amenemhat I. In 

zijn tijd werd begonnen met het bouwen van de voorraadstad Raämses, dat een latere naam is voor Avaris in de 

Nijldelta. “Avaris (het Oudegyptische Hut-waret, gelegen bij het moderne Tell el-Dab’a) was de hoofdstad van de 

Hyksos tijdens de Tweede Tussenperiode. De stad werd in de twaalfde dynastie gesticht door Amenemhat I” (Nicky 

van de Beek, Avaris). Amenemhat I is dus de farao die begon met het tot slaven maken van de Israëlieten. 

Wie was farao in de tijd van Jozef? 
In Genesis 41 lezen we dat Jozef in Egypte uit de gevangenis werd gehaald en aan de farao een droom over zeven 

vette en zeven magere jaren uitlegde. Jozef gaf de farao het advies om tijdens de vette jaren grote voorraden aan te 

leggen.  De farao zag het grote belang van Jozefs woorden in en overlaadde hem met grote eer. Een langdurige 

hongersnood werd voorkomen doordat de farao het advies van Jozef opvolgde.  

Tijdens de regeringsperiode van deze farao waren Opper-Egypte en Neder-Egypte verenigd, want er wordt 

herhaaldelijk gesproken over “heel het land Egypte”. “Zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte” (Genesis 

42:41). “Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte” (Genesis 42:43). “Ik ben de farao, maar zonder uw 

goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen” (Genesis 42:44). “Toen ging Jozef bij 

de farao weg en trok heel het land Egypte door” (Genesis 42:46). “Er was honger in alle landen, maar in heel het land 

Egypte was brood” (Genesis 42:54). 

Wie was deze farao? 
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 Wikipedia vermeldt: “Neferhotep was de sterkste koning van deze tijd.” 

https://egyptologie.nu/archeologie/avaris/
https://archive.org/stream/septuagintversio1879bren#page/81/mode/1up
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neferhotep_I


Tijdens de regeerperiode van de laatste farao van de vijfde dynastie, Oenas, is er sprake van hongersnood: “Onder 

de vele afbeeldingen langs de processieweg naar zijn piramide bevindt zich een afbeelding die hiervan verslag doet. 

Het ‘hongersnoodreliëf’ laat een groep van uitgemergelde en verhongerde mensen zien, waarschijnlijk bedoeïenen. 

Het kan hier echter ook gaan om een verslag van een goede daad van de farao. Wellicht heeft hij voedselhulp aan 

het buitenland verleend om de hongerenden te helpen” (Lida de Jong, Oenas). Dit past goed bij wat we in Genesis 

41:57 lezen: “Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk.” 

Volgens Peter A. Clayton regeerde farao Oenas van 2375-2345 v.Chr. (Kroniek van de Farao's, pagina 60). In die tijd 

was er een klimaatafwijking die de periode van de zeven magere jaren, waarbij er in alle landen hongersnood was, 

kan verklaren: “De klimaatafwijking in het midden van de 24e eeuw v.Chr. is de periode, tussen 2354 en 2345 v.Chr., 

van consequent verlaagde jaarlijkse temperaturen die worden gereconstrueerd uit opeenvolgende abnormaal smalle 

jaarringen van Ierse eiken. Deze boomringen zijn indicatief voor een periode van catastrofaal verminderde groei van 

Ierse bomen in die periode. Dit datumbereik komt ook overeen met de overgang van het neolithicum naar de 

bronstijd op de Britse eilanden en een periode van wijdverbreide maatschappelijke ineenstorting in het Nabije 

Oosten. Er is gesuggereerd dat deze abnormale neergang van het klimaat het gevolg zou kunnen zijn van 

komeetresten die in de atmosfeer zweven” (Wikipedia). 

Het is daarom waarschijnlijk dat Oenas farao was tijdens de zeven jaren van hongersnood. Volgens Manetho 

regeerde Oenas 33 jaar. De meeste Egyptologen houden het echter op 30 jaar. Als Oenas inderdaad farao was 

tijdens de zeven magere jaren, moet hij in elk geval van 1885 v.Chr. (Jozef wordt onderkoning van Egypte) tot 1859 

v.Chr. (Jakob overlijdt) geregeerd hebben. 

Overzicht chronologie van de 1e Egyptische dynastie tot de uittocht 
In de chronologie van David Down in Unwrapping the Pharaohs komen de Egyptische dynastieën niet allemaal na 

elkaar, maar is er sprake van overlap (Elizabeth Mitchell, Doesn’t Egyptian Chronology Prove That the Bible Is 

Unreliable?). 

 

Dit komt overeen met een uitspraak van Eusebius van Caesarea in de Kroniek: “Maar als het aantal jaren nog steeds 

te groot is, moet worden aangenomen dat misschien meerdere Egyptische koningen tegelijkertijd regeerden; want 

ze zeggen dat de heersers tegelijkertijd koningen waren van This, van Memphis, van Sals, van Ethiopië en van andere 

plaatsen. Bovendien lijkt het erop dat verschillende koningen de scepter zwaaiden in verschillende regio's en dat 

elke dynastie beperkt was tot zijn eigen nome: het was dus geen opeenvolging van koningen die de ene na de 

andere troon bezetten, maar verschillende koningen die tegelijkertijd regeerden in verschillende regio's. Zo ontstond 

het grote totaal aantal jaren” (The Fragments of Manetho). 

https://www.kemet.nl/oenas/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mid-24th_century_BCE_climate_anomaly
https://answersingenesis.org/archaeology/ancient-egypt/a-correct-chronology/
https://answersingenesis.org/archaeology/ancient-egypt/doesnt-egyptian-chronology-prove-bible-unreliable/
https://answersingenesis.org/archaeology/ancient-egypt/doesnt-egyptian-chronology-prove-bible-unreliable/
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Manetho/History_of_Egypt/1*.html


Dynastie Farao Begin Jaren Bron voor het aantal jaren 

1 Menes (Hor-Aha) 2284 30 Manetho Eusebius 

1 Djer 2254 31 Manetho Africanus 

1 Djet 2223 23 Manetho Africanus 

1 Den 2200 20 Manetho 

1 Anedjib 2180 26 Manetho 

3 Sancht (Nebka) 2175 19 Koningslijst van Turijn 

3 Djoser 2156 19 Koningslijst van Turijn 

3 Sechemchet 2137 6 Koningslijst van Turijn 

3 Chaba 2131 6 Koningslijst van Turijn 

3 Hoeni 2125 24 Koningslijst van Turijn 

4 Snefroe 2101 24 Koningslijst van Turijn 

4 Choefoe (Cheops) 2077 23 Swelim, Piccione, Egyptsite 

4 Djedefre 2054 8 Koningslijst van Turijn 

4 Khafre (Chephren) 2046 25 Piccione, Malek, Redford 

4 Bakare 2021 4 Swelim, Allen 

4 Menkaoere 2017 18 Swelim, Piccione, Dodson, Arnold 

4 Shepseskaf 1999 4 Koningslijst van Turijn 

4 Djedefptah 1995 2 Koningslijst van Turijn 

5 Oeserkaf 1993 7 Koningslijst van Turijn 

5 Sahoere 1986 12 Koningslijst van Turijn 

5 Neferirkare 1974 10 Piccione, Egyptsite, Krauss, Malek, Dodson 

5 Sjepseskare 1964 7 Manetho en Koningslijst van Turijn 

5 Neferefre 1957 3 Koningslijst van Turijn 

5 Nioeserre 1954 31 Koningslijst van Turijn 

5 Menkauhor 1923 8 Koningslijst van Turijn 

5 Djedkare-Isesi 1915 28 Koningslijst van Turijn 

5 Oenas 1887 30 Piccione, Egyptsite, Krauss, Malek, Redford, Dodson, Allen 

6 Teti 1857 10 Piccione, Von Beckerath 

6 Userkare 1847 1 Franke 

6 Pepi I 1846 34 Allen 

6 Merenre I 1812 5 Clayton, Egyptsite, Malek, Franke 

6 Pepi II 1807 65 Franke 

6 Merenre II 1742 1 Koningslijst van Turijn 

6 Nitocris 1741 2 Koningslijst van Turijn 

6 Neferka 1739 1 Redford 

6 Nefer 1738 2 Koningslijst van Turijn 

6 Aba 1736 4 Koningslijst van Turijn 

11 Mentoehotep II (I)55 1771 51 Koningslijst van Turijn 

11 Mentoehotep III (II) 1720 12 Koningslijst van Turijn 

11 Mentoehotep IV (III) 1708 7 Koningslijst van Turijn 

12 Amenemhat I 1701 29 Oxford, Clayton, Piccione, Egyptsite, Von Beckerath, Malek e.a. 

12 Senoeseret I 1683 45 Koningslijst van Turijn, daarvoor 11 jaar als coregent 

12 Amenemhat II 1638 34 Oxford, Clayton, Piccione, Egyptsite, Malek, Franke 

12 Senoeseret II 1604 19 Koningslijst van Turijn 

12 Senoeseret III 1585 30 Koningslijst van Turijn 
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 De nummers tussen haakjes zijn die zoals weergegeven in David Down, Unwrapping the Pharaohs en Peter A. Clayton, Kroniek 
van de Farao's. 

https://answersingenesis.org/archaeology/ancient-egypt/a-correct-chronology/


Dynastie Farao Begin Jaren Bron voor het aantal jaren 

12 Amenemhat III 1555 40 Koningslijst van Turijn 

12 Amenemhat IV 1515 9 Koningslijst van Turijn 

12 Sobekneferoe 1506 4 Koningslijst van Turijn 

13 Wegaf 1502 2 Koningslijst van Turijn 

13 Amenemhat-senebef 1500 3 Koningslijst van Turijn 

13 Sekhemre-Khutwawi 1497 6 Koningslijst van Turijn 

13 Amenemhat V 1491 4 Koningslijst van Turijn 

13 Amenemhat VI 1487 6 Franke 

13 Semenkare 1481 1 Franke 

13 Sewadjkare 1480 2 Ryholt 

13 Nedjemibrel 1478 1 Ryholt 

13 Sobekhotep I 1477 3 Koningslijst van Turijn 

13 Hor I 1474 2 Ryholt 

13 Amenemhat VII 1472 3 Ryholt 

13 Sobekhotep II 1469 4 Redford 

13 Khendjer 1465 5 Redford, Ryholt 

13 Imira-mesha 1460 1 Franke 

13 Inyotef IV 1459 1 Franke 

13 Sobekhotep III 1458 1 Koningslijst van Turijn 

13 Neferhotep I 1457 11 Koningslijst van Turijn 

13 Sobekhotep IV 1446 10 Piccione, Redford 

De regeringsjaren in het overzicht zijn ontleend aan http://www.phouka.com/pharaoh/pharaoh/pharaohs.html.  

De farao’s van de 1e en 2e dynastie regeerden vanuit Thinis (This) in Opper-Egypte en de farao’s van de 3e en 4e 

dynastie regeerden vanuit Memphis in Neder-Egypte. Onder Menes (Hor-Aha), Djer, Djet en Den waren Opper-

Egypte en Neder-Egypte verenigd. “De volgende koning uit de 1ste dynastie regeerde 26 jaar, mits we deze Anedjib 

gelijkstellen aan de Miebidos van Manetho. Er zijn in deze periode enkele aanwijzingen voor een dynastische strijd 

van Noord tegen Zuid. Anedjib schijnt afkomstig te zijn geweest uit de streek rond Abydos die bekend staat als This; 

hij wordt vermeld als een Thinitische koning op de Koningslijst van Saqqara” (Peter A. Clayton, Kroniek van de 

Farao's, pagina 24). Vanaf Anedjib zijn de farao’s uit de de 1e en 2e dynastie tijdgenoten van de farao’s van de 3e en 

4e dynastie. De overige farao’s uit de 1e dynastie en die uit de 2e dynastie zijn daarom niet in dit overzicht vermeld. 

Farao’s uit de 11e dynastie vóór Mentoehotep II zijn ook niet in dit overzicht opgenomen, omdat ze samenvallen met 

de 6e dynastie. De eerste regeringsjaren van Mentoehotep II vallen eveneens samen met de 6e dynastie. 

Mentoehotep II verenigde Opper-Egypte en Neder-Egypte, maar dat ging niet vanzelf. In het eerste deel van zijn 

regering werd zwaar gevochten. Pas in het jaar 39 van zijn bewind zat hij stevig in het zadel als “Vereniger van Beide 

Landen” (Peter A. Clayton, Kroniek van de Farao's, pp. 73-74). 

Uit het overzicht volgt dat Mozes tijdens de regering van farao Amenemhat VI een Egyptenaar doodsloeg en naar 

Midjan vluchtte. Volgens Stefanus was Mozes toen 40 jaar oud (Handelingen 7:23) en dat moet dan in 1486 v.Chr. 

geweest zijn. 

Wie was farao toen Abraham in het land Egypte verbleef? 
In Genesis 12:10-20 lezen we over Abrahams verblijf in Egypte. Abraham kwam in 2091 v.Chr. in Kanaän aan. Zijn 

verblijf in Egypte zal enkele jaren later hebben plaatsgevonden. In die tijd was Snefroe de farao van Neder-Egypte. 

http://www.phouka.com/pharaoh/pharaoh/pharaohs.html


“De papyrus-Westcar … noemt Snefroe een vriendelijke farao” (Peter A. Clayton, Kroniek van de Farao's, pagina 43). 

Abrahams angst dat hij vanwege zijn bijzonder mooie vrouw gedood zou worden, was dus waarschijnlijk ongegrond. 

Angst is een slechte raadgever en Abrahams halve waarheid dat Sarai zijn zus was, bracht hem flink in de problemen.  

Farao Snefroe had wel oog voor vrouwelijk schoon: “In een verhaal van prins Banefre, een zoon Choefoe, wordt 

verteld hoe Snefroe op een dag verveeld door het paleis dwaalde en de opper-voorleespriester, Djadjaëmanch, bij 

zich riep om een oplossing te bedenken. De priester stelde de koning voor naar het meer te gaan en enkele van de 

jongere paleisvrouwen te laten roeien, ‘alle schoonheden die in de paleiskamer zijn’. Snefroe vond dit een prima 

idee en verbeterde het nog door te bevelen: ‘Laat mij twintig netten brengen en laat deze aan die vrouwen geven 

nadat zij hun kleren uitgedaan […] en […] het hart van zijne majesteit was vol vreugde toen hij hen zag roeien.’” 

(Peter A. Clayton, Kroniek van de Farao's, pagina 43). 

Farao Snefroe was niet alleen vriendelijk, maar ook rijk: “Snefroe beschikte overduidelijk over voldoende middelen 

en mankracht om twee piramiden voor zichzelf te kunnen bouwen en een derde voor zijn voorganger te voltooien” 

(Peter A. Clayton, Kroniek van de Farao's, pagina 45). Abraham werd door hem met geschenken overladen, maar was 

wel zijn vrouw kwijt. Het is alleen aan Gods ingrijpen te danken, dat het uiteindelijk toch nog goed kwam. 

Toen duidelijk was geworden dat Sarai de vrouw van Abraham was, werd de vriendelijke farao kwaad: “‘Wat hebt u 

mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw 

vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!’” (Genesis 12:18-19). 

Wie was de farao die begon met de onderdrukking van de Israëlieten? 
In Genesis 15:13 zegt God tegen Abraham: “Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land 

dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken.” De Israëlieten kwamen in 

1876 v.Chr. in Egypte. Dat betekent dat 30 jaar later, in 1846 v.Chr., de onderdrukking van de Israëlieten al begon. Elf 

jaar eerder, in 1857 v.Chr, werd farao Oenas opgevolgd door Teti. Onder farao Teti was niet Jozef, maar Kagemni de 

vizier (Lida de Jong, De mastaba van Kagemni – beschrijving). De invloed van Jozef was onder farao Teti dus 

aanmerkelijk verminderd, maar de Israëlieten werden toen nog niet onderdrukt. Het jaar 1846 v.Chr., 30 jaar na de 

aankomst van de Israëlieten in Egypte, was het eerste jaar van farao Pepi I. Hij was dus de farao die begon met de 

onderdrukking van de Israëlieten. “Je kan wat er na 30 jaar gebeurde denk ik vergelijken met de Tweede 

Wereldoorlog. De eerste acties van de Duitsers tegen de Joden waren niet heel heftig, maar het eindigde met een 

massale vernietiging” (Wayo, Hoelang woonde Israël in Egypte?).  

Dat de onderdrukking van de Israëlieten al tijdens het leven van Jozef begon, blijkt ook uit het slot van Genesis, waar 

Jozef tot twee keer toe zegt: “God zal zeker naar jullie omzien” (Genesis 50: 24, 25). 

Waar lag Pitom? 
Farao’s van de twaalfde dynastie regeerden in of nabij de Fajoem. Daar lag Lahoen of Kahoen56, de stad die door 

Semitische slaven tijdens Neferhotep I in grote haast was verlaten, waar Flinders Petrie opgravingen heeft gedaan en 

waar kistjes met babylijkjes zijn gevonden. “Petrie vond scarabee van voormalige koningen in Kahoen. Maar de 

laatste scarabee die hij daar vond was van Neferhotep, die blijkbaar de farao was die regeerde toen de Israëlitische 

slaven plotseling Kahoen verlieten en in de Exodus uit Egypte vluchtten” (David Down, Searching for Moses). 

Volgens Exodus 1:11 moesten de Israëlieten de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen.57 Raämses lag in het 

oostelijk deel van de Nijldelta, in Gosen (Genesis 47:6, 13). Raämses is een andere naam voor Avaris. Daar heeft 
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 Flinders Petrie verstond de naam “Lahoen” als “Kahoen” en zo heeft de foutieve benaming “Kahoen” brede ingang gevonden. 
57

 De Septuaginta heeft hier ook nog de naam On, ofwel Heliopolis. Er zouden dan echter in Exodus 1:15 drie in plaats van twee 
vroedvrouwen moeten worden genoemd. De steden lagen te ver uit elkaar dan dat één vroedvrouw meerdere steden onder 
haar hoede zou kunnen hebben. Bovendien bestond On (Heliopolis) al in de tijd van Jozef (Genesis 41:45). 

https://www.kemet.nl/de-mastaba-van-kagemni-beschrijving/
https://3000jaargeleden.nl/?p=1
https://creation.com/searching-for-moses
https://archive.org/stream/septuagintversio1879bren#page/70/mode/1up


Manfred Bietak opgravingen gedaan en is bewijs van bewoning door de Israëlieten gevonden.  

Vaak wordt Pitom ook in Gosen gelokaliseerd. De opgravingen door Flinders Petrie in Kahoen laten echter zien, dat 

een deel van de Israëlieten in de Fajoem woonde. Het ligt daarom meer voor de hand om Pitom in de Fajoem te 

zoeken en met Kahoen te identificeren. Er blijkt inderdaad een plaats Pitom in de Fajoem te hebben bestaan: “Aan 

het begin van de achtste eeuw van het vijfde millennium kwam R. Saadja Gaon ben Yosef Pithomi (zo genoemd naar 

zijn geboorteplaats Pithom, in de provincie Fajoem in Egypte) en vertaalde de Pentateuch in het Arabisch” (Auswahl 

historischer Stücke aus hebräischen Schriftstellern vom 2. Jh. bis auf die Gegenwart). Evenzo lezen we in Reize van 

Benjamin van Tudela in de jaren 1160-1173 door Europa, Azie en Afrika: “Fajum, Pithom in de schrift, ligt vijf 

dagreizen verder met omtrent twintig Joden. Er worden nog gebouwen getoond, die door onze voorouders zijn 

opgehaald58.” 

 

Lahoen (Pitom) ligt in de Fajoem en Avaris (Raämses) ligt in de Nijldelta. 

Flavius Josephus schreef over de onderdrukking van de Israëlieten door de Egyptenaren: “Zo verplichten ze hen het 

water van de rivier te verdelen over tal van kanalen, de steden te ommuren, en dijken aan te leggen om het 

rivierwater tegen te houden en te voorkomen dat er bij overstroming moerasvorming zou plaatsvinden. De bouw 

van piramiden vormde voor ons volk een ware uitputtingsslag, die er overigens wel toe leidde dat we ons allerlei 

technische vaardigheden eigen maakten en gewend raakten aan hard werken.” (Joodse Oudheden 2:203). Wat 

Flavius Josephus hier vertelt, past goed bij de twaalfde dynastie. “Zo begon Sesostris II in de vruchtbare Fajoem, ten 

zuidwesten van Memphis, aan een ambitieus irrigatieproject dat, toen het eenmaal onder Amenemhet III was 

voltooid, onder meer bestond uit een 90 meter breed kanaal dat van de Nijl naar een 1700 vierkante kilometer grote 

natuurlijke laagte voerde. De aanvoer van water werd geregeld met behulp van een dam waarin sluizen waren 

aangebracht; met het water van het reservoir kon de Fajoem tijdens de jaarlijkse droogte worden bevloeid” (De 

vroegste beschavingen 3000-1500 v.Chr., pagina 85).   

Josephus noemt ook piramiden. Hebben de Israëlieten daadwerkelijk aan piramiden gebouwd? Op 800 meter ten 

Westen van Kahoen (Pitom) bevond zich de piramide van farao Senoeseret II met daarvoor een kleinere bijpiramide 

De arbeiders voor deze piramide woonden in Kahoen en dat moeten Israëlieten geweest zijn, omdat de dwangarbeid 

van de Israëlieten al tijdens farao Amenemhat I begon. 

“Kahun is het dorp dat door Senusret II … werd gesticht om de bouwers van zijn piramide een plek te geven. Na zijn 

dood werkten de bewoners aan de irrigatiewerken in de Faiyum en de piramide van Amenemhat III” (Wayo, Exodus: 

Israël gevonden?). Dit wordt bevestigd door het onderstaande citaat van F.LI. Griffith: 

“Alle bovenstaande cartouches zijn afkomstig uit Kahoen: het grote documentairetijdperk daar, waarvan kan worden 

aangetoond dat het zich uitstrekt van Amenemhat III tot Sobekhotep II, precies de periode waarin de farao's 
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 D.w.z. opgebouwd. De Engelstalige uitgave heeft hier: “erected”. 

https://books.google.nl/books?id=ZwlQAAAAcAAJ&pg=PP89&lpg=PP89&dq=pithom+fajum&source=bl&ots=VnJitsCzv0&sig=KtWXHrz9kLPPSdXDoHRJg4QnHNY&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj2j5q24__WAhXEIlAKHYgGD0kQ6AEwC3oECAcQAA#v=onepage&q=pithom%20fajum&f=false
https://books.google.nl/books?id=ZwlQAAAAcAAJ&pg=PP89&lpg=PP89&dq=pithom+fajum&source=bl&ots=VnJitsCzv0&sig=KtWXHrz9kLPPSdXDoHRJg4QnHNY&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj2j5q24__WAhXEIlAKHYgGD0kQ6AEwC3oECAcQAA#v=onepage&q=pithom%20fajum&f=false
https://books.google.nl/books?id=b1RDAAAAYAAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=pithom+mitsraim&source=bl&ots=uDMf8Uyx1U&sig=eTnGu7_b76ayCi1_dS0t8eZvWhA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiJ0KHAh7fXAhWC-KQKHY2lAt8Q6AEwAnoECBYQAA#v=onepage&q=pithom%20mitsraim&f=false
https://books.google.nl/books?id=b1RDAAAAYAAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=pithom+mitsraim&source=bl&ots=uDMf8Uyx1U&sig=eTnGu7_b76ayCi1_dS0t8eZvWhA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiJ0KHAh7fXAhWC-KQKHY2lAt8Q6AEwAnoECBYQAA#v=onepage&q=pithom%20mitsraim&f=false
https://3000jaargeleden.nl/?p=6729
https://3000jaargeleden.nl/?p=6729
https://books.google.nl/books?id=xlUOAAAAQAAJ&pg=PA147&lpg=PA147&dq=pithom+mitsraim&source=bl&ots=YIKcpleigE&sig=rWY7vSkQFXYoZGGMBQlVd_qoNHY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjN5eSFmbfXAhVF_KQKHRyZCPwQ6AEILDAA#v=onepage&q=pithom%20mitsraim&f=false


bijzondere aandacht schonken aan irrigatie: in die tijd werd de hoogte van de Nijl vaak gemeten tot ver naar het 

zuiden als Semneh boven de tweede cataract. De welvaart van Kahoen was niet alleen te danken aan de piramide en 

de tempel van Senoeseret II, maar ook aan de ontelbare werken die de bouw en irrigatieprojecten in de buurt met 

zich meebrengen. Hotep Senoeseret, zoals het werd genoemd, was een belangrijke opslagplaats tijdens de bouw van 

de piramide van Amenemhat III in Hawara, en een gekrabbelde brief spreekt van werken op drie plaatsen, namelijk 

bij Hotep Senoeseret, bij de graftombe van de overleden prinses Neferoeptah en in de stad Aphroditopolis (Atfiyeh)” 

(W.M. Flinders Petrie, Illahun, Kahun and Gurob : 1889-1890, pagina 50). 

De Israëlieten in Kahoen (Pitom) hebben dus twee piramiden gebouwd, die van Senoeseret II (met bijpiramide) en 

die van Amenemhat III. 

 

Jean-Claude Golvin: Kahoen (Pitom) met de piramide van Senoeseret II en kleine bijpiramide. 

Kahoen (Lahoen) bestond uit twee gedeelten: een Westelijk gedeelte voor de dwangarbeiders en een Oostelijk 

gedeelte voor de Egyptische elite. Beide delen waren door een 6 meter hoge muur van elkaar gescheiden. Het 

gedeelte voor de dwangarbeiders (Sekhem) had veel weg van een concentratiekamp: “De hele westelijke buitenwijk 

was een gesloten omgeving. Zijn prominente axialiteit, de symmetrische opstelling van huizen, de ommuurde 

gebieden met beperkte toegang en een strikt systeem van poorten of toegangen tot paden was misschien vereist 

zodat een paar wachters het effectief konden controleren, misschien zelfs dag en nacht ... De enige bewaard 

gebleven poort naar de stad werd in het noordoosten gevonden. Deze gaf toegang tot een oost-west lopende straat. 

De poort lijkt onversterkt en ongewoon smal voor de hoofdingang van de stad. ... Met de breedte van de 

hoofdstraten en van de secundaire steegjes tot een minimum beperkt, leek Sekhem een ommuurde stad te zijn 

https://archive.org/details/cu31924086199514/page/n65/mode/1up


geweest met beperkte circulatie en een grote bevolking, en dus zou het overbevolkt zijn geweest” (David Mazzone, 

The ‘Ghetto’ of el-Lahun, pagina 24). Het gevoel van overbevolking verklaart wellicht de naam Pitom, dat in het 

Koptisch “nauwe plaats” betekent. 

 

Plattegrond van Kahoen (Lahoen) met links het getto van de dwangarbeiders en rechts de woonwijk van de elite. 

Volgens Exodus 1:7 werden de Israëlieten na de dood van Jozef zo talrijk dat ze het hele land (Egypte) bevolkten. Dat 

bleef echter niet zo, want de Israëlieten werden in Pitom en Raämses tot zware dwangarbeid gedwongen. De 

verspreid wonende Israëlieten werden dus op twee plaatsen geconcentreerd. “De stadsplanning en de consequente 

sociale orde in el-Lahoen hebben mogelijk een staat van dwang opgelegd aan de bevolking, waardoor mensen 

effectief in 'getto-wijken' werden opgesloten met de bedoeling het arbeidspotentieel van duizenden individuen te 

centraliseren” (David Mazzone, The ‘Ghetto’ of el-Lahun, pagina 21). “De bevolking van el-Lahoen, voornamelijk 

samengesteld uit opgesloten mannen en vrouwen, vaak van Syrisch-Palestijnse afkomst en nauwelijks gemotiveerd 

door religieuze toewijding aan de soeverein, was hoogstwaarschijnlijk onderworpen aan een zekere mate van 

dwang. Afzondering en afranselingen kwamen waarschijnlijk veel voor en waren hoogstwaarschijnlijk bedoeld om de 

buitenlanders te onderwerpen” (David Mazzone, The ‘Ghetto’ of el-Lahun, pagina 38). 

http://www.egyptian-architecture.com/JAEA2/article9/JAEA2_Mazzone.pdf
http://www.internationalstandardbible.com/P/pithom.html
http://www.egyptian-architecture.com/JAEA2/article9/JAEA2_Mazzone.pdf
http://www.egyptian-architecture.com/JAEA2/article9/JAEA2_Mazzone.pdf


Welke opgravinglagen van Avaris hebben betrekking op de Israëlieten? 

 

In het boek Exodus valt alle nadruk op het land Gosen, waar de meeste Israëlieten woonden. Volgens archeoloog 

Manfred Bietak was Avaris (Raämses) in de Nijldelta een “enorme stad van 250 hectare, met een bevolking van 

ongeveer 25.000 tot 30.000 mensen” (Johan Démoed, Zoeken naar bewijs). Dit waren voornamelijk Israëlieten: 

“Volgens Bietak waren deze mensen voornamelijk afkomstig uit Kanaän (Syrië-Palestina).”  

De dwangarbeid van de Israëlieten begon tijdens de 12e dynastie met farao Amenemhat I, wat overeenkomt met de 

opgravingslaag N. De Israëlieten moesten de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen (Exodus 1:11). In Avaris 

(Raämses) zijn inderdaad opslagputten (storage pits) uit die tijd ontdekt, zoals uit het bovenstaande overzicht van 

Manfred Bietak blijkt. De Israëlieten vertrokken halverwege de dertiende dynastie, aan het einde van opgravinglaag 

G. In het bovenstaande overzicht is dit aangegeven met EPIDEMIC. Siro I. Trevisanato ziet deze epidemie als een 

uitbarsting van tularemia, een ernstige van dieren op mensen overdraagbare ziekte. De Israëlieten zouden daar als 

gevolg van hun omgang met het vee immuun voor zijn geweest (Did an epidemic of tularemia in Ancient Egypt affect 

the course of world history?). In werkelijkheid betreft het de dood van de eerstgeborenen tijdens de tiende plaag. 

De lijken waren in het graf gegooid in plaats van op ordelijke wijze begraven, zoals uit onderstaande foto van de 

opgraving blijkt. 

https://logos.nl/zoeken-naar-bewijs-een-filmmaker-gaat-op-onderzoek-in-egypte/
https://eurekamag.com/pdf/004/004105453.pdf
https://eurekamag.com/pdf/004/004105453.pdf


 

“Mass grave at Tell el-Dab‘a from the time of the end of Stratum G” (Manfred Bietak) 

Vanaf het einde van opgravinglaag G waren er dus geen Israëlieten meer in Raämses. 

Hoe groot was het aantal Israëlieten bij de uittocht? 
Het aantal Israëlieten bij de uittocht kan nooit zo groot geweest zijn als de huidige tekst van het boek Numeri 

suggereert. Als het volk Israël uit twee miljoen mensen bestond zou het minstens 80 uur gekost hebben om door de 

Schelfzee te trekken (Rinus Kiel, Het aantal Israëlieten dat door de Schelfzee ging).  

Het Hebreeuwse woord voor duizend kan twee betekenissen hebben, naast het getal 1000 ook een groep zoals een 

legerafdeling of een familie. Doordat dit later niet begrepen is, zijn deze beide ongelijke grootheden abusievelijk bij 

elkaar opgeteld59 en wijkt onze tekst van Numeri hierdoor af van de oorspronkelijke tekst. Dit is uit de huidige tekst 

van Numeri zelf af te leiden: 

“Er wordt aangetoond dat als er ‘tweehonderddrieënzeventig eerstgeboren Israëlieten die het aantal Levieten te 

                                                           
59

 Dit moet gebeurd zijn tussen 561 en ca. 430 v.Chr. In 2 Koningen 19:35 heeft “honderdvijfentachtigduizend” betrekking op 
185 legerafdelingen en niet op 185.000 man. Daarom moet de fout na het schrijven van 2 Koningen gemaakt zijn. De laatste 
vermelding in 2 Koningen betreft de troonsbestijging van Ewil-Merodach in 561 v.Chr. De fout komt in alle bekende 
tekstgetuigen voor en moet daarom gemaakt zijn voordat Nehemia een kleinzoon van de hogepriester Eljasib wegjoeg omdat 
deze met een dochter van Sanballat was getrouwd. Deze kleinzoon heeft waarschijnlijk de wetsrollen meegenomen waaruit de 
Samaritaanse Pentateuch is ontstaan. 

https://kiel0.home.xs4all.nl/aantal_israelieten.htm


boven gaan’ (Num. 3:46) waren, het totale aantal Israëlitische mannen ouder dan 20 jaar in de telling na de Exodus 

ongeveer 5000 was, niet 603.550 zoals blijkbaar opgenomen in Numeri. De kennelijke fout in Numeri ontstaat omdat 

het oude Hebreeuwse woord 'lp, afhankelijk van de context, ‘duizend’,  ‘troep’ of ‘leider’ kan betekenen. Volgens 

onze interpretatie zijn alle cijfers in Numeri intern consistent, inclusief de aantallen bij beide tellingen, de aantallen 

per kamp, enz. Bovendien leiden we af dat het aantal mannen in de gemiddelde Israëlitische familie ten tijde van de 

Exodus 8 tot 9 was, wat overeenkomt met de bezorgdheid van de Egyptenaren dat de Israëlieten zich ‘zeer 

vermenigvuldigd’ hadden terwijl ze in Egypte waren (Ex. 1:7). Het totale aantal mannen, vrouwen en kinderen bij de 

Exodus was ongeveer 20.000 in plaats van het aantal van meer dan 2 miljoen dat blijkbaar wordt gesuggereerd door 

het boek Numeri. … Als er bij de Exodus 5550 mannen ouder dan 20 jaar waren, betekent dit in totaal ongeveer 

10.000 mannen ouder dan een maand en dus ongeveer 20.000 mannen en vrouwen. Daarbij komen nog de 1000 

Levitische mannen van meer dan een maand en ongeveer 1000 Levitische vrouwen. Daarom, als een rond getal, was 

het totaal van mannen, vrouwen en kinderen bij de Exodus ongeveer 20.000” (Colin J. Humphreys, The number of 

people in the Exodus from Egypt: decoding mathematically the very large numbers in Numbers I and XXVI). 

Uit de analyse van Humphreys volgt dat er bij het vertrek van de Horeb ongeveer 6.000 Israëlitische mannen waren. 

Dit betekent dat bij aankomst bij de berg Horeb er ongeveer 9.000 Israëlitische mannen waren, want de Levieten 

doodden na de zonde met het gouden kalf ongeveer 3.000 mannen (Exodus 32:28). Als we de berekening van 

Humphreys hiervoor corrigeren, dan waren er bij de uittocht niet ongeveer 22.000, maar 33.000 Israëlieten. 

Kahoen (Pitom) was veel kleiner dan Avaris (Raämses): “geleerden hebben geschat dat de bevolking van el-Lahoen 

tot 9000 individuen telde” (David Mazzone, The ‘Ghetto’ of el-Lahun, pagina 39). Ook hier betrof het voornamelijk 

Israëlieten. Van de ongeveer 33.000 Israëlieten die uit Egypte trokken, zullen er ongeveer 26.000 uit Raämses zijn 

gekomen en ongeveer 7.000 uit Pitom. De beide groepen ontmoetten elkaar op de verzamelplaats Sukkot. “Het 

woord Sukkot is … het Hebreeuwse meervoud van Sukka, dat tent of hut betekent.” (Reinier van den Berg, Sukkot 

Egypte). 

Waar lag het Egyptische Sukkot? 
“Sukkot lag aan de Golf van Suez. Het is een Hebreeuwse naam, maar in de buitenbijbelse bronnen is het bekend  

onder de naam Tharu. In Tharu bevond zich  tijdens het Middenrijk van de farao een groot militair legerkamp. Het 

gaf toegang tot de woestijn van het schiereiland. Het Egyptische leger gebruikte deze plek als een uitvalbasis voor 

zijn expedities naar Syrië.” (Reinier van den Berg, Sukkot Egypte). 

De Israëlieten die in Pitom (Kahoen) woonden, hebben daar waarschijnlijk voorafgaand aan de laatste plaag het 

Pascha gevierd en zijn na de dood van de Egyptische eerstgeborenen in grote haast naar Sukkot getrokken. “Kahoen 

was als een Egyptisch Pompeii, want de plaats lijkt in grote haast verlaten te zijn, met achterlating van vele 

bezittingen.” (Peter A. Clayton, Kroniek van de Farao's, p. 83). De “Israëlieten moesten zich waarschijnlijk … uit 

verschillende oorden verzamelen in de plaats Sukkot” (Rinus Kiel,  Wat was de Schelfzee waar de Israëlieten 

doorheen gingen?). De Israëlieten uit Raämses zullen eerder in Sukkot zijn aangekomen dan de Israëlieten uit Pitom, 

omdat Raämses dichter bij het noorden van de Golf van Suez ligt dan Lahoen (Pitom). 

http://kiel0.home.xs4all.nl/ColinHumphreysNumbers1.pdf
http://kiel0.home.xs4all.nl/ColinHumphreysNumbers1.pdf
http://www.egyptian-architecture.com/JAEA2/article9/JAEA2_Mazzone.pdf
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/S/Sukkot%20%20Egypte/1083/
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/S/Sukkot%20%20Egypte/1083/
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/S/Sukkot%20%20Egypte/1083/
http://kiel0.home.xs4all.nl/schelfzee.htm
http://kiel0.home.xs4all.nl/schelfzee.htm


 

De Israëlieten uit Pitom (Kahoen) trokken waarschijnlijk eerst naar het voor hen bekende Atfiyeh60 en vandaar via  

wadi Ghomeyer naar het noorden van de Golf van Suez, waar Sukkot (Tharu) lag. 

 

Weg van Atfiyeh via wadi Ghomeyer naar het noorden van de Golf van Suez. 

Als Sukkot aan de Golf van Suez ligt, dan is de Golf van Suez niet de Rietzee waar de Israëlieten doorheen trokken. 

De Rietzee is dan de Golf van Akaba (Rinus Kiel,  Wat was de Schelfzee waar de Israëlieten doorheen gingen?), waar 
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 F.LI. Griffith schreef over Kahoen (Pithom): “een gekrabbelde brief spreekt van werken op drie plaatsen, namelijk bij Hotep 
Usertesen, bij de graftombe van de overleden prinses Neferoeptah en in de stad Aphroditopolis (Atfiyeh)” (W.M. Flinders Petrie, 
Illahun, Kahun and Gurob : 1889-1890, pagina 50). 

http://kiel0.home.xs4all.nl/schelfzee.htm
https://archive.org/details/cu31924086199514/page/n65/mode/1up
https://archive.org/details/cu31924086199514/page/n65/mode/1up


aan de noordkant riet groeit. De berg Sinaï ligt dan ten oosten van de Golf van Akaba en is Jabal Maqla, een piek van 

de bergketen Jabal al-Lawz in Saoedi-Arabië (Ryan Mauro, Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Sinai in 

Saudi Arabia (2019); Kees Noorlander, Sporen van de Exodus – Heeft de uittocht uit Egypte echt plaatsgevonden? 

(2020); HolyLandSite, Mt. Sinai Location, Mountain of Moses, Altar, Golden Calf, Exodus, Ten Commandments, 

Midian, Arabia (2021), Moses, Exodus, Red Sea Crossing, Mt. Sinai New Discoveries Documentary! Ten 

Commandments & Mt. Sinai (2022). 

 

Onder wiens leiding trokken de Israëlieten van Pitom naar Sukkot? 
In Exodus 12-13 lezen we dat God door middel van Mozes en Aäron de Israëlieten van Raämses naar Sukkot leidde. 

“U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron” (Psalm 77:21). Maar wie gebruikte God om de 

Israëlieten van Pitom naar Sukkot te leiden? In Micha 6:4 zegt God tegen zijn volk: “Ik heb je weggeleid uit de 

slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan.” 

Het is opvallend dat in Exodus 1:11 Pitom eerst genoemd wordt en daarna pas Raämses, waar veel meer Israëlieten 

woonden.. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Mozes in Pitom geboren is. De farao’s van de twaalfde dynastie 

hadden hun residentie in of nabij de Fajoem. Daar liet farao Amenemhat III een piramide bouwen en daar was de 

tombe van zijn jong gestorven dochter Neferoeptah. Daar kan farao’s kinderloze dochter Sobekneferoe 

kennisgemaakt hebben met de Israëlieten en de te vondeling gelegde Mozes hebben geadopteerd.  

“Als er Israëlieten in Kahun woonden vallen er een paar dingen op. Toen de moeder van Mozes hem in een mandje 

in de Nijl zette werd hij al snel gevonden door de dochter van de farao; Mirjam keek vanaf een afstand naar het 

mandje en hoefde niet van haar plek te komen om te zien dat de prinses Mozes uit het mandje haalde (Ex 2:3-7). In 

het oosten van Kahun lag een hoger gedeelte, dat volgens de archeoloog, Petrie, de woning van Senusret II was als 

hij het dorp bezocht om het werk aan zijn piramide te inspecteren. Het is een plaats als deze waar Mozes geboren 

kan zijn” (Wayo, Exodus: Israël gevonden?). 

Aäron en Mirjam zullen in Pitom zijn blijven wonen totdat Aäron door God werd weggeroepen om Mozes tegemoet 

te gaan (Exodus 4:14). Mirjam, de profetes (Exodus 15:20), zal toen in Pitom achtergebleven zijn. Daar zal God door 

visioenen en dromen (Numeri 12:6) tot haar gesproken hebben, zodat de Israëlieten in Pitom op de juiste dag en op 

de juiste wijze het Pascha vierden. Alleen zo kon de verderfengel aan hen voorbijgaan en konden de Israëlieten 

daarna onder leiding van Mirjam Pitom verlaten om naar Sukkot te trekken. 

https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ
https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ
https://logos.nl/sporen-van-de-exodus-heeft-de-uittocht-uit-egypte-echt-plaatsgevonden/
https://www.youtube.com/watch?v=n_VQ7rG638w
https://www.youtube.com/watch?v=n_VQ7rG638w
https://www.youtube.com/watch?v=rsn_HqSxkDg
https://www.youtube.com/watch?v=rsn_HqSxkDg
https://3000jaargeleden.nl/?p=6729


Vergelijking van de Bijbelse tijdlijn met de seculiere tijdlijn 
    Bijbelse tijdlijn  Seculiere tijdlijn 

Ontploffing planeet Phaëton 3239 v.Chr.  4563 miljoen jaar geleden Vorming asteroïdengordel 

Begin van de zondvloed  3238 v.Chr.  4480 miljoen jaar geleden Meteorietenbombardement 

Einde van de zondvloed  3237 v.Chr.  4405 miljoen jaar geleden Mens en dier verlaten de ark 

Meteorietinslag Kalahari 3189 v.Chr.  2023 miljoen jaar geleden Vorming Vredefortkrater 

Kalahari vast aan Arabië 3182v.Chr.  1800 miljoen jaar geleden Dieren naar Kalahari craton 

Kalahari los van Arabië  3152 v.Chr.  1100 miljoen jaar geleden Kalahari craton zuidwaarts 

Begin Sturtische ijstijd  3126 v.Chr.  717 miljoen jaar geleden Grootschalig vulkanisme 

Uiteenvallen Pangea  3050 v.Chr.  210 miljoen jaar geleden 

Meteorietinslag Mexico  2979 v.Chr.  66 miljoen jaar geleden  Krijt-Paleogeengrens 

Dood van Noach  2888 v.Chr.  15 miljoen jaar geleden  Mensen naar Sinear vlakte 

Spraakverwarring  2707 v.Chr.  788.100 jaar geleden   Gigantisch tektietenveld 

Oudste bewoning Nederland 2660 v.Chr.  370.000 jaar geleden 

Einde van de laatste ijstijd 2420 v.Chr.  9700 v.Chr.   Pleistoceen-Holoceengrens 

Oudste stad bij Jeruzalem 2392 v.Chr.  7000 v.Chr.   2000 à 3000 inwoners 

Eerste Egyptische dynastie 2284 v.Chr.  3085 v.Chr. 

Uittocht uit Egypte  1446 v.Chr.  1730 v.Chr.    Dood van Neferhotep I 

Intocht in Kanaän  1406 v.Chr.  1550 v.Chr.   Verwoesting van Jericho 

 

Albert Welleweerd, 16 mei 2023 

https://weet-magazine.nl/wp-content/uploads/2017/08/Weet-38-Strijd-om-Jericho.pdf

