
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA, HET BEGIN EN HET EINDE, ZEGT DE HEERE, DIE
IS, EN  DIE WAS, EN  DIE KOMEN ZAL, DE  ALMACHTIGE.  DIE VAN DEN BEGINNE
AAN VERKONDIGT HET EINDE, EN VANOUDS AF DIE DINGEN, DIE NOG NIET GE-
SCHIED ZIJN; DIE ZEGT: MIJN RAAD ZAL BESTAAN, EN IK ZAL AL MIJN WELBEHA-
GEN DOEN. (Op.1:8; Js.46:10) 

De chronologie van de Bijbel

Dit document vervangt het chronologische overzicht van gebeurtenissen uit de Bijbel dat in
2013  op deze site is geplaatst.  Naast enkele kleine wijzigingen staat in dit overzicht veel
nieuwe chronologische informatie uit de Bijbel en uit andere bronnen. De enorme hoeveel-
heid informatie uit andere bronnen wordt niet uit onzekerheid over de juistheid van de Schrift
vermeld, maar ter bevestiging van de juiste interpretatie van de Schrift. De Schrift is de ba-
sis, en er kan alleen veranderd worden als uit het getuigenis van de overige Schrift blijkt dat
er sprake moet zijn van een overschrijffout in de Hebreeuwse of Griekse grondtekst. Andere
fouten zijn van mij, de rest heeft God mij doen verstaan. 

J. van der Meer 

Anno Hom.   v. Chr. Gebeurtenissen

         0 3974/'73 In 6 kalenderdagen heeft de HEERE de hemel en de aarde ge-
maakt, de zee en al wat daarin is (Gn.1:1-31; Ex.20:11). [Op de
zesde  kalenderdag begon het  leven van  de mens (Hominis)
Adam. Zie voor informatie over levensjaren het document  Da-
gen en jaren. Mogelijk was de eerste dag van de scheppings-
week 23/24 sept., de eerste dag van de zevende maand.] 

     130 3844/'43 Adam leefde 130 jaren, en hij gewon Seth (Gn.5:3). 

     235 3739/'38 Seth leefde 105 jaren, en hij gewon Enos (Gn.5:6). 

     325 3649/'48 Enos leefde 90 jaren, en hij gewon Kenan (Gn.5:9). 

     395 3579/'78 Kenan leefde 70 jaren, en hij gewon Mahalaleël (Gn.5:12). 

     460 3514/'13 Mahalaleël leefde 65 jaren, en hij gewon Jered (Gn.5:15). 

     622 3352/'51 Jered leefde 162 jaren, en hij gewon Henoch (Gn.5:18). 

     687 3287/'86 Henoch leefde 65 jaren, en hij gewon Methusalah (Gn.5:21). 

     874 3100/'99 Methusalah leefde 187 jaren, en hij gewon Lamech (Gn.5:25). 

   1056 2918/'17 Lamech leefde 182 jaren, en hij gewon Noach (Gn.5:28,29). 



   1556 2418/’17 Noach leefde 500 jaren, en hij gewon Jafeth (Gn.5:32). [In Gn.
10:21 moet  niet  staan “de oudste broeder  van Jafeth”,  maar
“de broeder van Jafeth, die de oudste was.” De jongste zoon
van Noach was Cham (Gn.9:22-24)]. 

   1558 2416/'15 Noach leefde 502 jaren, en hij gewon Sem. [Noach moet  502
jaren oud geweest zijn toen hij Sem gewon, omdat Noach 2 ja-
ren na de vloed 602 jaren oud was en Sem 100 jaren (Gn.7:6;
11:10). Vanwege de context behoren de 2 jaren als levensjaren
geteld te worden (vgl. ook Gn.9:28,29). Zie voor informatie over
de  verschillende  wijzen  waarop  het  jaar  als  tijdseenheid  ge-
bruikt wordt het document Dagen en jaren.] 

   1656 2318/'17 Noach was 600 jaren oud toen de vloed der wateren op de aar-
de was (Gn.7:6). 

          ▪Tijdens  daglicht  zijn  op  de  zeventiende  dag  van  de  tweede
maand {7/8 mei;  dag 1}  alle  fonteinen van de grote afgrond
opengebroken,  en de sluizen des hemels  geopend (Gn.7:11,
12). [Zie het document  De kalenders in de Bijbel voor de oor-
spronkelijke  Bijbelse  kalender.  De  eerste  dag  van  de  eerste
maand was 22/23 maart, dag 4 van de week. De delta-Tc waar-
de (ΔTc) zal in deze tijd omtrent -15 uren geweest zijn. Zie uit-
leg hierover bij 1681/'80 v. Chr.] 
first visib. moon 22-3-2318 B.C.//d r/s 1:33h//phase 3.5%//age 25:26h 
»De minimale waarden die nodig zijn om de nieuwe maan bij gunstige om-
standigheden te kunnen waarnemen zijn ongeveer:                                           
d r/s 0:40h//moon phase 1.2%//moon age 20:00h«

          ▪ In de nacht van de zevenentwintigste dag van de derde maand
{16/17 juni; dag 6} stopte de vloed nadat de vloed 40 dagen en
40 nachten op de aarde was (Gn.7:4,17). [Zie voor informatie
over de verschillende wijzen waarop de dag als tijdseenheid ge-
bruikt wordt het document Dagen en jaren.] 

          ▪Op de zeventiende dag van de zevende maand {4/5 okt.; dag 4}
rustte de ark op de bergen van Ararat nadat de wateren 150 da-
gen de overhand hadden gehad boven de aarde (Gn.7:24; 8:3,
4). 

          ▪Op de eerste dag van de tiende maand {14/15 dec.; dag 5} wer-
den de toppen der bergen gezien (Gn.8:5). 

   1657 2317/'16 In het jaar 601 van het leven van Noach, op de eerste dag van
de eerste maand {10/11 maart; dag 1}, deed Noach het deksel
van de ark af, en zag toe, en ziet, de aardbodem was opge-
droogd (Gn.8:13). 
first visib. moon 10-3-2317 B.C.//d r/s 1:19h//phase 2.6%//age 22:45h 

          ▪Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand {5/6 mei;
dag 1}, 364 dagen nadat de vloed was begonnen, was de aarde
opgedroogd, en gingen allen uit de ark (Gn.8:14-19).

   1658 2316/'15 Sem leefde 100 jaren, en hij gewon Arfachsad (Gn.11:10). 

   1693 2281/'80 Arfachsad leefde 35 jaren, en hij gewon Selah (Gn.11:12). 

   1723 2251/'50 Selah leefde 30 jaren, en hij gewon Heber (Gn.11:14). 

   1753 2221/'20 De zonsverduistering op 19 okt. 2221 v. Chr. is mogelijk de aan-
leiding geweest om de stad Babylon met zijn getrapte tempelto-



ren (ziggoerat) te bouwen. [Op de top van de ziggoerat was de
poort der goden, de ingang tot in hun hemelse woonplaats. Het
Hebreeuwse Bāḇel en het Griekse Babylōn zijn weergaven van
het Babylonische  bāb-ili  en  bāb-ilani,  dat respectievelijk 'poort
van god' en 'poort der goden' betekent.  In Gn.11:9 is de naam
niet  etymologisch  verklaart,  maar  associatief  door  verwijzing
naar  het  Hebreeuwse  werkwoord  bālal dat  'verwarren'  bete-
kent.] 
Plaats ziggoerat: Babel (32°33'N/44°25'E) 
ΔTc ca. -881 min. (= -220°15') 
Max. verduistering: ±97% 

http://zondervanacademic.com/blog/tower-of-babel/ 

   1757 2217/'16 Heber leefde 34 jaren, en hij gewon Peleg (Gn.11:16). [Heber
noemde zijn zoon Peleg (betekent ‘verdeling’), omdat de verde-
ling van de mensen over de ganse aarde begon (Gn.10:25,32;
11:8,9; 1Kr.1:19).] 

   1787 2187/'86 Peleg leefde 30 jaren, en hij gewon Rehu (Gn.11:18). 

   1819 2155/'54 Rehu leefde 32 jaren, en hij gewon Serug (Gn.11:20). 

   1849 2125/'24 Serug leefde 30 jaren, en hij gewon Nahor (Gn.11:22). 

   1900 2074/'73 Nahor leefde 29 jaren, en hij gewon Terah (Gn.11:24). [Bij Na-
hor zijn niet 29 levensjaren, maar 51 levensjaren geteld. Dit is
gedaan omdat er in deze chronologie vanuit wordt gegaan dat
het oordeel door vuur in anno Hominis 6000 zal geschieden. In-
dien dat juist is, dan moeten er, om onderstaande redenen, er-
gens levensjaren tussen de schepping en Abram ontbreken. 

        a)De tijd vanaf Abram tot de verwoesting van Jeruzalem in 70/71
na Chr. ligt op basis van de Schrift en buitenbijbelse gegevens
vast. 

        b)De zeventigste cyclus van 49 jaren is in 2050/'51 na Chr. voor-
bij, want deze eindigt al in 2034/’35 na Chr. 
Op grond van bovenstaande is het aannemelijk dat er door o-
verschrijffout(en) jaren ontbreken. Het gedeelte waar de kans
op fouten het grootst is, is Gn.11:10-25. Want de grote overeen-
komst tussen de verzen en het  ontbreken van het  aantal  le-
vensjaren  bij  het  sterven,  doen  de  kans  op  overschrijffouten
sterk toenemen (vgl. Gn.5). Vandaar dat de extra levensjaren bij
iemand uit dit gedeelte zijn geteld.] 

   2030 1944/'43 Terah leefde 130 jaren, en hij gewon Abram 374 jaren na de
vloed. [In Hd.7:4 lezen we dat Abram uit Haran ging nadat zijn
vader, die van 205 jaren was, was gestorven (Gn.11:32). In Gn.
12:4 lezen we dat  hij  toen een zoon van 75 jaren was.  Dus
moet Abram geboren zijn toen zijn vader van 130 jaren was. Te-
rah leefde 70 jaren toen hij  zijn  oudste zoon,  Haran,  gewon
(Gn.11:26).] 

http://zondervanacademic.com/blog/tower-of-babel/


   2100 1874/'73 De HEERE riep Abra(ha)m op om uit Ur der Chaldeeën te gaan
en gaf hem de belofte toen hij  70 jaren oud was (Gn.12:1-3;
Hd.7:2-4). [De belofte aan Abraham is 30 jaren voor het begin
van de 400 jaren vreemdelingschap van zijn zaad gegeven (Gn.
15:13,14; Ex.6:3; Hd.7:6; Gl.3:8,14-17). En aangezien Abraham
100 jaren oud was toen Izak werd geboren, moet Abraham 70
jaren oud geweest zijn toen hij de belofte ontving (Gn.21:5). In
Ex.12:40 staat dat de kinderen Israëls 430 jaren in Egypte ge-
woond hebben. Dat is niet juist. De vertaling van dit vers moet
niet zijn “De tijd nu van de woning, die de kinderen Israëls in
Egypte gewoond hebben, is vierhonderddertig jaren”, maar “Nu
was  de  woning  van  de  kinderen  Israëls,  dat  zij  woonden  in
Egypte,  vierhonderddertig  jaren”.  Mozes  bedoelt  hier  niet  te
zeggen dat de kinderen Israëls 430 jaren in Egypte gewoond
hebben, maar dat zij 430 jaren na de belofte van de HEERE
aan Abraham in Egypte woonden (Gl.3:16,17). Jaar 1 van de
430 jaren was 1874H/'73, en jaar 430 was 1445H/'44 v. Chr. En
ten einde van 430 jaren, dat is in de tweede helft van het jaar
430, trok Israël uit Egypte en ontvingen zij de wet (Ex.12:41).]
»De letter ‘H’ achter het eerste jaartal geeft aan dat het om een
zonnejaar van herfstequinox tot herfstequinox gaat. Zie voor in-
formatie over de verschillende wijzen waarop het jaar als tijds-
eenheid gebruikt wordt het document Dagen en jaren.«

   2105 1869/'68 Terah, de vader van Abram, was 205 jaren oud toen hij stierf te
Haran (Gn.11:32). 

          ▪Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging om naar het
land Kanaän te gaan (Gn.12:4,5; Hd.7:4). 

   2129  1845/'44 Abram was 99 jaren oud toen zijn naam door God is gewijzigd
in Abraham, en die van zijn vrouw Saraï in Sara (Gn.17). 

   2130 1844/'43 Abraham was 100 jaren oud toen hem zijn zoon Izak werd ge-
boren (Gn.21:5). [Jaar 1 van de 400 jaren vreemdelingschap
van het zaad van Abraham was 1844H/'43 v. Chr., en jaar 400
was 1445H/'44 v. Chr.] 

   2170 1804/'03 Izak was 40 jaren oud toen hij  Rebekka zich tot  vrouw nam
(Gn.25:20). 

   2187 1787/'86 De zogenoemde Eclipse of Gutium (EAE tablet 21) op de veer-
tiende dag van de vierde maand was mogelijk die van 10/11 juli
1787 v. Chr. [De datum is net als de andere data voor maans-
verduisteringen in de Enuma Anu Enlil (EAE) kunstmatig gestili-
seerd op dag 14. De verduistering met zijn voorspelling over de
val van de Guti komt uit  de tijd van Utu-Hegal (c.1787/''86-c.
1767/'66) die niet lang voor het begin van de 3e dynastie van
Ur (c.1766/'65-c.1658/'57) de Guti versloeg.  Volgens het tablet
zou de verduistering in de eerste wake in het westelijke wadrant
van de maan beginnen en in de tweede wake in het noordelijke 
kwadrant van de maan eindigen. Maar een verduistering die  
aan de westzijde begint is erg vreemd voor zo'n lange verduis-
tering. Het lijkt er dan ook op dat de woorden 'west' en 'noord'
zijn verwisseld.] 

        http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
        (Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell; p.13,15,16) 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index


Plaats verduistering: waarschijnlijk Akkad (±33°N/±44°E) 
Eerste wake: 19h00-22h15 
Tweede wake: 22h15-01h30 
Tijd verduistering: 20h05-22h25 
ΔTc ca. -344 min. (= -86°) 
Max. verduistering: ±33% 

   2190 1784/'83 Izak was 60 jaren oud toen hij Ezau en Jakob gewon (Gn.25:
26). 

   2205 1769/'68 Abraham was 175 jaren oud toen hij stierf (Gn.25:7). 

   2225 1749/'48 De zogenoemde  First Ur Eclipse  (EAE tablet 20) op de veer-
tiende dag van de derde maand was mogelijk die van 10/11 juni
1749 v. Chr. [De verduistering met zijn voorspelling over de val
van de koning van Ur komt uit het begin van de 3e dynastie van
Ur en markeert waarschijnlijk het einde van de regering van Ur-
Nammu (1766/'65-1748/'47), de eerste koning van Ur III.  Vol-
gens het tablet zou de verduistering in de eerste wake aan de 
bovenzijde van het oostelijke kwadrant van de maan beginnen 
en aan het begin van de tweede wake aan de onderzijde van
het westelijke kwadrant van de maan eindigen. 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 1 en 2) 
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell; p.16) 

Plaats verduistering: Ur (30°55'N/46°25'E) 
Eerste wake: 18h50-22h10 
Tweede wake: 22h10-01h30 
Tijd verduistering: 20h05-23h05 
ΔTc ca. -320 min. (= -80°) 
Max. verduistering: ±94% 

   2279 1695/'94 Amenemhat I, de eerste van dynastie 12, werd koning over E-
gypte. 

          ▪Amenemhat I regeerde 30 jaren. 
          ▪Amenemhat's eerste regeringsjaar was 1694E/'93 v. Chr. 

»Tijdens de twaalfde dynastie werd voor het tellen van rege-
ringsjaren het burgerlijke jaar gebruikt, dat in deze tijd in okto-
ber begon, en exclusief werd geteld. Dit Egyptische jaar is te
herkennen aan de ‘E’ achter het eerste jaartal.«
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_I 
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar 

   2293 1681/'80 In het dertiende regeringsjaar van Amenemhat I geschiedde op
26 april  1681 v.  Chr.  een zonsverduistering  die leidde tot  de
bouw van zijn piramide te Lisht. 
»Een piramide is een symbool van een zonsverduistering die
het daglicht merkbaar heeft verminderd. De piramides van de
koningen van Egypte zijn bijna allemaal langs de westelijke Nijl-
oever gebouwd, en bijna allemaal  tussen  29° en 30° noorder-

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_I
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/


breedte. De plaats waar een piramide in dit  gebied werd ge-
bouwd werd bepaald door een zonsverduistering. Want op de
plaats, zo blijkt, waar de verduistering het grootst was werd een
piramide gebouwd. Ook de hellingsgraad van een piramide, die
van minimaal 42° tot maximaal 66° varieert, werd door dezelfde
zonsverduistering bepaald. Want het blijkt dat de hoogte van de
zon tijdens het begin, maximum, of einde van de verduistering,
de hellingsgraad van een piramide bepaalde. De astronomische
gegevens en plaatjes zijn afkomstig van het programma ‘Plane-
tary, Lunar and Stellar Visibility 3.1.0’ dat vrij is te downloaden
op  http://www.alcyone.de. Omdat  het  programma  verkeerde
delta-T waarden (ΔT) gebruikt, wordt, indien dat van belang is,
een correctiewaarde (ΔTc) vermeld waarmee een plaats naar
het westen of oosten verlegd dient te worden. In dit geval is dat
voor Lisht ca.-291 min. (= -72°45'). Dus in plaats van  31°10'E
moet er 41°35'W ingevoerd worden.  Zie voor de juiste delta-T
waarden bij Delta-T in de appendix.« 
Plaats piramide: Lisht (29°42'N/31°10'E) 
ΔTc ca. -291 min. (= -72°45') 
Max. verduistering: ±74% 
Hoogte zon bij einde verduistering: ±54° 
Hellingsgraad piramide: ±54° 

   2300 1674/'73 Amenemhat I maakte in zijn twintigste regeringsjaar (1675E/'74)
zijn zoon Senusret onderkoning. [Een stèle uit Abydos is geda-
teerd in jaar 30 van Amenemhat I en in jaar 10 van Senusret I,
hetwelk betekent dat Senusret in Amenemhat's jaar 20 onder-
koning is geworden.] 

          ▪Senusret I regeerde 46 jaren. 
          ▪Senusret's eerste regeringsjaar was 1674E/'73 v. Chr. 

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

   2309 1665/'64 De schenker en de bakker van Amenemhat I belanden korte tijd
in het gevangenhuis waar Jozef gevangen was, nadat zij tegen
de koning van Egypte gezondigd hadden (Gn.40:1-4). [Mogelijk
een poging tot vergiftiging.] 

          ▪Twee volle jaren voordat Jozef verhoogd werd legde hij de dro-
men van de schenker en de bakker uit (Gn.40:9-41:1). 

          ▪Drie dagen na de uitlegging deed Amenemhat I de overste der
schenkers weerkeren tot zijn schenkambt, maar de overste der
bakkers hing hij op (Gn.40:13,18-22). 

          ▪Senusret I werd koning over Egypte nadat Amenemhat I in zijn
dertigste regeringsjaar (1665E/'64) op 7 akhet III {18 dec. 1665
v. Chr.} door zijn lijfwachten was gedood. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_I 

   2310 1664/'63 Izak stierf toen hij 180 jaren oud was (Gn.35:28,29). 

   2311 1663/'62 De schenker verhaald aan Senusret I wat er 2 volle jaren gele-
den was gebeurd (Gn.41:1-13,  in  v.13 verhaald  de schenker
wat de inmiddels overleden Amenemhat I toen met hem en de
bakker heeft gedaan). [Het woord ḥarțummîm 'geleerden' (niet
'tovenaars') in Gn.41:8 is een leenwoord uit het Egyptisch (hry-

https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Senusret_I
http://www.alcyone.de/


tp).  Deze geleerden waren verbonden aan het  'Huis  van Le-
ven' (per-ankh) waar onder andere werd bestudeerd hoe men
dromen moest uitleggen.] 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/institutions/house_of_life.htm 

          ▪Jozef werd door Senusret I  verhoogd, waarschijnlijk tot  vizier
(het hoogste Egyptische ambt na de farao),  toen hij  30 jaren
oud was (Gn.41:40-46). [Senusret noemde Jozef 'Safenat Pa-
neach'. Het woord Safenat in onze Bijbels is mogelijk een He-
breeuwse  transcriptie  van  een  Egyptisch  woord  dat  'de  god
zegt' betekent, en Paneach is een transcriptie van de Egypti-
sche naam Ip-ankh dat 'hij zal leven' betekent. Het is opvallend
dat  het  woord  ankh dat  'leven'  betekent  maar  liefst  driemaal
voorkomt in Senusret's overige namen, terwijl het bij de andere
koningen van de twaalfde dynastie niet voorkomt, uitgezonderd
Amenemhat III,  bij  wie het eenmaal voorkomt.  De naar Jozef
genoemde  waterweg  (Bahr  Yȗsef) is  een  oude  waterstroom
naar de Fayoem die in de dagen van de twaalfde dynastie veel
groter is gemaakt.] 

       http://euler.slu.edu/~bart/egyptianhtml/kings%20and%20Queens/Senusret_I.html 
       https://en.wikipedia.org/wiki/Bahr_Yussef 
          ▪ In oktober 1663 v. Chr. begon het eerste Egyptische jaar van de

7 jaren van grote overvloed (Gn.41:29).  [In  het  voorjaar  van
1662 v. Chr. bracht Jozef het koren voor de eerste keer bijeen
(Gn.41:47-49).] 

   2316 1658/'57 De zogenoemde Second Ur Eclipse (EAE tablet 21) op de veer-
tiende dag van de twaalfde maand was mogelijk die van 17/18
jan. 1657 v. Chr. [De verduistering met zijn voorspelling over de
verwoesting van Ur markeert het einde van de 3e dynastie van
Ur.  Volgens het tablet zou de verduistering in de eerste wake
in het zuidelijke kwadrant van de maan beginnen en in de derde
wake in het noordelijke kwadrant van de maan eindigen. Dit is
erg vreemd, want een verduistering die in de eerste wake be-
gint en in de derde wake eindigt is onmogelijk vanwege de lan-
ge waken in de twaalfde maand. Daarom moet een van beide
waken verkeerd zijn.] 
Plaats verduistering: Ur (30°55'N/46°25'E) 
Eerste wake: 17h25-22h00 
Tweede wake: 22h00-02h35 
Derde wake: 02h35-07h10 
Tijd verduistering: 01h00-04h00 
ΔTc ca. -276 min. (= -69°) 
Max. verduistering: ±80% 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 1 en 2) 
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell;
p.16, 24/item 1) 

2317 1657/'56 In het achttiende regeringsjaar van Senusret I (1657E/'56) volg-
de Ameni volgens zijn inscriptie zijn vader Khnumhotep I op als
monarch (gouverneur) van de provincie (nome) Mah (Oryx). [De
inscriptie is gedateerd in jaar 43 van Senusret en in jaar 25 van
de  provincie  Mah,  hetwelk  betekent  dat  Ameni  in  Senusret's
jaar 18 monarch is geworden. Volgens zijn inscriptie was er in

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahr_Yussef
http://euler.slu.edu/~bart/egyptianhtml/kings%20and%20Queens/Senusret_I.html
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/institutions/house_of_life.htm


de tijd dat hij monarch was een hongersnood geweest waarin
niemand in de provincie Mah honger had gehad, omdat hij toen
alle velden in de provincie Mah, van het uiterste zuiden tot het
uiterste noorden, gebruikte om koren te verbouwen. Dit kon om-
dat de provincie Mah stroomopwaarts was gelegen in midden-
Egypte, bij de aftakking van een waterstroom naar de Fayoem,
en daardoor minder zwaar werd getroffen door de lage water-
standen. De datum 15 Akhet II, jaar 43 waarop de inscriptie is
gedateerd komt overeen met de ware nieuwe maansdag (= as-
tronomische nieuwe maan) 18 nov. 1632 v. Chr. (astron. nieuwe
maan omtrent 06h00m).] 

http://vineyardlabourer.info/chronology_of_egypt_and_israel.html (zie vertaling van Brugsch) 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ameni.htm (een andere vertaling) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East 

»Gedenkwaardige gebeurtenissen in de ogen van de Egypte-
naren werden op monumenten beschreven, die, zo blijkt, altijd
op maandelijkse feestdagen werden gedateerd. Namelijk op de
eerste of vijftiende dag van een maan-maand, of op een ware
nieuwe maansdag.  De Egyptische kalenderdag begint te mid-
dernacht (Pliny, Nat. Hist. Book 2, 77).« 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/khnumhotep.htm (feestdagen) 
https://en.wikisource.org/wiki/Natural_History 

   2318 1656/'55 Het negentiende regeringsjaar van Senusret I (1656E/'55) was
het eerste jaar van de 7 jaren van hongersnood (Gn.41:30,54). 

   2320 1654/'53 In het tweede jaar van de hongersnood (1655E/'54) kwam Ja-
kob (Israël), toen hij van 130 jaren was, met zijn ganse huis in
Egypte aan (Gn.45:6,11;  47:1,9).  [In Egypte gingen zij  in  het
land  Gosen  wonen  (Gn.47:4,6).  De  westgrens  van  het  land
Gosen werd gevormd door de Pelusische arm van de Nijl, de
zuidgrens door de Wadi Tumilat, en de oostgrens, die van het
Timsa-meer naar de plaats Pelusium aan de Middellandse Zee
liep, was een deel van de oostgrens van Egypte. Aan de west-
grens lag het veld (vlakte) dat genoemd werd naar de plaats
Zoan (= Tanis) die daar lag (Ps.78:12,43; Ex.8:22; 9:26). Vol-
gens de Schrift  lag de plaats waarin farao en Jozef woonden
toen Israël in Egypte ging wonen aan de grens van het land Go-
sen (Gn.45:1,2,10; 46:28,29). De koningen van de twaalfde dy-
nastie hadden paleizen te Itjtawy, Nof (= Memfis), en  Rowaty.
Itjtawy lag minstens 180 km, en Nof minstens 60 km ten zuiden
van het land Gosen. Terwijl Rowaty, dat later Avaris werd ge-
noemd, aan de westgrens van het land Gosen lag. In Gn.47:11
wordt het land Gosen met zijn latere naam Raméses aange-
duid. Deze naam kreeg het land pas toen Ramses II (zie 955/
'54) vlakbij Rowaty, de plaats die Amenemhat III (zie 1571/'70)
tot een voorraadstad had laten bouwen, de stad Qantir uitbreid-
de en Raämses (Pi-Ramesse) noemde (Ex.1:11). Vergelijk ook
Kirjath-Arba dat in Gn.13:18 met zijn latere naam Hebron wordt
aangeduid (Jz.14:15). Voorraadsteden bouwde men in verband
met een mogelijke oorlog. Een plaats werd dan versterkt en van
opslagplaatsen voor voedsel voorzien. Jaar 1 van de 210 jaren
dat het volk Israël in Egypte verbleef was 1654H/'53 v. Chr., en
jaar 210 was 1445H/'44 v. Chr.] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 5; A Test of Time/Rediscovering Ancient Israel/David M. Rohl; p.51-54) 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
https://en.wikisource.org/wiki/Natural_History
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/khnumhotep.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ameni.htm
http://vineyardlabourer.info/chronology_of_egypt_and_israel.html


http://www.christiananswers.net/q-abr/abr-a027.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East 

   2325 1649/'48 In het  vijfentwintigste regeringsjaar van Senusret I (1650E/'49)
geschiedde op 29 juli 1649 v. Chr. in het land van Punt (noord
Somalië; ±12°N/±51°E) een zonsverduistering bij  zonsopgang
die in Egypte niet zichtbaar was. [Volgens inscripties gevonden
te Wadi Gawasis aan de Rode zee stuurde Senusret I in jaar 22
een delegatie naar Punt,  die na 2 jaren van voorbereiding in
jaar 24 naar Punt is afgevaren.] 
»De koningen van Egypte stuurden soms een expeditie naar
het land van Punt. Niet alleen om handel te drijven, maar ook
vanwege een zonsverduistering die daar zou plaatsvinden. Van-
daar dat de Egyptenaren het land van Punt ook wel het land
van (de zonne)god noemden. In de zomermaanden voer men,
gebruik makend van de naar het zuiden blazende wind, naar
Punt,  en na een verblijf  van meestal  zo'n 15 maanden, voer
men in de wintermaanden,  gebruik  makend van de naar  het
noorden blazende wind, terug.« 
ΔTc ca. -272 min. (= -68°) 

http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis 
http://www.academia.edu/14043792/Recent_Excavations_At_The_Ancient_Harbor_Of_Saww_Mersa_Wadi_Gaw
asis_On_The_Red_Sea 

   2332 1642/'41 In het drieëndertigste regeringsjaar van Senusret I (1642E/'41)
geschiedde op 5 maart 1641 v. Chr. een zonsverduistering die
leidde tot de bouw van zijn piramide. 
Plaats piramide: el-Lisht (29°42'N/31°10'E) 
ΔTc ca. -269 min. (= -67°15') 
Max. verduistering: ±82% 
Hoogte zon bij begin verduistering: ±49° 
Hellingsgraad piramide: ±49° 

   2337 1637/'36 Na 17 jaren in Egypte geleefd te hebben, stierf Jakob toen hij
147 jaren oud was (Gn.47:28). 

          ▪Jozef verkreeg permissie van Senusret om zijn vader Jakob in
Kanaän te begraven (Gn.50:1-9). 

   2342 1632/'31 Senusret I maakte in zijn tweeënveertigste regeringsjaar (1633
E/'32) zijn zoon Amenemhat onderkoning. [De stèle van Wep-
wawetō is gedateerd in jaar 44 van Senusret I en in jaar 2 van A-
menemhat II,  hetwelk betekent  dat  Amenemhat  in  Senusret's
jaar 42 onderkoning is geworden.] 

          ▪Amenemhat II regeerde 35 à 38 jaren. 
          ▪Amenemhat's eerste regeringsjaar was 1632E/'31 v. Chr. 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_II
http://www.academia.edu/14043792/Recent_Excavations_At_The_Ancient_Harbor_Of_Saww_Mersa_Wadi_Gawasis_On_The_Red_Sea
http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East
http://www.christiananswers.net/q-abr/abr-a027.html


   2354 1620/'19 In het twaalfde regeringsjaar van Amenemhat II (1621E/'20) ge-
schiedde op 9 sept. 1620 v. Chr. een zonsverduistering die leid-
de tot de bouw van zijn piramide. 
Plaats piramide: Dashur (29°48'N/31°13'E) 
ΔTc ca. -258 min. (= -64°30') 
Max. verduistering: ±95% 
Hoogte zon bij begin verduistering:  ±58° 
Hellingsgraad piramide: onbekend 

   2369 1605/'04 In het zeventwintigste regeringsjaar van Amenemhat II (1606E/
'05) geschiedde op 20 sept. 1605 v. Chr.  in het land van Punt
(noord Somalië; ±12°N/±51°E) een zonsverduistering die in E-
gypte minder groot was (max.  ±15%). [De Wadi Gawasis stela
uit jaar 28 van Amenemhat II is waarschijnlijk opgericht bij de
de terugkeer uit Punt.] 
ΔTc ca. -251 min. (= -62°45') 
Max. verduistering: ±49% 

  http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis 

   2373 1601/'00 Amenemhat  II  maakte  in  zijn  tweeëndertigste  regeringsjaar
(1601E/'00) zijn zoon Senusret onderkoning. [De stèle van Ha-
pu te Aswan is gedateerd in jaar 3 van Senusret II en in jaar 35
van Amenemhat II, hetwelk betekent dat Senusret in Amenem-
hat's jaar 32 onderkoning is geworden.] 

          ▪Senusret II regeerde minimaal 10 jaren. [Mogelijk heeft hij nog
enige tijd samen met zijn zoon Senusret III geregeerd.] 

          ▪Senusret's  eerste  regeringsjaar  was  1600E/1599  v.  Chr.  [De
voorspelde datum 16 Peret IV,  jaar 7 in papyrus 10012 voor
de heliaktische ondergang (niet 'opgang') van Sirius te Lahun
(29°14'N/30°58'E) behoort bij de regering van Senusret II. De
datum komt overeen met 8 mei 1593 v. Chr.] 
last evening visib. Sirius 9-5-1593 B.C.//d r/s 0:39h//age -21d15h//crit.alt. 0.8 
https://en.wikipedia.org/wiki/Senusret_II 

   2376 1598/'97 In  het  derde  regeringsjaar  van  Senusret  II  (1598E/'97)  ge-  
schiedde op 2 nov. 1598 v. Chr. een zonsverduistering die leid-
de tot de bouw van zijn piramide. 
Plaats piramide: Lahun (29°14'N/30°58'E) 
ΔTc ca. -247 min. (= -61°45') 
Max. verduistering: ±96% 
Hoogte zon bij max. verduistering: ±42° 
Hellingsgraad piramide: ±42° 

   2383 1591/'90 Senusret III werd onderkoning of koning. 
          ▪Senusret III regeerde 19 jaren. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Senusret_II
http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis


          ▪Senusret's eerste regeringsjaar was 1590E/'89 v. Chr. [zie in de
appendix bij The lunar dates from Lahun voor maandata uit de
regeringstijd van Senusret III en Amenemhat III.] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Senusret_III 

   2387 1587/'86 In  het  derde  regeringsjaar  van  Senusret  III  (1588E/'87)  ge-
schiedde op 7 april 1587 v. Chr. een zonsverduistering die leid-
de tot de bouw van zijn piramide. 
Plaats piramide: Dashur (29°48’N/31°13’E) 
ΔTc ca. -247 min. (= -60°20') 
Maximale verduistering: ±97% 
Hoogte zon bij max. verduistering: ±56° 
Hellingsgraad piramide: ±56° 

   2388 1586/'85 In  het  vierde  regeringsjaar  van  Senusret  III  (1587E/'86)  ge-
schiedde op 28 maart 1586 v. Chr. in het land van Punt (noord
Somalië; ±12°N/±51°E) een zonsverduistering bij  zonsopgang
die in Egypte niet zichtbaar was. [De ostraka gevonden te Wadi
Gawasis uit jaar 5 van Senusret III zijn  waarschijnlijk beschre-
ven bij de terugkeer uit Punt.] 
ΔTc ca. -241 min. (= -60°15') 

  http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis 

   2390 1584/'83 Jozef stierf toen hij 110 jaren geleefd had (Gn.50:22). [Het volk
Israël was toen 70 jaren in Egypte.] 

   2402 1572/'71 Amenemhat III werd koning over Egypte nadat zijn vader Se-
nusret III in zijn negentiende regeringsjaar was gestorven. [Een
papyrus in het museum te Berlijn laat zien dat jaar 1 van Ame-
nemhat III volgt op jaar 19 van Senusret III (zie ook in de ap-
pendix bij  The lunar dates from Lahun). In de dagen van Ame-
nemhat III begon de voorzegde verdrukking van het volk Israël,
want hij was de koning die Jozef niet gekend had (Gn.15:13;
Ex.1:6-12).] 

          ▪Amenemhat III regeerde omtrent 47 jaren. 
          ▪Amenemhat's eerste regeringsjaar was 1571E/'70 v. Chr. [Direct

aan het begin van zijn regering begon hij zijn piramide naast die
van zijn vader Senusret III te bouwen. De hellingsgraad (56°) is
hetzelfde omdat hij zich door dezelfde zonsverduistering liet lei-
den bij de bouw van zijn piramide.] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_III 

   2415 1559/'58 In het twaalfde regeringsjaar van Amenemhat III geschiedde op
29 maart 1559 v. Chr. een zonsverduistering  die omtrent zijn
vijftiende regeringsjaar leidde tot de start van de bouw van zijn
tweede piramide. [Zijn eerste piramide begon namelijk al in te
storten.] 
Plaats piramide: Hawara (29°16’N/30°54'E) 
ΔTc ca. -228 min. (= -57°) 
Max. verduistering: ±93% 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_III
http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis
https://en.wikipedia.org/wiki/Senusret_III


Hoogte zon bij begin verduistering: ±52° 
Hellingsgraad piramide: 48° à 52° 

   2426 1548/'47 In het vierentwintigste regeringsjaar van Amenemhat III (1548E/
'47) geschiedde op 15 febr. 1547 v. Chr. in het land van Punt
(noord Somalië; ±12°N/±51°E) een zonsverduistering bij zons-
opgang die in  Egypte niet  zichtbaar  was.  [De  Wadi Gawasis
stela 16  uit jaar 23 van Amenemhat III  is waarschijnlijk opge-
richt bij het vertrek naar Punt.] 
ΔTc ca. -222 min. (= -55°30') 
Max. verduistering: ±69% 

  http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis 

   2443 1531/'30 In het eenenveertigste regeringsjaar van Amenemhat III (1531
E/'30) geschiedde op 9 maart 1530 v. Chr. in het land van Punt
(noord Somalië; ±12°N/±51°E) een zonsverduistering bij zons-
ondergang die in Egypte niet bij zonsondergang geschiedde en
veel minder groot was (max. ±6%). [De Wadi Gawasis stela uit
jaar 41 van Amenemhat III is waarschijnlijk opgericht bij de te-
rugkeer uit Punt.] 
ΔTc ca. -213 min. (= -53°15') 
Max. verduistering: ±74% 

http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis 
http://www.academia.edu/14043792/Recent_Excavations_At_The_Ancient_Harbor_Of_Saww_Mersa_Wadi_Gaw
asis_On_The_Red_Sea 

   2447 1527/'26 Amenemhat  III  maakte  in  zijn  vijfenveertigste  regeringsjaar
(1527E/'26) Amenemhat IV onderkoning. 

          ▪Amenemhat IV regeerde omtrent 10 jaren. 
          ▪Amenemhat's eerste regeringsjaar was 1526E/'25 v. Chr.  [De

rotsinscriptie  te Konosso in  Nubia is  gedateerd in  jaar 1 van
Amenemhat IV en in jaar 46, 47, of 48 van Amenemhat III, het-
welk betekent dat Amenemhat IV in jaar 45, 46, of 47 van Ame-
nemhat III onderkoning is geworden.] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_III 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_IV 

   2449 1525/'24 Amenemhat IV werd koning over Egypte nadat Amenemhat III
omtrent  zijn  zevenenveertigste  regeringsjaar  (1525E/'24)  was
gestorven. [De Horus naam van Amenemhat IV was  Kheper-
kheperu.] 
http://www.narmer.pl/dyn/12en.htm 

          ▪Mozes werd geboren (Ex.2:1,2; 6:19). [Volgens het grotendeels
onbetrouwbare getuigenis van Artapanus (3e eeuw v. Chr.) dat
Eusebius in de 4e eeuw na Chr. in zijn werken aanhaald werd

http://www.narmer.pl/dyn/12en.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_III
http://www.academia.edu/14043792/Recent_Excavations_At_The_Ancient_Harbor_Of_Saww_Mersa_Wadi_Gawasis_On_The_Red_Sea
http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis
http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis


Mozes opgevoed tijdens de regering van  Khenephres  (Eusebi-
us, Pr. Ev. 9.27).  Manetho (c.280 v. Chr.) noemt hem  Nepher-
kheres. Toen Aäron 3 jaren eerder werd geboren had Amenem-
hat III waarschijnlijk nog geen opdracht gegeven om de zonen
die aan de Hebreïnnen geboren werden te doden en in de rivier
te werpen (Ex.1:15-22).] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Artapanus_of_Alexandria 
http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_pe_09_book9.htm 

   2450 1524/'23 Mozes werd 3 maanden na zijn geboorte in een biezen kistje in
de biezen van de oever der rivier geplaatst en werd gevonden
door  de dochter  van Amenemhat  III  toen zij  zich  wilde  was-
sen in de rivier (Ex.2:1-6). [De dochter van Amenemhat III was
waarschijnlijk Sobekneferu. Haar Horus naam was Meritre. Ar-
tapanus (3e eeuw v. Chr.) noemt haar Merrhis (Eusebius, Pr. Ev.
9.27).] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sobekneferu 
http://www.narmer.pl/dyn/12en.htm 

   2452 1522/'21 Mozes werd, toen hij omtrent 3 jaren oud was, door zijn moeder
naar farao's dochter gebracht (Ex.2:9,10). 

   2454 1520/'19 In het  zevende regeringsjaar  van Amenemhat  IV (1520E/'19)
geschiedde op 5 febr. 1519 v. Chr. in het land van Punt (noord
Somalië;  ±12°N/±51°E)  een  zonsverduistering  bij  zonsonder-
gang die in Egypte niet bij zonsondergang geschiedde. [De os-
trakon gevonden te Wadi Gawasis uit jaar 8 van Amenemhat IV
is waarschijnlijk beschreven bij de terugkeer uit Punt.] 
ΔTc ca. -209 min. (= -52°15') 
Max. verduistering: ±52% 

  https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_IV 
  http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis 

   2456 1518/'17 De zonsversduistering te Assur (35°40'N/43°25'E) die volgens
de  eponiemen-lijst  1  jaar  na  het  geboortejaar  van  Shamshi-
Adad geschiedde is waarschijnlijk die van 22 juli 1518 v. Chr.
[Shamshi-Adad I  werd volgens de eponiemen-lijst  omtrent 80
jaren oud. En uit andere bronnen blijkt dat hij omtrent het vijf-
tiende  regeringsjaar  (1439/'38)  van  Hammurabi  is  gestorven
(zie bij 1454/'53 v. Chr.).] 
ΔTc ca. -209 min. (= -52°15') 
Max. verduistering: ±81% 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 8 en 5) 

   2457 1517/'16 Sobekneferu, de laatste van dynastie 12, werd omtrent deze tijd
koning(in) over Egypte nadat Amenemhat IV omtrent zijn tiende
regeringsjaar was gestorven. 

          ▪Sobekneferu regeerde omtrent 4 jaren.

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://www.academia.edu/9886984/New_Epigraphic_Materials_from_Wadi_Gawasis
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_IV
http://www.narmer.pl/dyn/12en.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Sobekneferu
http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_pe_09_book9.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Artapanus_of_Alexandria


          ▪Sobekneferu's eerste regeringsjaar was mogelijk 1516E/'15 v.
Chr. 

   2520 1454/'53 Hammurabi, de zesde van dynastie 1 van Babylon, werd koning
over Babylonië.  [Zie in de appendix bij  Dynasty 1 of Babylon
voor een overzicht van deze dynastie.] 

          ▪Hammurabi regeerde 43 jaren. 
          ▪Hammurabi's eerste regeringsjaar was 1453/'52 v. Chr. [Ham-

murabi was een tijdgenoot van koning Neferhotep I (c.1434-c. 
1423) van Egypte, van koning Shamshi-Adad I (c.1472-c.1439)
van Assyrië, van koning Zimrilim (c.1442-c.1423) van Mari, van
koning Yantin-Ammu van Byblos, van koning Rim-Sin van Larsa
en Ur, en van koning Yabni-Hadad van Hazor. Deze Yabni-Ha-
dad die in een van de Maribrieven uit de tijd van Zimrilim wordt
genoemd, en mogelijk ook op een tablet gevonden te Hazor, is
zeer waarschijnlijk de Jabin uit Jozua 11 die rond 1401 v. Chr. is
gedood (Jz.11:1,10). 

    http://www.livius.org/men-mh/mesopotamia/kings03.html 
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_kings_of_Babylon 
    http://cdli.ucla.edu/tools/yearnames/html/t12k6.htm 
    http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
    (Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell; p.18) 
    (Volume 5; A Test of Time/Rediscovering Ancient Israel/David M. Rohl; p.50) 
    (Volume 8; The New Chronology Debate/Biblical Archaeology: Time to Think Again?/David Rohl; p.11) 

   2529 1445/'44 Mozes was 80 jaren oud, en Aäron was 83 jaren oud, toen zij
tot farao spraken (Ex.7:7–10:29). 

   2530 1444/'43 Vierhonderddertig jaren na de belofte van de HEERE aan Abra-
ham (zie 1874/73 v. Chr.), en na 400 jaren vreemdelingschap
van het zaad van Abraham (zie 1854/'53 v. Chr.) en 210 jaren
verblijf in Egypte (zie 1654/'53 v. Chr.), trokken de kinderen Is-
raëls in het jaar 1445H/'44 v. Chr. uit Egypte, en ontvingen zij
de wet. [Het vierde geslacht (Levi, Kehath, Amram, Aäron) na
Jakob's vertrek uit Kanaän ging weer op weg naar Kanaän (Gn.
15:16; Ex.6:15-19; Nm.26:58,59). De kinderen Israëls mochten
niet wandelen naar de werken en inzettingen van het land E-
gypte (Lv.18:1-5; 23:3, de sabbat van de Egyptenaren hing bij-
voorbeeld  samen  met  de  maancyclus  en  begon  te  midder-
nacht). Daarom zei de HEERE onder andere tot Mozes: “Deze
zelfde maand zal u het hoofd der maanden zijn;  zij  zal  u de
eerste van de maanden van het jaar zijn” (Ex.12:2). Zie voor de
oorspronkelijke Bijbelse kalender het document De kalenders in
de Bijbel,  en voor de verschillende wijzen waarop het jaar als
tijdseenheid gebruikt wordt het document Dagen en jaren.] 

          ▪Op de veertiende dag van de eerste maand {1/2 april; dag 1}
slachtte de ganse gemeente der vergadering van Israël een vol-
komen lam (het pascha) tussen de twee avonden (Ex.12:5,6).
[De eerste dag van de eerste maand was 19/20 maart, dag 2
van de week.] 
first visib. moon 19-3-1444 B.C.//d r/s 1:32h//phase 3.4%//age 25:58h 
»Als de zon over zijn hoogste punt heen is dan is de dag ge-
keerd en nadert de eerste avond (in Ri.19:9 en Lk.24:29 niet
'gedaald', maar 'gekeerd'). De eerste avond begint als de zon 3
uren over zijn hoogste punt heen is en eindigt 3 uren later als
de tweede avond bij  zonsondergang begint.  Tussen die twee
beginpunten  moest  het  lam  worden  geslacht  en  bereid,  het

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://cdli.ucla.edu/tools/yearnames/html/t12k6.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_kings_of_Babylon
http://www.livius.org/men-mh/mesopotamia/kings03.html


bloed aan de beide zijposten en bovendorpel  van de huizen
gestreken worden, en de bittere saus en de ongezuurde broden
worden  bereid  (Ex.12:6-9;  2Kr.35:1,11-16; Wars  VI,9:3).  Het
feest van de ongezuurde broden, dat ook wel het feest van het
pascha wordt genoemd, begon 3 uren voor het begin van de
vijftiende (Ex.12:18;  Lv.23:5,6;  Dt.16:6;  Jz.5:10,  niet  'hielden',
maar 'bereidden'; Eze.45:21; Lk.22:1).« 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

          ▪Zoals de HEERE voorzegd had (Ex.12:17), leidde Hij de kinde-
ren Israëls op de volgende dag, de vijftiende dag van de eerste
maand {2/3 april; dag 2}, uit Egypte (Ex.12:41; Nm.33:3). 
»De vijftiende dag van de eerste maand was de dag van de len-
te-equinox. Op de dag van de lente-equinox zijn dag en nacht
niet precies even lang. Want de dag waarop dag en nacht elk
12 uur zijn vindt enkele dagen vóór de lente-equinox, en enkele
dagen na de herfstequinox, plaats. De specifieke data zijn ver-
schillend voor verschillende breedtes. Op de dag van een equi-
nox gaat het geometrische middelpunt van de zon de evenaar
over, en is dit punt overal op de aarde 12 uren boven de hori-
zon. Het tijdstip waarop in Egypte het geometrisch middelpunt
van de zon de evenaar overging was omtrent middernacht (ΔTc
ca. -184 min. = -46°), dus aan het einde van de dag {zondag 2
april} die in Egypte aan de oppergod, de zonnegod Ra, gewijd
was. Op dat tijdstip ging de HEERE  de huizen van de kinderen
Israëls voorbij, en sloeg Hij de eerstgeborenen van de Egypte-
naren (Ex.12:12,27,29). Zie voor de juiste delta-T waarden bij
Delta-T in de appendix.« 
http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/equinoxes.php 

          ▪Op de vijftiende dag van de tweede maand {2/3 mei; dag 4},
kwam het volk Israël in de woestijn Sin, die is tussen Elim en
tussen Sinaï, en op dezelfde dag maakte de HEERE bekend,
dat Hij hen de volgende morgen brood (manna) zou geven (Ex.
16:1-8).  [Zie voor de lokatie van de zee waar het volk Israël
doorging het document De Schelfzee.] 

          ▪ In de morgen van de zestiende dag van de tweede maand {3/4
mei; dag 5} verzamelden zij brood voor 1 dag nadat de HEE-
RE voor de eerste maal brood uit de hemel had laten regenen
(Ex.16:4,13-18). 

          ▪ In de morgen van de zeventiende dag van de tweede maand
{4/5 mei; dag 6} verzamelden zij brood voor 2 dagen (Ex.16:5,
22-30). 

          ▪Op de derde nieuwe maan, dat is de eerste dag van de derde
maand {18/19 mei; dag 5}, trok het volk Israël op uit Rafidim,
dat  in  het  gebergte  Horeb  lag  (Ex.17:1-6).  Op  dezelfde  dag
kwamen zij in de woestijn Sinaï en legerden zich aldaar tegen-
over de berg Sinaï in het gebergte Horeb (Ex.19:1,2). [Het He-
breeuwse woord hōdeš dat in Ex.19:1 gebruikt wordt kan zowel
met  ‘maand’ als  ‘nieuwe maan’ vertaald worden.  In  dit  geval
moet het met nieuwe maan vertaald worden, omdat Mozes naar
die dag verwijst als hij spreekt over ‘dezelfde dag’ (zie ook 1Sm.
20:18,27 en Eze.46:1).] 

          ▪Nog op dezelfde dag klom Mozes de berg Sinaï op om God te
dienen, zoals God hem in het gebergte Horeb uit het midden
van het braambos voorzegd had toen hij in het land Midian ten
oosten van de Golf van Akaba woonde (Ex.2:15; 3:1-4,12). En

http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/equinoxes.php
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html


de HEERE zei tot Mozes van de berg, dat het volk tegen de
derde dag bereid moest zijn, want de HEERE zou dan voor de
ogen van al het volk afkomen, op de berg Sinaï (Ex.19:9-11). 

          ▪Aan het begin van de derde dag, dat is op de morgen van de
derde dag van de derde maand {20/21 mei; dag 1}, toen het
volk zich op een dag der verzameling verzameld had aan het
onderste van de berg (Ex.19:17; Dt.9:10; 10:4; 18:16), kwam de
HEERE af op de berg Sinaï in vuur, en sprak de tien woorden
(Ex.19:16–20:22). Dit geschiedde op de vijftigste kalenderdag
(de pinksterdag) gerekend vanaf de dag van de eerstelingsgar-
ve (Lv.23:15,16,21; vgl. ook Lv.23:7,8 en Ex.12:16). 
»De dag van de eerstelingsgarve en de pinksterdag hebben
geen vaste datum zoals de andere hoogtijden, want deze da-
gen zijn verbonden aan een wekelijkse sabbat. De vroegst mo-
gelijke datum voor de dag van de eerstelingsgarve is 14 Nisan,
omdat deze dag met de dagen van de ongezuurde broden is
verbonden (Lv.23:4-16).  Zie ook het document  Sabbat of zon-
dag?]« 

          ▪Vroeg op de morgen van de vierde dag van de derde maand
{21/22 mei; dag 2}, klommen Mozes en Aäron opwaarts (niet tot
boven op de berg), ook Nadab en Abihu, en zeventig van de
oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël, en onder
Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestalte-
nis des hemels in Zijn klaarheid (Ex.24:9-11). 

          ▪Later op de morgen klom Mozes tot boven op de berg Gods
(Ex.24:12-15). 

          ▪Bij het licht worden op de veertiende dag van de vierde maand
{30 juni/1 juli; dag 7}, gaf de HEERE Mozes de twee stenen ta-
felen, en kwam Mozes, na 40 dagen en 40 nachten op de berg
te zijn geweest, de berg af (Ex.24:12,18; 32:5-7; Dt.9:10,11). 

   2531 1443/'42 In het tweede kalenderjaar na de uittocht van de kinderen Is-
raëls uit Egypte werd op de eerste dag van de eerste maand
{9/10 maart; dag 7} de tabernakel, de tent der samenkomst, op-
gericht (Ex.40:1-34; Nm.9:15). [Dit werk dat op een sabbat werd
gedaan was Gods wil (Mt.12:1-8; Jh.7:22,23; Nm.28:9,10; 1Kr.
9:32).] 
first visib. moon 9-3-1443 B.C.//d r/s 1:51h//phase 4.8%//age 37:10h 

          ▪Nadat de tabernakel was opgericht begon met de eerste avond,
dat is 3 uren voor het einde van de sabbat, de 7 dagen durende
wijding van het altaar, het heiligdom, en de priesters (Ex.29; Lv.
8). 

          ▪Direct na de 7 dagen durende wijding begon Aäron zijn ambt
als priester uit  te oefenen toen hij  op de achtste dag van de
eerste maand {16/17 maart; dag 7} het avondoffer bracht (Lv.9:
1vv.). [Aäron deed dit op een sabbat, dus op een dag der verza-
meling (Lv.9:5,15,23,24; 23:3).  De wekelijkse aflossing van de
priesters en de Levitische wacht geschiedde altijd op een weke-
lijkse sabbat, kort voor het begin van het vierde dagdeel van 3
uren waarin het avondoffer werd gebracht (vgl. Ne.9:3). Elke af-
deling deed dus 7 dagen dienst op 8 kalenderdagen (1Kr.9:25-
27; 2Kr.23:8; 2Kg.11:5-9; Antiq.VII,14:7).]. 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 
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          ▪Op de veertiende dag van de eerste maand {22/23 maart; dag
6} bereidden (niet ‘hielden’) de kinderen Israëls het pascha tus-
sen de twee avonden (Nm.9:1-5; zie ook 1444/’43 v. Chr.). 

          ▪Op de eerste dag van de tweede maand {8/9 april; dag 2} gaf
de HEERE de opdracht om de mannen van 20 jaren oud en
daarboven te tellen (Nm.1:1-3). 

          ▪Op de twintigste dag van de tweede maand {27/28 april; dag 7},
49 dagen na het oprichten van de tabernakel, vertrok  het volk
Israël vanuit de woestijn Sinaï naar de woestijn Paran (Nm.10:
11,12). 

          ▪ In de dagen van de eerste vruchten van de wijndruiven (waar-
schijnlijk in de zesde maand, Nm.13:20,23) werden de twaalf
verspieders uit de woestijn Paran gezonden (Nm.13:1-3). [Ka-
leb was toen 40 jaren oud (Jz.14:7)]. 

          ▪Ten einde van 40 dagen keerden de verspieders terug naar de
woestijn Paran, naar Kades-Barnéa (Nm.13:25,26). [Kort daar-
na vertrok het volk Israël uit Kades-Barnéa (Dt.1:19–2:1).] 

   2569 1405/'04 In het veertigste kalenderjaar na de uittocht van de kinderen Is-
raëls  uit  Egypte stierf  Aäron op de eerste  dag van de vijfde
maand {6/7 juli; dag 6} toen hij 123 jaren oud was (Nm.20:22-
29;  33:38,39).  [De eerste dag van de eerste maand was 8/9
maart, dag 5 van de week.] 
first visib. moon 8-3-1405 B.C.//d r/s 1:43h//phase 4.1%//age 41:10h 

          ▪Omtrent de zesde maand trok het volk Israël over de beek Ze-
red (Nm.21:1-13; 33:40-44).  [Dit  geschiedde 38 jaren na hun
vertrek uit Kades-Barnéa (Dt.2:14). Het eerste jaar van de 38
jaren was 1443H/'42, en het achtendertigste was 1406H/'05 v.
Chr.] 

          ▪Op de eerste dag van de elfde maand {29/30 dec.; dag 7} sprak
Mozes tot de kinderen Israëls (Dt.1:3). [Kort daarna stierf Mo-
zes toen hij 120 jaren oud was (Dt.34:5-8).] 

   2570 1404/'03 In het eenenveertigste kalenderjaar na de uittocht van de kinde-
ren Israëls uit Egypte, op de tiende dag van de eerste maand
{5/6 maart; dag 3}, trok het volk Israël door de Jordaan het land
Kanaän binnen (Jz.4:19). [De eerste dag van de eerste maand
was 25/26 februari, dag 2 van de week.] 
first visib. moon 25-2-1404 B.C.//d r/s 1:47h//phase 4.3%//age 39:04h 

          ▪Op de veertiende dag van de eerste maand {10/11 maart; dag
1} bereidden (niet ‘hielden’) zij het pascha in de (eerste) avond
(Jz.5:10). 

          ▪De volgende dag van het pascha aten zij aan het begin van de
vijftiende dag van de eerste maand {11/12 maart; dag 2} onge-
zuurde broden en gerooste aren van de opbrengst (niet 'overja-
rig koren’) van het land, juist op die zelfde dag (Lv.23:6; Jz.3:
15; 5:11). [Volgens Leviticus 23 vers 10 t/m 14 mocht pas van
het koren van het land gegeten worden als de eerstelingsgarve
tot de priester gebracht was. En aangezien de eerstelingsgarve
op de dag na een wekelijkse sabbat  bij  het  morgenoffer  ge-
bracht moest worden, moet in dit jaar, net als in het jaar 1444/
'43 v.  Chr.  van de uittocht,  de veertiende dag van de eerste
maand dag 1 van de week zijn.] 

          ▪De volgende dag, de zestiende dag van de eerste maand {11/
12 maart; dag 2}, hield het Manna op (Jz.5:12). 



   2576 1398/'97 Kaleb kreeg zijn erfdeel toen hij 85 jaren oud was (Jz.14:7,10).

   2577 1397/'96 Zeven jaren nadat het volk Israël het land Kanaän was binnen-
getrokken, hadden alle stammen van het volk Israël hun erfdeel
in het land Kanaän van God gekregen (Jz.19:49-51; 21:43-45). 

          ▪Nu de HEERE het volk Israël het land gegeven had, begon op
de dag van de herfstequinox het eerste jaar (1397H/'96 v. Chr.)
van een cyclus van 49 jaren. [Sabbat– en jubeljaren zijn zonne-
jaren  van  herfstequinox  tot  herfstequinox.  Elk  zevende  jaar
moest voor het land een sabbat der rust zijn (Lv.25:1-7). En elk
vijftigste jaar, hetwelk het eerste jaar was van een nieuwe cy-
clus van 49 jaren, moest een jubeljaar zijn (Lv. 25:8-13).] 

   2666 1308/'07 Ammizaduqa, de tiende van dynastie 1 van Babylon, werd ko-
ning over Babylonië. 

          ▪Ammizaduqa regeerde 21 jaren. 
          ▪Ammizaduqa's eerste regeringsjaar was 1307/'06 v. Chr. [Zie bij

The Venus tablet of Ammizaduqa in de appendix.] 

   2687 1287/'86 Samsuditana, de laatste van dynastie 1 van Babylon, werd ko-
ning over Babylonië. [Dynastie 1 eindigde toen de hethitische
koning Mursili I rond 1256/'55 v. Chr. Babylon innam.] 

          ▪Samsuditana regeerde omtrent 31 jaren. 
          ▪Samsuditana's  eerste regeringsjaar  was 1286/'85 v.  Chr.  [De

maansverduistering te Babylon (32°33'N/44°25'E)  tijdens Sam-
suditana's regering die op EAE tablet 20 staat vermeld waarbij
de horens van de maan naar de hemel gebogen waren toen de
maan gedeeltelijk verduisterd onderging,  geschiedde  op 25/26
jan. 1286 v. Chr. En de zonsverduistering die volgens het tablet
in dezelfde maand geschiedde en waarvan het gehele verloop
zichtbaar was, geschiedde op  9/10 febr. 1286 v. Chr. Volgens
het tablet vonden beide verduisteringen in de elfde maand She-
bat plaats. De respectievelijke data die vermeld worden zijn net
als de andere data voor maans- en zonsverduisteringen in de
Enuma Anu Enlil (EAE) kunstmatig gestiliseerd op dag 14 en
dag 28. 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell;
p.17 en p.27/noot 33) 

ΔTc ca. -121 min. (= -30°10') 
Max. maansverduistering: 73% 
Max. zonsverduistering: 100% 

   2757 1217/'16 Ahmose I, de eerste koning van dynastie 18, werd omtrent deze
tijd koning over zuid-Egypte. 

          ▪Ahmose I regeerde omtrent 25 jaren. [Ahmose verenigde Egyp-
te door de Hyksos in noord-Egypte te verslaan.] 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmose_I 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmose_I
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index


   2766 1208/'07 Omtrent het negende regeringsjaar van Ahmose I geschiedde
op 16 mei 1208 v. Chr. een zonsverduistering die leidde tot de
bouw van zijn piramide. 
Plaats piramide: Abydos (26°15'N/31°55'E) 
ΔTc ca. -98 min. (= -24°30') 
Max. verduistering: ±91% 
Hoogte zon bij einde verduistering: ±63° 
Hellingsgraad piramide: geschat op ±60° 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmose_I 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids 

   2771 1203/'02 De maansverduistering, vermeld op een tablet dat te Tell-Mu-
hammad in Baghdad (32°20'N/44°30'E)  is gevonden, die om-
trent 50 jaren na de val van Babylon in 1256/'55 v. Chr. op de
tiende dag van de vijfde maand Ab geschiedde, moet die van
2m/3 Aug. 1203 B.C. zijn. [Dit is de enige verduistering in deze
periode die op 10 Ab heeft plaatsgevonden. Een maansverduis-
tering op de tiende dag van de vijfde maand is alleen mogelijk
als de eerste vier maanden van het jaar elk 30 dagen hebben,
en de kalenderdag bij  zonsopgang begint  (zie ook het  docu-
ment  De kalenders in de Bijbel). De overgang van een kalen-
derdag die bij zonsondergang begint naar een kalenderdag die
bij  zonsopgang begint  heeft  waarschijnlijk  plaatsgevonden tij-
dens de Hethitische of de Kassitische overheersing na de val
van Babylon. De eerste dag van de eerste maand Nisan was
26m/27 maart (avond 25 mrt. eerste zichtbaarheid maan).] 
first visib. moon 25-3-1203 B.C.//d r/s 1:25h//phase 2.9%//age 30:51h 

   https://www.researchgate.net/publication/252811469_Ancient_eclipses_and_dating_the_fall_of Babylon (p.254) 
Verduistering bij ondergang ±13% 
ΔTc ca. -97 min. (= -24°15') 

»Omdat  vanaf  deze tijd  de Babylonische kalenderdag afwijkt
van de Bijbelse kalenderdag wordt dit verschil aangegeven met
een  'm'  achter  het  eerste  dagnummer  van de maand  (Pliny,
Nat. Hist. Book 2, 77).« 
https://en.wikisource.org/wiki/Natural_History 

   2781 1193/'92 Amenhotep I (dyn.18) werd omtrent mei 1193 v. Chr. koning o-
ver Egypte. 
»Vanaf dynastie 18 (mogelijk al eerder) tot dynastie 25 werden
de regeringsjaren geteld vanaf de dag waarop iemand koning
werd.« 

          ▪Amenhotep  I  regeerde  21  jaren.  [De  maankalenderdatum  9
Shemu III, jaar 9 in de Eber papyrus voor de heliaktische onder-
gang  (niet  'opgang')  van  Sirius  te  Thebes  (25°42'N/32°39'E)
komt overeen met 13 mei 1185 v. Chr.] 
first evening visib. moon 4-5-1185 B.C.//d r/s 1:39h//phase 4.1%//age 35:52h 
last evening visib. Sirius 13-5-1185 B.C.//d r/s 0:35h//age -20d06h//crit.alt.0.9 

https://en.wikisource.org/wiki/Natural_History
https://www.researchgate.net/publication/252811469_Ancient_eclipses_and_dating_the_fall_of_Babylon
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_pyramids
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmose_I


Het maanjaar begon met 14 juli 1286 v. Chr., hetwelk ook de
dag was waarop de heliakische opgang van Sirius geschiedde
(avond 13 juli eerste zichtbaarheid maan).] 
first evening visib. moon 13-7-1186 B.C.//d r/s 1:29h//phase 5.0%//age 34:58h
first morning visib. Sirius 14-7-1186 B.C.//d r/s -0:41h//age 40d09h//crit.alt.0.9 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_I 
»Het oorspronkelijke Egyptische maanjaar was gekoppeld aan
de heliakische opgang van Sirius. Want de heliakische opgang
van Sirius te On (= Heliopolis) moest altijd in de eerste maand
van het  maanjaar  vallen.  Maar  vanaf  de achtste  of  zevende
eeuw voor Christus, toen het maanjaar gekoppeld was aan het
burgerlijk jaar, moest het begin van het burgerlijk jaar altijd in de
eerste maand van het maanjaar vallen. Zie bijvoorbeeld bij 520/
'19 v. Chr.« 

   2801 1173/'72 Thutmosis I (dyn.18) werd omtrent december 1173 v. Chr. ko-
ning over Egypte. 

          ▪Thutmosis I regeerde waarschijnlijk 13 jaren. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_I 

   2814 1160/'59 Thutmosis II (dyn.18) werd koning over Egypte. 
          ▪Thutmosis II regeerde omtrent 6 jaren. 

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

   2819 1155/'54 De nog zeer jonge Thutmosis III (dyn.18) werd begin februari
1154  v.  Chr.  koning  over  Egypte,  maar  Hatsjeput,  de  hoofd-
vrouw van Thutmosis II, nam de touwtjes in handen. 

          ▪Hatsjeput regeerde 22 jaren. 
          ▪Thutmosis III regeerde 54 jaren. [Thutmosis III ging alleen rege-

ren nadat Hatsjeput in 1133 v. Chr. was gestorven. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III 
De ware nieuwe maansdagen (= astronomische nieuwe maan)
21 Shemu I, jaar 23, en 30 Peret II, jaar 24 die  in de annalen
van Thutmosis III genoemd worden komen overeen met 17 febr.
1132 v. Chr. (astron. nieuwe maan omtrent 15h00m) en 28 nov.
1131 v. Chr. (astron. nieuwe maan omtrent 17h00m). 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 9; The Decline and Fall of Sothic Dating/El-Lahun Lunar Texts and Egyptian Astronomi-
cal Dates; David Lappin; p.81) 

De datum 10 Akhet III, jaar 47 waarop zijn Napata stela is geda-
teerd komt overeen met 4 aug. 1108 v. Chr., de vijftiende dag
van een maan-maand (avond 20 juli eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 20-7-1108 B.C.//d r/s 0:50h//phase 1.2%//age 20:23h 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/napata_stela.htm 

   2827 1147/'46 Aan het einde van het achtste regeringsjaar van Hatsjeput ge-
schiedde op 23 jan. 1146 v. Chr. in het land van Punt (noord So-
malië; ±12°N/±51°E) een zonsverduistering bij zonsondergang
die in Egypte niet zichtbaar was. [Een expeditie door Hatsjeput
gezonden,  herdacht  op  een  beeldwerk  te  Deir  el-Bahri,  was
waarschijnlijk  halverwege  haar  achtste  regeringsjaar  (sept.
1147) in het land van Punt aangekomen, en kwam waarschijn-
lijk  omtrent  het  begin  van  haar  tiende  regeringsjaar  (maart  
1145) terug in Egypte. Zie ook de zonsverduistering bij 1146/'45
v. Chr.] 
ΔTc ca. -77 min. (= -19°15') 
Max. verduistering: ±50% 

http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/napata_stela.htm
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut
https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_I


https://en.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut 
http://www.touregypt.net/featurestories/punt.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Punt 
http://digital.library.upenn.edu/women/edwards/pharaohs/pharaohs-8.html 

   2828 1146/'45 In het negende regeringsjaar van Hatsjeput geschiedde op 19
juli  1146 v. Chr. in het land van Punt  (noord Somalië; ±12°N/
±51°E) een zonsverduistering bij zonsondergang die in Egypte
niet bij  zonsondergang geschiedde, en ook minder groot was
(max. ±41%). 
ΔTc ca. -77 min. (= -19°15') 
Max. verduistering: ±54% 

   2853 1121/'20 Aan het begin van het vierendertigste regeringsjaar van Thut-
mosis III geschiedde op 16 maart 1121 v. Chr. in het land van
Punt  (noord Somalië; ±12°N/±51°E)  een zonsverduistering die
in Egypte niet geschiedde. [Volgens de annalen van Thutmosis
III  was  er  in  zijn  drieëndertigste  regeringsjaar  een  expeditie
naar Punt afgevaren.] 

         http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/847/1/Panagiotopoulos_Foreigners (p.373,387) 
ΔTc ca. -71 min. (= -17°45') 
Max. verduistering: ±49% 

   2857 1117/'16 Aan het einde van het achtendertigste regeringsjaar van Thut-
mosis III geschiedde op 23 dec. 1117 v. Chr. in het land van
Punt  (noord Somalië;  ±12°N/±51°E)  een zonsverduistering bij
zonsopgang die in Egypte niet geschiedde. [Volgens de anna-
len van Thutmosis III was er in zijn achtendertigste regerings-
jaar een expeditie naar Punt afgevaren.] 

         http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/847/1/Panagiotopoulos_Foreigners (p.373,387) 
ΔTc ca. -70 min. (= -17°30') 
Max. verduistering: ±7% 

   2870 1104/'03 Thutmosis III maakte zijn zoon Amenhotep (dyn.18) in augustus
1104 v. Chr. onderkoning. [Amenhotep werd koning over Egypte
nadat Thutmosis III in december 1101 v. Chr. was gestorven.] 

          ▪Amenhotep II regeerde omtrent 34 jaren. [De datum 15 Shemu
III, jaar 3 waarop zijn  Amada stela is gedateerd komt overeen
met 4 april 1101 v. Chr., de dag van de ware nieuwe maan (as-
tron. nieuwe maan rond 08h00m). De datum 1 Akhet IV, jaar
23 waarop de stèle van Usersatet met het decreet van Amen-
hotep II is gedateerd, komt overeen met 18 aug. 1081 v. Chr.,
de dag van de ware nieuwe maan (astron. nieuwe maan rond
16h00m).] 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_II
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/847/1/Panagiotopoulos_Foreigners_in_Egypt_2006.pdf
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/847/1/Panagiotopoulos_Foreigners_in_Egypt_2006.pdf
http://digital.library.upenn.edu/women/edwards/pharaohs/pharaohs-8.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Punt
http://www.touregypt.net/featurestories/punt.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut


           http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/asiatic_campaigns_of_amenhotep_ii.htm 
           http://www.enim-egyptologie.fr/revue/2014/11/Darnell_ENIM7_p239-276.swf.pdf (p.249) 

   2904 1070/'69 Thutmosis IV (dyn.18) werd koning over Egypte. 
          ▪Thutmosis IV regeerde waarschijnlijk 25 jaren. [De datum 2 Pe-

ret III, jaar 8 waarop zijn Konosso stela is gedateerd komt over-
een met 13 nov. 1063 v. Chr., de vijftiende dag van een maan-
maand (avond 29 okt. eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 29-10-1063 B.C.//d r/s 0:45h//phase 3.4%//age 36:43h 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_IV 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/konosso.htm 

   2927 1047/'46 De profeet Samuël begon 40 jaren voor het laatste regerings-
jaar van koning Saul (1008H/'07) het volk Israël te richten (1Sm.
4:18; 6:13; 7:1,2; Hd.13:21). [De 40 jaren die de apostel Paulus
in  Hd.13:21  noemt  moeten  niet  alleen  betrokken  worden  op
Saul, maar ook op de tijd dat de profeet Samuël het volk richtte
en het volk een koning begeerde (1Sm.7:15). De 450 jaren die
de apostel in het voorgaande vers noemt is geen chronologi-
sche periode maar een opsomming van de jaren waarin God
het volk verdrukte en richters gaf, tot in de dagen van Samuël
de profeet toen Eli stierf. »8 jaren (Ri.3:8) + 40 jaren (Ri.3:11) +
18 jaren (Ri.3:14) + 80 jaren (Richt.3:30) + 20 jaren (Ri.4:3) +
40 jaren (Ri.5:31) + 7 jaren (Ri.6:1) + 40 jaren (Ri.8:28) + 3 ja-
ren (Ri.9:22) + 23 jaren (Ri.10:2) + 22 jaren (Ri.10:3) + 18 jaren
(Ri.10:8) + 6 jaren (Ri.12:7) +7 jaren (Ri.12:9) + 10 jaren (Ri.12:
11) + 8 jaren (Ri.12:14) + 40 jaren (Ri.13:1) + 20 jaren (Ri.15:
20) + 40 jaren (1 Sm.4:18) = 450 jaren«] 

   2928 1046/'45 Amenhotep III (dyn.18) werd in het voorjaar van 1046 v. Chr.
koning over Egypte. 

          ▪Amenhotep III regeerde 38 of 39 jaren. [De datum 3 (niet '2')
Akhet  III,  jaar  5 waarop zijn  Victory stela is  gedateerd  komt
overeen met 12 juli 1042 v. Chr., de eerste dag van een maan-
maand (avond 11 juli eerste zichtb. maan). 
first visib. moon 11-7-1042 B.C.//d r/s 0:53h//phase 2.2%//age 25:11h 
De datum 6 Akhet IV, jaar 31 waarop de Mortuary temple stela
is gedateerd komt overeen met 7 aug. 1016 v. Chr., de vijftiende
dag van een maan-maand (avond 23 juli eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 23-7-1016 B.C.//d r/s 1:19h//phase 3.3%//age 30:39h 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_III 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/amenhotep.htm 

   2936 1038/'37 Kurigalzu I (?–c.1033), de Kassitische koning van Babylon, be-
gon een stad met een getrapte tempeltoren (ziggoerat) te bou-
wen op de plaats waar op 28/29 maart 1038 v. Chr. een totale
zonsverduistering bij zonsondergang had plaatsgevonden. [Uit
de Amarnabrieven die later zijn geschreven blijkt dat een van
de vrouwen van Amenhotep III een dochter van Kurigalzu I was.
De Amarnabrieven zijn geschreven in een periode van ruim 25
jaar, van omtrent het twintigste jaar van Amenhotep III (c.1026)
tot omtrent het tweede jaar van Tutankhamun (c.999).] 
Naam stad: Dur-Kurigalzu (33°21'N/44°12'E) 
Max. verduistering: 100% 
ΔTc ca. -50 min. (= -12°30') 

http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/amenhotep.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenhotep_III
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/konosso.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_IV
http://www.enim-egyptologie.fr/revue/2014/11/Darnell_ENIM7_p239-276.swf.pdf
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/asiatic_campaigns_of_amenhotep_ii.htm


https://en.wikipedia.org/wiki/Dur-Kurigalzu 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East 
http://www.livius.org/articles/concept/ziggurat/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat 

   2947 1027/'26 Nahas, de koning van de Ammonieten, kwam omtrent deze tijd
tegen Israël (1Sm.8:19; 12:12). 

          ▪Saul (Shaul) werd omtrent deze tijd koning over Israël (1Sm.10:
1,24). [Saul, dat 'de gevraagde' {door het volk} betekent (1Sm.
8:10; 12:13), was een man naar het hart van het volk (1Sm.10:
23). Saul was niet zijn eigenlijke naam, maar zijn toenaam. Zijn
eigenlijke  naam was  volgens  de  Amarnabrieven  Labayu,  dat
'leeuw' betekent. Andere voorbeelden van personen met toena-
men zijn: Gideon (toenaam Jerubbaäl, Ri.6:32), Barsabas (toe-
naam Justus,  Hd.1:23),  Simon (toenaam Peter,  Hd.10:5),  Jo-
hannes (toenaam Markus, Hd.12:12).] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 6; The el-Amarna Letters and Israelite History/Bernard Newgrosh, David M. Rohl and
Peter G. van der Veen; p.39,40) 

          ▪Saul regeerde zeer waarschijnlijk 20 jaren (1Sm.13:1). [Het He-
breeuws dat in 1Sm.13:1 wordt gebruikt wordt ook gebruikt in
de boeken der Koningen, waarin telkens van de koningen wordt
gezegd hoe oud zij waren toen zij koning werden, en hoe lang
zij  geregeerd hebben (1Kg.14:21; 2Kg.16:2; 23:31).  De juiste
vertaling van 1 Sm.13:1 moet dan ook zijn: "....... jaar was Saul
oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee jaren over Isra-
ël." Omdat de ouderdom van Saul ontbreekt en een regerings-
tijd van 2 jaar niet kan omdat Saul volgens de Schrift  langer
geregeerd moet hebben, moet hier sprake zijn van overschrijf-
fouten.  Bij  de regeringstijd  is  bijvoorbeeld het  getal  10 of  20
weggevallen, of 2 in plaats van 20 geschreven. Het laatste is
het meest waarschijnlijk.  Want volgens het getuigenis van de
Schrift is 12 jaar te kort, en volgens het getuigenis van de A-
marnabrieven is 22 jaar waarschijnlijk te lang. Daarom is de 20
jaar die Flavius Josephus vermeld waarschijnlijk juist (Antiq.VI,
13:5;  14:9;  X,8:4).  De leeftijd  van Saul  toen hij  koning werd
moet tussen de 33 en 40 jaar geweest zijn. Minimaal 33 omdat
zijn oudste zoon Jonathan in zijn eerste regeringjaar minstens
18 jaar oud geweest moet zijn (1Sm.14:1-15; 20:30,31). En ma-
ximaal 40 omdat hij kort voordat hij door Samuël gezalfd werd
een jongeling (bāḥûr), dat is iemand die in de kracht van zijn le-
ven is, genoemd wordt (1Sm.9:2 en vgl. Sp.20:29, Pr.11:9, Eze.
9:6).] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 6; The el-Amarna Letters and Israelite History/Bernard Newgrosh, David M. Rohl and
Peter G. van der Veen; p.56) 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

          ▪Saul’s eerst regeringsjaar was waarschijnlijk 1027H/’26 v. Chr. 
»Regeringsjaren zijn net als sabbat– en jubeljaren zonnejaren
van herfstequinox tot herfstequinox. Werd iemand vóór de len-
te-equinox koning dan telde men zijn eerste regeringsjaar vanaf
de voorafgaande herfstequinox, en werd iemand na de lente-
equinox koning dan telde men zijn eerste regeringsjaar vanaf
de navolgende herfstequinox. Zie het document Dagen en jaren
voor de Schriftgegevens waaruit dit is afgeleid.« 

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat
http://www.livius.org/articles/concept/ziggurat/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East
https://en.wikipedia.org/wiki/Dur-Kurigalzu


   2948 1026/'25 Saul versloeg de Ammonieten en bevrijdde de stad Jabes (1
Sm.11:1vv.). 

          ▪De oud en grijs geworden Samuël legde in de derde maand tij-
dens  de  tarweoogst  getuigenis  af  van  zijn  gedrag  (1Sm.12:
1vv.). 

          ▪Sauls zoon Jonathan sloeg te Geba de pilaar (nesib, vgl. Gn.
19:26) van de Filistijnen waarna Saul de Hebreeën en Israël sa-
menriep (1Sm.13:2-4). [Wanneer land was veroverd werd een
pilaar opgericht om het gezag over de regio te bevestigen.] 
»Met  Hebreeën  (ibrim/Habiru  in  de  Amarnabrieven)  worden
mensen bedoeld die vreemdelingen op aarde zijn omdat zij in
natuurlijk en/of geestelijk opzicht zaad van de uit Ur der Chal-
deeën gekomen Abra(ha)m zijn, of om maatschappelijke rede-
nen (Gn.14:13 en 23:4; 39:13-18; Ex.1:8-10,15,16; 1Sm.4:1,6,
9; 13:2-7, de in vers 3 en 7 genoemde Hebreeën die Saul ver-
lieten waren waarschijnlijk vreemdelingen om maatschappelijke
redenen die samen een huurleger vormden, vgl.  1Sm.22:1-4,
Ri.11:1-3; Jr.34:9; Jn.1:9; Fp.3:5; Heb.11:13).« 

          ▪De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël en
Saul zag zich genoodzaakt om zelf te offeren in plaats van Sa-
muël (1Sm.10:8; 13:5vv.). 

          ▪Saul versloeg de Filistijnen nadat Jonathan de eerste slag had
toegebracht  (1Sm.14:1-46).  [Saul  had toen drie zonen, Jona-
than,  Isvi  (zie  1002/'01  v.  Chr.),  en Malkisua,  en twee doch-
ters, Merab en Michal (1Sm.14:49). Abinadab, zijn vierde zoon,
was toen blijkbaar nog niet geboren (1Kr.8:33).] 

   2955 1019/'18 Amenhotep III maakte zijn zoon Akhenaten (Amenhotep IV) om-
trent aug. 1019 v. Chr. onderkoning. [Akhenaten werd koning o-
ver Egypte nadat Amenhotep III omtrent 1009 v. Chr. was ge-
storven.] 

          ▪Akhenaten regeerde 17 jaren.  [De datum 13 Peret IV,  jaar 6
waarop zijn Boundary stela is gedateerd komt overeen met 12
dec. 1014 v. Chr., de vijftiende dag van een maan-maand (a-
vond 27 nov. eerste zichtb. maan). 
first visib. moon 27-11-1014 B.C.//d r/s 1:49h//phase 6.3%//age 42:52h 
De datum 8 Peret  II,  jaar 12 waarop zijn  Amada stela (CG  
41806) is gedateerd komt overeen met 6 okt. 1008 v. Chr., de
vijftiende  dag  van  een  maan-maand  (avond  21  sept.  eerste
zichtb. maan). 
first visib. moon 21-9-1008 B.C.//d r/s 0:40h//phase 3.2%//age 27:16h 
De datum 15 Akhet III, jaar 16 waarop zijn Dayr Abū Ḥinnis in-
scriptie is gedateerd komt overeen 14 juli 1003 v. Chr., de vijf-
tiende dag van een maan-maand (avond 29 juni eerste zichtb.
maan).] 
first visib. moon 29-6-1003 B.C.//d r/s 0:55h//phase 2.2%//age 26:11h 
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhenaten 
http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/amarna/boundary.html 

   2957 1017/'16 David,  minimaal  20 jaar  oud,  speelde voor  Saul  op de harp
(1Sm.16:14vv.). [De knecht van Saul die heel wat over David
wist te vertellen noemde David een krijgsman, mogelijk omdat
hij  ook wist  dat  David een leeuw en een beer had geslagen
(1Sm.16:18 en vgl. Nm.1:3; 1Sm.17:36).] 

   2958 1016/'15 David ging heen om de schapen van zijn vader te weiden toen
Saul tegen de Filistijnen uittrok (1Sm.17:1-15). 

http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/amarna/boundary.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhenaten


          ▪David versloeg omtrent deze tijd Goliath (1Sm.17:16-54). [Saul,
die blijkbaar nog niet wist wie Davids vader was, informeerde
naar David's afkomst in verband met de belofte om het huis vrij
te maken van de vader van degene die Goliath zou slaan (1Sm.
17:25,55-58). 

          ▪David trok uit overal waar Saul hem zond en Saul gaf hem, zo-
als beloofd, zijn dochter (1Sm.17:25; 18:5vv.). 

   2959 1015/'14 David vluchtte voor Saul (1Sm.19 t/m 21). 
          ▪David ging vanuit Gath naar de spelonk van Adullam en daar

vergaderde zich tot hem het ganse huis van zijn vader en om-
trent 400 mannen (1Sm.22:1,2). 

          ▪Saul (Labayu) schreef volgens Amarnabrief 254 (EA 254) in jaar
32 van Amenhotep III dat hij niet wist dat zijn zoon omging met
de habiru (ibrim/Hebreeën; 1Sm.20:30,31; 21:15-18). [De zoon
van Saul die omging met de habiru/Hebreeën was Jonathan die
een geheime vriendschap had met de habiru leider David. Met
Habiru/Hebreeën worden mensen bedoeld die vreemdelingen
op aarde zijn omdat zij in natuurlijk en/of geestelijk opzicht zaad
van de uit Ur der Chaldeeën gekomen Abra(ha)m zijn, of om
maatschappelijke redenen (Gn.14:13 en 23:4; 39:13-18; Ex.1:8-
10,15,16; 1Sm.4:1,6,9; 13:2-7, de in v.7 genoemde Hebreeën
die  Saul  verlaten  is  waarschijnlijk  een  vreemdelingenlegioen,
vgl. 1Sm.22:1-4, Ri.11:1-3; Jr.34:9; Jn.1:9; Fp.3:5; Heb.11:13).] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 6; The el-Amarna Letters and Israelite History/Bernard Newgrosh, David M. Rohl and
Peter G. van der Veen; p.43,60,61) 

   2963 1011/'10 De zonsverduistering te Ugarit  die op tablet KTU 1.78 vermeld
wordt is die van 28/29 april 1011 v. Chr. [De tekst luidt: "Op 6
(tijdgraden) van de dag van de (astronomische) nieuwe maan
van (de maand) Iyar ging de zon onder, met Rashap als haar
poortwachter." De uitdrukking 'op 6 tijdgraden van de dag ging
de zon onder' betekent dat het op 6 tijdgraden van de dag don-
ker werd (vgl. Am.8:9). Rashap is de planeet Mars. Twee tek-
sten die godheden van Ugarit met hun Akkadische equivalenten
opsommen stellen Rashap gelijk aan de Mesopotamische Ner-
gal. En Nergal wordt op zijn beurt verklaart als een naam voor
de planeet Mars in een aantal Mesopotamische teksten. Ook
blijkt uit oude teksten dat de oosterse horizon, de plaats waar
de zon boven de horizon komt, werd gezien als de poort uit de
onderwereld, en de westerse horizon, de plaats waar de zon
onder de horizon gaat, als de poort naar de onderwereld. De
eerste dag van de eerste maand was 2/3 maart 1011 v. Chr.] 
Plaats: Ugarit (35°43'N /35°45'E) 
ΔTc ca. -43 min. (= -10°45') 
Zes tijdgraden (±26 min. op 29 april) na zonsopg. was de verduistering ± 52% 
Max. verduistering ±92% 
Hoogte zon bij max. verduistering 9.5° 
Mars was zichtbaar tijdens het maximum (hoogte 32°; mag 0.2) 
Jupiter en Venus waren tijdens het maximum nog onder de horizon 
Mercurius stond tijdens het maximum net boven de horizon maar was te zwak
om waar te kunnen nemen (hoogte 2.5°; mag 2.1) 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index


http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell;
p.18,19) 
(Volume 10; Does Tablet  KTU 1.78 'independent  astronomical  scientific  conformation of  the
New Chronology?'/ John J. Bimson) 
(Volume 9; The Decline and Fall of Sothic Dating/El-Lahun Lunar Texts and Egyptian Astronomi-
cal Dates; David Lappin; p.79) 
http://www.folklore.ee/folklore/vol16/planets.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East 

   2964 1010/'09 Samuël stierf  omtrent deze tijd (1010H/''09).  [Volgens Flavius
Josephus stierf Samuël 2 jaren voor Saul's laatste regeringsjaar
(1008H/'07; 1Sm.25:1; 28:3; Antiq.VI,13:5; 14:9; X,8:4).] 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   2967 1007/'06 David, 30 jaar oud, werd na de lente-equinox, aan het begin
van het kalenderjaar 1007/’06 v. Chr., koning over Juda te He-
bron nadat Saul en zijn drie zonen Jonathan, Abinadab, en Mal-
kisua, kort daarvoor waren gestorven (1Sm.28:1; 31:1-6, en zie
2Sm.11:1; 2Sm.2:1-4;). [David (Dadua in EA 256), dat 'beminde'
{door God} betekent, was een man naar Gods hart (1Sm.13:
14). Isboseth, een andere zoon van Saul die niet in de strijd te-
gen de Filistijnen was omgekomen, werd door de krijgsoverste
Abner  naar  Mahanaϊm ten oosten van de Jordaan gebracht,
buiten het bereik van de Filistijnen (2Sm.2:8,29). 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 6; The el-Amarna Letters and Israelite History/Bernard Newgrosh, David M. Rohl and
Peter G. van der Veen; p.52) 

          ▪Nadat David 6 maanden had geregeerd begon met de herfst-
equinox zijn  eerste  regeringsjaar  te  Hebron,  alwaar  hij  7  ja-
ren regeerde (1Kg.2:11). [In totaal was David dus 7 jaren en 6
maanden koning te Hebron (2Sm.2:11).] 

          ▪Davids eerste regeringsjaar te Hebron was 1007H/’06 v. Chr. 
          ▪David regeerde 33 jaren te Jeruzalem (1Kg.2:11). 
          ▪Davids  eerste  regeringsjaar  te  Jeruzalem  was  1000H/999  v.

Chr. 

   2971 1003/'02 Akhenaten maakte  Neferneferuaten onderkoning(in). [Neferne-
feruaten werd koning(in) over Egypte nadat Akhenaten omtrent
dec. 1003 v. Chr. was gestorven.] 

          ▪Neferneferuaten regeerde 3 jaren. [De datum 10 Akhet III, jaar
3 waarop een hiëratische inscriptie is gedateerd komt overeen
met  8 juli  1001 v. Chr.,  de eerste dag van een maan-maand
(avond 7 juli eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 7-7-1001 B.C.//d r/s 1:28h//phase 5.6%//age 39:32h 
https://en.wikipedia.org/wiki/Smenkhkare 
https://en.wikipedia.org/wiki/Neferneferuaten 

   2972 1002/'01 Nadat de krijgsoverste Abner in de 5 jaren na de dood van Saul
het aan de Filistijnen verloren gebied weer heroverd had maak-
te hij de 40 jaren oude Isboseth koning over gans Israël (2Sm.
2:8-10). 

          ▪ Isboseth regeerde 2 jaren (niet 'regeerde het tweede jaar'). 
          ▪ Isboseth's eerste regeringsjaar was 1002H/'01 v. Chr. [Isboseth

wordt  in  1Sm.14:49  Isvi,  en  in  1Kr.8:33  Esbaäl  (Isbaäl)  ge-
noemd. De naam Esbaäl betekent 'man van Baäl' en is iden-
tiek aan de naam Mutbaäl in de Amarna brieven.] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
https://en.wikipedia.org/wiki/Neferneferuaten
https://en.wikipedia.org/wiki/Smenkhkare
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East
http://www.folklore.ee/folklore/vol16/planets.pdf
http://www.folklore.ee/folklore/vol16/planets.pdf
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index


(Volume 6; The el-Amarna Letters and Israelite History/Bernard Newgrosh, David M. Rohl and
Peter G. van der Veen; p.51,57,58) 

   2973 1001/'00 Tutankhamun (dyn.18) werd omtrent sept./okt. 1001 v. Chr. ko-
ning over Egypte. 

          ▪Tutankhamun regeerde 9 jaren. [De datum 19 Akhet IV, jaar 6
(niet '1') waarop zijn  Restoration stela is gedateerd komt over-
een met 15 aug. 995 v. Chr., de vijftiende dag van een maan-
maand (avond 31 juli eerste zichtb. maan). 
first visib. moon 31-7-995 B.C.//d r/s 1:33h//phase 4.0%//age 42:53h 
De datum 16 Shemu III, jaar 7 waarop zijn  Merymery stela is
gedateerd komt overeen met 10 maart 994 v. Chr., de vijftien-
de dag van een maan-maand  (avond 23 febr.  eerste  zichtb.
maan).] 
first visib. moon 23-2-994 B.C.//d r/s 1:55h//phase 5.1%//age 36:02h 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tutankhamun 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/tutankamun_restoration.htm 

   2974 1000/999 David werd koning over alle stammen van Israël en veroverde
de stad Sion (Heb. Tsiyon; 2Sm.5:1-7). [Tsiyon is de stad Tian-
na in de laatste Amarna brieven EA 284, 298 en 306.] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 6; The el-Amarna Letters and Israelite History/Bernard Newgrosh, David M. Rohl and
Peter G. van der Veen; p.50,51) 

   2978 996/'95 Hiram werd omtrent deze tijd koning over Tyrus in Fenicië. 
          ▪Hiram I regeerde 57 jaren volgens de door iemand aangehaal-

de Fenicische schrijver Sanchuniathon. [Flavius Josephus die
de Griek Menander aanhaalt schrijft Hiram 34 jaren toe, maar
dat is tekort, want deze Hiram moet in ieder geval nog tot het
vierentwintigste  regeringsjaar  van Salomo (zie  945/'44)  gere-
geerd hebben (Flav. Jos. against Apion I,18).] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanchuniathon 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/King_of_Tyre 

          ▪Hiram's eerste regeringsjaar was omtrent 995/'94 v. Chr. [Niet
lang nadat Hiram koning was geworden zond hij boden, werk-
lieden, en cederhout voor de bouw van het huis van David (2
Sm.5:11; 1Kr.14:1; 2Kr.2:3). In Hiram's sarcofaag te Byblos (=
Gebal) in Fenicië zijn vazen met het cartouche van Ramses II
(954-888) gevonden.] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 5; A Test of Time/Rediscovering Ancient Israel/David M. Rohl; p.36) 

   2981 993/'92 Ankhesenamun,  Tutankhamun's  weduwe,  vroeg  volgens  de
Amarnabrieven  aan  de  Hethitische  koning  Suppiluliuma I  (c.
1015/'14-993/'92) of zij met een van zijn zonen kon trouwen. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tutankhamun 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mursili%27s_eclipse 

   2982 992/'91 Ay (dyn.18) werd enkele maanden na de dood van Tutankha-
mun in het voorjaar van 992 v. Chr. koning over Egypte. 

          ▪Ay regeerde 5 jaren. [De datum 1 Akhet IV, jaar 4 waarop een
stèle van Nakhtmin (Berlin 2074),  een legerofficier  onder Tu-
tankhamun en Ay, is gedateerd, komt overeen met 26 juli 989 v.
Chr., de eerste dag van een maan-maand (avond 25 juli eerste
zichtb. maan).] 
first visib. moon 25-7-989 B.C.//d r/s 1:37h//phase 6.5%//age 48:25h 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mursili's_eclipse
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tutankhamun


https://en.wikipedia.org/wiki/Ay 
          ▪De Edomiet Hadad vluchtte naar Egypte toen David omtrent de-

ze tijd Edom sloeg (1Kg.11:14-20; 1Kr.18:12-15). [Ay gaf hem
kort daarna tot een vrouw de zuster van zijn vrouw, de zuster
van Tachpenes, de hoofdvrouw (niet 'koningin').  Tachpenes is
waarschijnlijk een Hebreeuwse transcriptie van een Egyptische
titel die 'Koninklijke Vrouw' of 'Vrouw van de Koning' betekent.
De hoofdvrouw van Ay was Tey.] 

   2986 988/'87 Horemheb, de laatste van dynastie 18, werd omtrent mei 988 v.
Chr. koning over Egypte. 

          ▪Horemheb regeerde, samen met de toegeëigende jaren van Ay,
22 jaren. [De  Mes Inscription vermeld jaar 59 van koning Ho-
remheb (934) in verband met een gerechtelijk dispuut dat na
jaar 18 van Ramses II (937) plaatsvond.] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Horemheb 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 5; A Test of Time/Rediscovering Ancient Israel/David M. Rohl; p.42) 

          ▪Nadat David omtrent deze tijd in zijn cederen huis was gaan
wonen wilde hij een huis voor de HEERE bouwen (2Sm.7:2,3).
[David mocht het huis niet bouwen, maar een zoon die nog uit
zijn lichaam zou voortkomen die zou het bouwen (2Sm.7:4-13;
1Kg.8:20).] 

   2988 986/'85 Omtrent deze tijd werd Salomo geboren (2Sm.12:24). 

   2990 984/'83 De zonsverduistering die volgens tablet Bo-4802 in het voorjaar
van het tiende regeringsjaar van de Hittitische koning Mursili II
(993/'92-c.967/'66)  geschiedde  is  die  van  29/30  april  984  v.
Chr. 
Plaats: klein Azië (±40°30'N /±37°00'E) 
ΔTc ca. -37 min. (= -9°15') 
Max. verduistering ±87% 

    http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
    (Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell; p.21) 
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mursili%27s_eclipse 
    http://www.livius.org/men-mh/mesopotamia/kings.html 

   3003 971/'70 Ramses, de eerste van dynastie 19, werd koning over Egypte.
[De datum 20 Peret II, jaar 2 waarop zijn  Wadi Halfa stela in
zuid-Kus  (21°53'N/31°19'E) is gedateerd komt overeen met 7
okt. 970 v. Chr., de vijftiende dag van een maan-maand (avond
22 sept. eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 22-9-970 B.C.//d r/s 0:40h//phase 3.0%//age 29:35h 

          ▪Ramses I regeerde 2 jaren. 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/ramses_i_stela.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_I 

   3004 970/'69 Ramses I maakte in zijn tweede regeringsjaar omtrent eind juli
970 v. Chr. Seti onderkoning. [Seti I van dynastie 19 werd ko-
ning over Egypte nadat Ramses I in de eerste helft van maart
969 v. Chr. was gestorven.] 

          ▪Seti I regeerde 16 jaren. [De datum 30 Shemu IV, jaar 1 waarop
zijn Wadi Halfa stela in zuid-Kus (21°53'N/31°19'E) is gedateerd

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_I
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/ramses_i_stela.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs
http://www.livius.org/men-mh/mesopotamia/kings.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mursili's_eclipse
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
https://en.wikipedia.org/wiki/Horemheb
https://en.wikipedia.org/wiki/Ay


komt overeen met 16 april 969 v. Chr., de eerste dag van een
maan-maand (avond 15 april eerste zichtb. maan). 
first visib. moon 15-4-969 B.C.//d r/s 1:11h//phase 2.2%//age 25:37h 
De datum 13 Shemu IV, jaar 11 waarop zijn Gebel Barkal stela
in zuid-Kus  (18°32'N/31°49'E) is gedateerd komt overeen met
28 maart 959 v. Chr., de eerste dag van een maan-maand (a-
vond 27 maart eerste zichtb. maan). 
first visib. moon 27-3-959 B.C.//d r/s 1:50h//phase 5.0%//age 37:04h 
Volgens  de astronomische informatie op Seti's  grafmonument
geschiedde in jaar 4, waarschijnlijk ook in zuid-Kus, een heliaki-
sche opgang van Sirius (= Sothis) op 1 Akhet I van het maan-
jaar  met  in  dezelfde maand een heliakische ondergang (niet
'opgang') van Venus (= Isis) (zie link academia). De maandatum
1 Akhet I komt overeen met 11 juli 966 v. Chr. (avond 10 juli
eerste zichtb. maan).] 
first evening visib. moon 10-7-966 B.C.//d r/s 0:54h//phase 2.3%//age 23:03h 
first morning visib. Sirius 11-7-966 B.C.//d r/s -0:41h//age 36d00h//crit.alt. 1.2 
last evening visib. Venus 7-8-966 B.C.//d r/s 0:24h//age -10d04h//crit.alt. 1.0 

http://www.academia.edu/3101711/Chronologie_%C3%A9gyptienne_synchronis%C3%A9e 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/ramses_i_stela.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Seti_I 

   3005 969/'68 David maakte Salomo onderkoning (melek) over Israël en Juda
(1Kr.23:1; 1Kg.1:43-46). [Omdat het Hebreeuwse woord melek
voor koningen, onderkoningen, vazalkoningen, en marionetko-
ningen wordt gebruikt bepaald de context de vertaling.] 

          ▪Salomo regeerde 40 jaren (1Kg.11:42). 
          ▪Salomo’s  eerste  regeringsjaar  was  969H/’68  v.Chr.  [Salomo

werd koning over Israël en Juda nadat David in 968H/’67 v. Chr.
was gestorven (1Kr.29:22). Volgens de Schrift is Salomo 1 of 2
jaar later nog onder de 20 jaren oud want hij noemt zichzelf dan
nog  een  kleine  jongeling  (1Kg.3:7,  vgl.  1Sm.20:35,  1Kg.11:
17, 2Kg.2:23, 5:14 enJs.11:6; Antiq.VIII,1:1; 7:8).] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 5; A Test of Time/Rediscovering Ancient Israel/David M. Rohl; p.44) 

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3007 967/'66 Hadad verliet Egypte toen hij gehoord had dat David was ont-
slapen en Joab dood was (1Kg.2:28-34; 11:21,22). 

   3008 966/'65 Salomo verzwagerde zich omtrent deze tijd met Seti I (1Kg.2:
12-3:1). [De dochter van Seti I kreeg de door Seti I veroverde
stad Gezer als bruidsschat mee (1Kg.9:15,16).] 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/seticampaign.htm 

   3009 965/'64 In het vierhonderdtachtigste kalenderjaar na de uittocht van de
kinderen Israëls uit  Egypte begon Salomo op de tweede dag
van de tweede maand Ziv {4/5 april; dag 1}, dat is aan het begin
van de tweede helft van Salomo’s vierde regeringsjaar, het huis
des HEEREN op de berg Moria te bouwen (1Kg.6:1; 2Kr.3:1,2).
[De eerste dag van de eerste maand was 4/5 maart, dag 5 van
de week.] 
first visib. moon 4-3-965 B.C.//d r/s 1:56h//phase 4.6%//age 41:16h 

   3016 958/'57 In  het  vierhonderdzevenentachtigste  kalenderjaar  na  de  uit-
tocht van de kinderen Israëls uit  Egypte was in de achtste  
maand Bul, dat is aan het einde van Salomo’s elfde regerings-
jaar,  het  huis  des HEEREN voltooid,  naar al  zijn  stukken en
naar al zijn toebehoren (1Kg.6:38). [Salomo heeft 7 jaren daar-
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aan gebouwd, omdat het eerste jaar zijn vijfde, en het zevende
jaar zijn elfde regeringsjaar was.  Zie voor informatie over de
verschillende wijzen waarop het jaar als tijdseenheid gebruikt
wordt het document Dagen en jaren. De herfstequinox viel in dit
jaar op de laatst mogelijke datum, namelijk op de twintigste dag
van de achtste maand Bul {2/3 okt.}. Zie het document De ka-
lenders in de Bijbel. De eerste dag van de eerste maand was
15/16 febr., dag 3 van de week.] 
first visib. moon 15-2-958 B.C.//d r/s 1:33h//phase 3.4%//age 28:33h 

   3017 957/'56 In de eerstvolgende zevende maand na de voltooiing van het
huis des HEEREN, aan het einde van Salomo’s twaalfde rege-
ringsjaar, begon op de achtste dag van de zevende maand {8/9
sept.; dag 7}, en 3 uren voor het einde van de sabbat, de 7 da-
gen durende wijding van het  altaar (1Kg.8:1v.  'toen';  2Kr.7:9;
Ex.29:36,37).  [De eerste  dag  van  de  eerste  maand was  5/6
maart, dag 2 van de week.] 
first visib. moon 5-3-957 B.C.//d r/s 1:30h//phase 3.2%//age 29:13h 

          ▪Op de vijftiende dag van de zevende maand {15/16 sept; dag 7}
eindigde 3 uren voor het einde van de sabbat de 7 dagen du-
rende wijding van het altaar,  en begon het 7 dagen durende
loofhuttenfeest (2Kr.7:9; Lv.23:34). [Het 7 dagen durende loof-
huttenfeest wordt dus op 8 kalenderdagen gehouden.] 

          ▪Op  de  tweeëntwintigste  dag  van  de  zevende  maand  {22/23
sept.; dag 7} eindigde 3 uren voor het einde van de sabbat het
7 dagen durende loofhuttenfeest, en begon de achtste afslui-
tende dag (2Kr.7:9; Lv.23:36). 

          ▪Op de drieëntwintigste dag van de zevende maand {23/24sept.;
dag 1} liet Salomo aan het einde van de achtste dag het volk
gaan (1Kg.8:66; 2Kr.7:10). [Enkele dagen later begon met de
herfstequinox het sabbatsjaar 957H/’56 v. Chr.] 

   3019 955/'54 Ramses II (Ramessu; dyn.19) werd in maart 954 v. Chr. koning
over Egypte. [De naam Sisak in de Bijbel is afgeleid van het
Egyptische Sysu, of Shyshu, de verkorte versie voor Ramses.
In de Hebreeuwse Bijbel is de naam veranderd in Sisak om de
naam te laten klinken naar het Hebreeuwse werkwoord  šāḥaq
(shachak), dat 'vergruizen' betekent. In overdrachtelijke zin be-
schrijft dit werkwoord de complete onderwerping van vijanden
(2Sm.22:43). Hetgeen een zeer passende beschrijving is voor
deze grote krijgsman. In de Hittitische kopie van het  verdrag
tussen Hattusilis III (c.940-c.910) en Ramses II geeft het spij-
kerschrift de naam 'Ramses' weer als 'Riamashesha'.] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 5; A Test of Time/Rediscovering Ancient Israel/David M. Rohl; p.42,43) 

          ▪Ramses II regeerde 67 jaren (zie stèle Ramses IV). 
[Volgens  Papyrus Leiden was 27 Peret  II  in regeringsjaar 52
van  Ramses  een  ware  nieuwe  maansdag  (=  astronomische
nieuwe maan) die één dag na de laatste zichtbaarheid van de
maansikkel  viel.  De Egyptische datum komt overeen met  29
sept. 903 v. Chr. (astron. nieuwe maan rond 14h00m). Laatste
zichtbaarheid van de maan was in de morgen van 28 sept.] 
last visib. moon 28-9-903 B.C.//d r/s -1:00h//phase 1.7%//age -32:18h 

        http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_5_dating_by_lunar_months_and_phases.pdf 
        (p.81-83) 
        http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/abydos_stela_of_ramses_iv.htm 
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   3029 945/'44 Ten einde van 20 jaren, dat is in de tweede helft van het twin-
tigste bouwjaar  en van het  vierentwintigste regeringsjaar van
Salomo, was ook het huis des konings klaar nadat hij daaraan
13 jaren had gebouwd (1Kg.6:38; 7:1; 9:10). 

          ▪Salomo gaf aan Hiram 20 steden (1Kg.9:11-14). 

   3041 933/'32 De Elamitische koning Untash-Napirisha (ca.937-902) bouwde
een stad met een getrapte tempeltoren (ziggoerat) op de plaats
waar op 26/27 jan. 932 v. Chr. een totale zonsverduistering had
plaatsgevonden. 
Naam stad: Dur-Untash (31°53'N/48°53'E) 
Max. verduistering: 100% 
ΔTc ca. -26 min. (= -6°30') 

http://www.livius.org/men-mh/mesopotamia/kings.html 

http://www.livius.org/articles/place/dur-untas-choga-zanbil/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East 

   3045 929/'28 Rehabeam werd koning over Juda nadat Salomo in de tweede
helft van zijn veertigste regeringsjaar (930H/'29 v. Chr.) was ge-
storven. 

          ▪Rehabeam regeerde 17 jaren (1Kg.14:21). 
          ▪Rehabeam’s eerste regeringsjaar was 929H/’28 v. Chr. 
          ▪Jerobeam, die uit het Egypte van Sisak (Ramses II) was terug-

gekeerd, werd koning over Israël kort nadat Rehabeam koning
was geworden (1Kg.11:40; 12:2,3). 

          ▪Jerobeam regeerde 22 jaren (1Kg.14:20). 
          ▪Jerobeam's eerste regeringsjaar was 929H/'28 v. Chr. 
          ▪Jerobeam weigerde naar Gods woorden te horen want hij voer-

de de dienst  der  gouden kalveren in  (1Kg.12:26-33;  14:7-9).
[Jaar 1 van de ongerechtigheid van het huis Israëls was dus
929H/'28 v. Chr. (Eze.4:4,5).] 

   3050 924/'23 In het vijfde regeringsjaar van Jerobeam (925H/'24) trok Ram-
ses II tegen Jeruzalem op met een leger bestaande uit Libiërs,
Sukkieten en Kusieten, en plunderde Jeruzalem (2Kr.12:1-12).
[Dit was het eenendertigste regeringsjaar van Ramses II. De Li-
biërs, Sukkieten, en Kusieten waren in die tijd onderworpen aan
Egypte.] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Rehoboam Year 5 = Ramesses Year 8: Is it a Good Fit?/Steven J. Robinson) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_II 

   3052 922/'21 De datum 4 Shemu IV, jaar 400 van een Sothisperiode waarop
de  400 Year Stela  van Ramses II is gedateerd komt overeen
met 10 maart 922 v. Chr., de eerste dag van een maan-maand
(avond 9 mrt. eerste zichtbaarheid maan). 
first visib. moon 9-3-922 B.C.//d r/s 1:53h//phase 4.9%//age 36:55h 
[De Sothisperiode die 1460 jaren duurt  begon 20 juli  1322 v.
Chr.] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 9; The Decline and Fall of Sothic Dating/El-Lahun Lunar Texts and Egyptian Astronomi-
cal Dates; David Lappin; p.72) 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/400_year_stela.htm 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/rameside_inscription.htm 
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   3062 912/'11 Abiam werd aan het begin van het achttiende regeringsjaar van
Jerobeam koning over Juda nadat  Rehabeam aan het  einde
van zijn zeventiende regeringsjaar (913H/’12 v. Chr.) was ge-
storven (1Kg.15:1). 

          ▪Abiam regeerde 3 jaren (1Kg.15:2). 
          ▪Abiam’s eerste regeringsjaar was 912H/’11 v. Chr. 

   3064 910/'09 Asa werd in de eerste helft van het twintigste regeringsjaar van
Jerobeam koning over Juda (1Kg.15:9). 

          ▪Asa regeerde 41 jaren (1Kg.15:10). 
          ▪Asa’s eerste regeringsjaar was 910H/’09 v. Chr. 

   3065 909/'08 Jerobeam maakte Nadab in de eerste helft van het tweede re-
geringsjaar van Asa onderkoning (1Kg.15:25). 

          ▪Nadab regeerde 2 jaren (1Kg.15:25). 
          ▪Nadab’s  eerste  regeringsjaar  was  909H/’08  v.  Chr.   [Nadab

werd koning over Israël nadat Jerobeam in de eerste helft van
zijn tweeëntwintigste regeringsjaar (908H/’07 v. Chr.) was ge-
storven.] 

   3066 908/’07 Baësa werd in de eerste helft van het derde regeringsjaar van
Asa koning over Israël (1Kg.15:28). 

          ▪Baësa regeerde 24 jaren (1Kg.15:33). 
          ▪Baësa’s eerste regeringsjaar was 908H/’07 v. Chr. 

   3079 895/’94 Kort na de overwinning op Zerah vergaderde het volk zich in de
derde maand van het vijftiende regeringsjaar van Asa te Jeru-
zalem (2Kr.14:8,9; 15:10,11).  [Het leger van de legeraanvoer-
der Zerah bestond, net als het grootste deel van het leger van
Ramses II in 924/'23 v. Chr., uit Kusieten en Libiërs (2Kr.14:8-9;
16:8). Zerah de Kusiet was waarschijnlijk Merneptah, een zoon
van Ramses II en zijn Kusietische vrouw Isetnofret die, nadat
zijn broer en kroonprins Khaemweset was gestorven, omtrent
het vijfenvijftigste regeringsjaar van Ramses kroonprins werd.
De  naam Zerah  is  dan  geen eigennaam,  maar  een  bijnaam
voor Merneptah die aangeeft dat hij de troonopvolger is. Want
de Egyptische naam Ramses betekent 'zoon van de zonnegod',
en de Hebreeuwse naam  Zerah (afgeleidt van het ww.  zāraḥ
dat 'opkomen' betekent, speciaal van de zon) betekent 'de op-
komende zon'.] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Khaemweset 

   3086 888/'87 Merneptah (Merenptah; dyn.19) werd koning over Egypte nadat
Ramses II  in zijn zevenenzestigste regeringsjaar  omtrent mei
888 v. Chr. was gestorven. [De datum 3 Shemu III, jaar 5 waar-
op zijn Israel stela is gedateerd komt overeen met 28 jan. 883 v.
Chr., de eerste dag van een maan-maand (avond 27 jan. eerste
zichtb. maan). 
first visib. moon 27-1-883 B.C.//d r/s 1:53h//phase 4.8%//age 46:49h 
De tekst op de stèle over het volk (niet 'land') Israël in het En-
gels  luidt:  "Israel  is  desolated;  it  has  no  seed  more!"  Waar-
schijnlijk heeft dit te maken met het zaad van het huis van Baë-
sa, de koning van Israël, dat Zimri in de eerste helft van 884H/
'83 v. Chr. heeft uitgeroeid (1Kg.16:8-12).] 

          ▪Merneptah regeerde 10 jaren. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/merneptah_hymn.htm 

http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/merneptah_hymn.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah
https://en.wikipedia.org/wiki/Khaemweset


   3089 885/'84 Ela werd in de eerste helft van het zesentwintigste regerings-
jaar van Asa koning over Israël (1Kg.16:8). 

          ▪Ela regeerde 2 jaren (1Kg.16:8). 
          ▪Ela’s eerste regeringsjaar was 885H/’84 v. Chr. 

   3090 884/'83 Zimri werd in de eerste helft  van het zevenentwintigste rege-
ringsjaar (884H/'83) van Asa koning over Israël (1Kg.16:10). 

          ▪Zimri regeerde 7 dagen (1Kg.16:15). 
          ▪Omri en Tibni werden beiden koning over Israël nadat Zimri was

gestorven (1Kg.16:16-22). 
          ▪Omri regeerde 12 jaren (1Kg.16:23). 
          ▪Omri’s eerste regeringsjaar was 884H/’83 v. Chr. 
          ▪Omri werd alleen koning over Israël nadat Tibni in het eenen-

dertigste regeringsjaar van Asa was gestorven (1Kg.16:23). 

   3101 873/'72 Achab werd in  de eerste  helft  van het  achtendertigste  rege-
ringsjaar van Asa koning over Israël (1Kg.16:29). 

          ▪Achab regeerde 22 jaren (1Kg.16:29). 
          ▪Achab’s eerste regeringsjaar was 873H/’72 v. Chr. 

   3104 870/'69 Josafat  werd  in  de  eerste  helft  van  het  vierde  regeringsjaar
van Achab koning over Juda (1Kg.22:41). 

          ▪Josafat regeerde 25 jaren (1Kg.22:42). 
          ▪Josafat’s eerste regeringsjaar was 870H/’69 v. Chr. 

   3113 861/'60 Omtrent dit jaar begon in de eerste maand, kort na de lente-
equinox, de 3½ jaren droogte (1Kg.17:1; Lk.4:25; Jk.5:17). [Het
eerste jaar van de droogte was dan 861H/'60 v. Chr. De histo-
ricus Menander, aangehaald door Flavius Josephus, noemt de-
ze droogte in zijn verslag over Eth-Baäl (c.890-c.858), de ko-
ning der Sidoniërs, en vader van Achab’s vrouw Izebel (1Kg.
16:31; Antiq.VIII,13:2).] 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3116 858/'57 In het derde jaar van de droogte (859H/'58 v. Chr.) begon het
kort  voor  de herfstequinox in  de zevende maand te regenen
(1Kg.18:1vv.; Antiq.VIII,13:2). 

          ▪ In de negende maand, toen Elisa aan het ploegen was, vond
Elia Elisa (1Kg.19:8,19). 

   3121 853/'52 Achab maakte in  de tweede helft  van het  zeventiende rege-
ringsjaar van Josafat Ahazia  onderkoning vanwege Assyrische
dreiging (1Kg.22:52). [Salmaneser III (858/'57-823/'22), de ko-
ning van Assyrië, trok aan het begin van zijn zesde regerings-
jaar (852/’51) naar het westen.] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 5 en 9) 
http://jewishchristianlit.com/Texts/aneHist.html (annalen) 

          ▪Ahazia regeerde 2 jaren (1Kg.22:52). 
          ▪Ahazia’s  eerste  regeringsjaar  was  853H/’52  v.  Chr.  [Ahazia

werd koning over Israël nadat Achab in de eerste helft van zijn
tweeëntwintigste regeringsjaar (852H/’51) in de strijd tegen de
Syriërs was omgekomen (1Kg.22:1-40).] 

          ▪Josafat  maakte,  om dezelfde  reden  als  Achab,  Joram  in  de
eerste helft  van het eerste regeringsjaar van Ahazia (tijdelijk)
onderkoning (2Kg.1:17). 

          ▪Joram’s  eerste  regeringsjaar  van  zijn  tijdelijke  regering  van
waarschijnlijk 2 jaren was 853H/’52 v. Chr. 

http://jewishchristianlit.com/Texts/aneHist.html
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html


   3122 852/’51 Joram werd in de eerste helft van het tweede regeringsjaar van
Joram, de zoon van Josafat, koning over Israël (2Kg.1:17). 

          ▪Joram regeerde 12 jaren (2Kg.3:1). 
          ▪Joram’s eerste regeringsjaar was 852H/’51 v. Chr. 

   3126 848/'47 Josafat  maakte  Joram in de eerste helft  van het  vijfde rege-
ringsjaar van Joram, de zoon van Achab,  onderkoning in Juda
(2Kg.8:16). 

          ▪Joram regeerde 8 jaren (2Kg.8:17). 
          ▪Joram’s eerste regeringsjaar was 848H/’47 v. Chr. [Joram werd

koning over Juda nadat Josafat in 846H/'45 v. Chr. was gestor-
ven.] 

   3133 841/’40 Ahazia werd in de tweede helft van het elfde regeringsjaar van
Joram, de koning van Israël,  onderkoning in Juda (2Kg.9:29;
2Kr.21:18-20). [Dat Joram, de koning van Juda, Ahazia  onder-
koning maakte hield waarschijnlijk verband met Joram’s ziekte.]

          ▪Ahazia regeerde 1 jaar (2Kg.8:26). 
          ▪Ahazia’s regeringsjaar was 841H/’40 v. Chr. [Ahazia werd ko-

ning over Juda, nadat Joram, de koning van Juda, in de eerste
helft van het twaalfde regeringsjaar van Joram, de koning van
Israël, was gestorven (2Kg.8:25).] 

          ▪Jehu doodde Joram, de koning van Israël, en Ahazia, de ko-
ning van Juda (2Kg.9:14-27). 

          ▪Jehu werd in de eerste helft van het regeringsjaar van Ahazia
koning over Israël (2Kg.9:2-3,13,21-27). 

          ▪Jehu regeerde 28 jaren (2Kg.10:36). 
          ▪Jehu’s eerste regeringsjaar was 841H/’40 v. Chr. 
          ▪Athalia begon over Juda te regeren (2Kg.11:1-3). 
          ▪Athalia regeerde 7 jaren (2Kg.11:1-12:1) 
          ▪Athalia’s eerste regeringsjaar was 841H/’40 v. Chr. 

   3134 840/’39 Salmaneser III, de koning van Assyrië, trok aan het begin van
zijn  achttiende regeringsjaar  naar  het  westen en ontving ge-
schenken van Jehu. 

    http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9) 
    https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_records_assyria1.pdf (annalen)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Shalmaneser_III 

   3139 835/'34 Joas werd in de eerste helft van het zevende regeringsjaar van
Jehu koning over Juda (2Kg.12:1). 

          ▪Joas regeerde 40 jaren (2Kg.12:1). 
          ▪Joas’ eerste regeringsjaar was 835H/’34 v. Chr. 

   3161 813/'12 Joahaz werd aan het begin van het drieëntwintigste regerings-
jaar van Joas koning over Israël nadat Jehu aan het eind van
zijn achtentwintigste regeringsjaar was gestorven (2Kg.13:1). 

          ▪Joahaz regeerde 17 jaren (2Kg.13:1). 
          ▪Joahaz’ eerste regeringsjaar was 813H/’12 v. Chr. 

   3175 799/'98 Joas werd in  de  eerste  helft  van het  zevenendertigste  rege-
ringsjaar van Joas, de koning van Juda,  onderkoning in Isra-
ël (2Kg.13:10). 

          ▪Joas regeerde 16 jaren (2Kg.13:10). 
          ▪Joas’ eerste regeringsjaar was 799H/’98 v. Chr. [Joas werd ko-

ning over Israël nadat Joahaz in 797H/’96 v. Chr. was gestor-
ven.] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shalmaneser_III
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/ancient_records_assyria1.pdf
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/


   3176 798/'97 Amazia werd in de eerste helft van het tweede jaar van Joas,
de koning van Israël, onderkoning in Juda (2Kg.14:1). 

          ▪Amazia regeerde 29 jaren (2Kg.14:2). 
          ▪Amazia’s eerste regeringsjaar was 798H/’97 v. Chr. 
          ▪Amazia werd koning over Juda nadat Joas in 796H/’95 v. Chr.

was gestorven. 

   3190 784/'83 Jerobeam II werd in de eerste helft van het vijftiende regerings-
jaar van Amazia koning over Israël nadat Joas, de koning van
Israël, was gestorven (2Kg.14:23). 

          ▪Jerobeam regeerde 41 jaren (2Kg.14.23). 
          ▪Jerobeam’s eerste regeringsjaar was 784H/’83 v. Chr. [Na de

dood van Jerobeam was er geen koning van Israël totdat Za-
charia in 720/'19 v. Chr. koning over Israël werd.] 

   3205 769/’68 Amazia stierf 15 levensjaren na de dood van Joas, de koning
van  Israël  (2Kg.14:17-19).  [Na  de  dood  van  Amazia  was  er
geen koning van Juda totdat Azaria in 758/'57 v. Chr.  koning
over Juda werd.  Vandaar dat  het  boek Hosea voor deze tijd
naar een koning van Israël (Jerobeam II) verwijst, in plaats van
naar een koning van Juda (Hs.1:1).] 

   3211 763/'62 De zonsverduistering die volgens de eponiemen-lijst in de der-
de maand Sivan van het negende regeringsjaar van de Assyri-
sche koning Ashur-Dan III (772/'71-754/'53) geschiedde is die
van 14/15 juni 763 v. Chr. [De zogenoemde Later Eclipse of Ba-
bylon die op tablet BM-35968 wordt vermeld is dezelfde. Vol-
gens dat tablet werd het op 26 Sivan in jaar 7 van een niet ge-
noemde koning van de vierde of vijfde dynastie van Babylon die
minstens 17 jaren geregeerd moet hebben rond het midden van
de dag donker. Vanwege dit aantal jaren en de chronologische
positie  moet  het  hier  gaan  om  Marduk-nadin-ahhe  (770/'69-
752/'51), koning van Babylon van de tweede dynastie van Isin.
Marduk-nadin-ahhe was een tijdgenoot van Tiglath-Pilezer I (zie
het document De Assyrische koningen). Een zonsverduistering
op dag 26 van de derde maand Sivan is alleen mogelijk als de
eerste twee maanden van het jaar elk 30 dagen hebben, en er
een late zichtbaarheid van de maan voor de eerste dag van de
eerste maand is geweest. De eerste dag van de eerste maand
was volgens de Babylonische kalender 22m/23 maart  (avond
20 maart eerste zichtb. maan; avond 20 maart mogelijk gemist
door slechte condities).] 
first visib. moon 20-3-763 B.C.//d r/s 1:22h//phase 2.3%//age 22:50h 
Plaats: Ninevé (36°25'N/43°10'E) 
Max. verduistering 100% (Max. te Babylon ±86% omtrent 10h30m) 
ΔTc ca. -2 min. (= -0°30') 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9,15) 
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell;
p.22) 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_kings_of_Babylon 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_kings_of_Babylon
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/


   3216 758/'57 Azaria (Uzzia) werd, toen hij zestien jaren oud was, in de eerste
de helft van het zevenentwintigste regeringsjaar van Jerobeam
koning over Juda (2Kg.14:21; 15:1). 

          ▪Azaria regeerde 52 jaren (2Kg.15:2). 
          ▪Azaria’s eerste regeringsjaar was 758H/’57 v. Chr. 

   3254 720/'19 Zacharia werd aan het einde van het achtendertigste regerings-
jaar van Azaria koning over Israël (2Kg.15:8). [De vertaling “in
het  achtendertigste jaar van Azaria,  de koning van Juda,  re-
geerde  Zacharia,  de  zoon van  Jerobeam,  over  Israël  te  Sa-
maria, zes maanden” is onjuist.  Vergelijk bijvoorbeeld de He-
breeuwse tekst met 2Kg.15:17.] 

          ▪Zacharia regeerde 6 maanden (2Kg.15:8). 

   3255 719/’18 Sallum werd aan het einde van de eerste helft van het negen-
endertigste regeringsjaar  van Azaria koning over  Israël  (2Kg.
15:13). 

          ▪Sallum regeerde één volle maand (2Kg.15:13). 
          ▪Menahem werd aan het begin van de tweede helft van het ne-

genendertigste  regeringsjaar  van  Azaria  koning  over  Israël
(2Kg.15:17). 

          ▪Menahem regeerde 10 jaren (2Kg.15:17). 
          ▪Menahem’s eerste regeringsjaar was 719H/’18 v. Chr. 

   3264 710/'09 Kort voor Menahem's dood, kwam Pul, de onderkoning van As-
syrië, tegen het land, en Menahem gaf hem duizend talenten
zilver, opdat zijn hand met hem zou zijn, om het koninkrijk in
zijn  hand  te  sterken  (2Kg.15:19-20;  Antiq.IX,11:1).  [Pul  werd
omtrent 714/’13 v. Chr. onderkoning. Zie het document De As-
syrische koningen.  Uit de annalen van Pul blijkt dat Rezin, de
koning  van  de  zuid-Syrische  stadstaat  Damascus,  toen  ook
schatting gaf.] 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3264 710/'09 De Egyptische vermelding van een gedeeltelijke maansverduis-
tering te Thebe op 25 Shemu IV van regeringsjaar 15 van Take-
lot II komt overeen met 6 febr. 709 v. Chr. (maansverduistering
van c.01h20 - c.03h10m). [Takelot II was de eerste koning van
dynastie 23. Zie in de appendix bij  Dynasty 22 voor een over-
zicht van dynastie 22, 23 en 25.] 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell;
p.22,23) 

   3265 709/'08 Pekahia werd in de eerste helft van het vijftigste regeringsjaar
van Azaria koning over Israël (2Kg.15:23). 

          ▪Pekahia regeerde 2 jaren (2Kg.15:23). 
          ▪Zijn eerste regeringsjaar was 709H/’08 v. Chr. 

   3267 707/'06 Pekah werd in  de eerste  helft  van het  tweeënvijftigste  rege-
ringsjaar van Azaria koning over Israël (2Kg.15:27). 

          ▪Pekah regeerde 20 jaren (2Kg.15:27). 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html


          ▪Pekah’s eerste regeringsjaar was 707H/’06 v. Chr. 

   3268 706/'05 Jotham werd in de eerste helft  van het tweede regeringsjaar
van Pekah koning over Juda nadat Azaria aan het einde van
zijn tweeënvijftigste regeringsjaar was gestorven (2Kg.15:32). 

          ▪Jotham regeerde 16 jaren (2Kg.15:33). 
          ▪Jotham’s eerste regeringsjaar was 706H/’05 v. Chr. 

   3275 699/'98 De Kusiet Piye (Piankhi), de eerste van dynastie 25, werd om-
trent deze tijd koning over Kus (noord-Soedan en een deel van
zuid-Egypte). 

          ▪Piye regeerde omtrent 33 jaren. 
          ▪Piye's eerste regeringsjaar was mogelijk 699E/'98 v. Chr. 

[De datum 10 Akhet III, jaar 24 waarop de Smaller Dakhla Stela
is  gedateerd komt dan overeen met 18 April  676 v.  Chr.,  de
eerste dag van een maan-maand (avond 16 april eerste zichtb.
maan; avond 16 april mogelijk gemist door slechte condities).] 
first visib. moon 16-4-676 B.C.//d r/s 1:16h//phase 2.4%//age 26:54h 
»Vanaf dynastie 25 was het burgerlijke jaar waarin iemand ko-
ning werd zijn eerste regeringsjaar.« 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs 
https://en.wikipedia.org/wiki/Piye 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/piye.htm 

   3279 695/’94 Pul, de onderkoning van Assyrië, werd in de tweede maand ko-
ning over Assyrië en nam de troonnaam Tiglath-Pilezer aan. [In
1Kr.5:26 moet niet vertaald worden met ‘en’ de geest van Ti-
glath-Pilezer, maar met ‘te weten’ de geest van Tiglath-Pilezer.] 

          ▪Tiglath-Pilezer III was 18 jaren koning. 
          ▪Tiglath-Pilezer’s eerste jaar als koning was 694/’93 v. Chr. [Om-

dat in de Assyrische eponiemen-lijst tussen Ashur-nirari V en Ti-
glath-Pilezer III 50 jaren ontbreken, zijn de jaartallen bij Tiglath-
Pilezer en zijn opvolgers onjuist. Zie voor meer informatie het
document De Assyrische koningen.] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9) 
»In deze chronologie is geen gebruik gemaakt van tabletten zo-
als VAT 4956, BM 38462 (LBAT 1420) en BM 32312, die in de
periode der Seleuciden (3e eeuw v. Chr.) zijn beschreven. Want
de schrijvers van deze tabletten hebben bij het overnemen van
oude astronomische informatie deze informatie aangevuld met
historische informatie op grond van een chronologie die astro-
nomen in die tijd hadden geconstrueerd. Want astronomen wa-
ren in die tijd in staat om maansverduisteringen en posities van
planeten, zoals Jupiter en Saturnus, uit het verleden te bereke-
nen. Van de maansverduisteringen uit het verleden maakten zij
jaarreeksen.  En aan die  jaarreeksen verbonden zij  op  grond
van koningslijsten jaarnummers van koningen. Op deze wijze
konden zij  oude op tabletten vastgelegde maansverduisterin-
gen, waarvan men de data had overgezet naar de kalender van
de 3e eeuw v. Chr., identificeren en voorzien van een jaarnum-
mer. Maar omdat hun Perzische koningslijst onjuist was zijn de
koningen  die  vóór  de  Perzische  koning  Darius  II  (424/'23  v.
Chr.) regeerden in de verkeerde tijd geplaatst. En het is daarom
dat in de gebruikelijke chronologie de regeringstijden van konin-
gen zoals Tiglath-Pilezer III, Nebukadnezar II, Kores II (Cyrus),
en Darius I niet overeenkomen met de tijd waarin volgens aller-

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/piye.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Piye
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs


lei andere buitenbijbelse bronnen, en de Bijbel zelf, deze konin-
gen regeerden.« 

http://www.caeno.org/_Nabonassar/pdf/Aaboe_Saros%20dates_Texts%20A,B,C,D.pdf 
http://www.caeno.org/pdf/Walker_Grand%20Saros.pdf 
http://www.caeno.org/pdf/Steele_Eclipse%20predictions.pdf 
          ▪De HEERE begon in Juda te zenden Rezin, de koning van Sy-

rië, en Pekah, de koning van Israël (2kg.15:37). 

   3283 691/'90 Achaz werd in de eerste helft van het zeventiende regerings-
jaar van Pekah koning over Juda nadat Jotham in zijn zestiende
regeringsjaar was gestorven (2Kg.16:1). 

          ▪Achaz regeerde 16 jaren (2Kg.16:2). 
          ▪Achaz’ eerste regeringsjaar was 691H/’90 v. Chr. 

   3284 690/'89 Tiglath-Pilezer ontving volgens een inscriptie omtrent zijn vijfde
regeringsjaar schatting van Achaz en Rezin. [Waarschijnlijk net
nadat hij in dat jaar na een beleg van 3 jaren de noord-Syrische
stad Arpad had ingenomen.] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9) 

   3285 689/’88 Nadat  Tiglath-Pilezer  in  zijn  vijfde  regeringsjaar  (690/'89)  het
westen had verlaten, belegerden Pekah en Rezin Achaz te Je-
ruzalem (2Kg.16:5; Js.7:1). 

          ▪Jesaja profeteerde: “en binnen nog vijfenzestig jaren zal Efraïm
verbroken worden, dat het geen volk is,” en "voorzeker, eer dit
knechtje  weet  te  verwerpen  het  kwade,  en  te  verkiezen  het
goede, zal het land verlaten zijn van haar twee koningen, voor
wie gij  vreest"  (Js.7:1-16,  in v.6 niet 'verdriet  aandoen',  maar
'vrees aanjagen',  en  in  v.16 niet  'waarover  gij  verdrietig  zijt',
maar 'voor wie gij vreest'). [Jaar 1 van de 65 jaren was 689H/
'88 v. Chr.] 

          ▪Rezin en Pekah vermochten niet met strijden tegen Jeruzalem
vanwege de muren (2Kg.16:5; Antiq.IX,12:1). 

   3286 688/'87 Toen Tiglath-Pilezer in zijn zevende regeringsjaar naar het wes-
ten was gekomen en in noord en midden Syrië streed, zond
Achaz een geschenk en vroeg hij om hulp, maar het benauwde
Achaz dat Tiglath-Pilezer hem toen niet hielp (2Kg.16:7,8; 2Kr.
28:20,21). 

          ▪Rezin verliet het land Juda nadat hij Elath aan Syrië had terug-
gebracht (2Kg.16:6; 2Kr.28:5; Antiq.IX,12:1). 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9) 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

          ▪Pekah verliet het land Juda nadat hij Achaz een grote slag had
toegebracht (2Kr.28:5-8). 

          ▪Tiglath-Pilezer trok vanuit Syrië naar het zuiden en nam in het
twintigste regeringsjaar van Pekah (688H/'87 v. Chr.) Ijon in, en
Abel-Beth-Maächa, en Janoah en Kedes, en Hazor, en Gilead,
en Galiléa, het ganse land van Nafthali; en hij voerde hen weg
naar Assyrië (2Kg.15:29; 1Kr.5:26). 

   3287 687/'86 Hosea maakte een samenzwering tegen Pekah en doodde hem
(2Kg.15:30). 

          ▪Tiglath-Pilezer  maakte  in  het  twintigste  regeringsjaar  van Jo-
tham (687H/'86 v. Chr.) Hosea koning over Israël (2Kg.15:30).
[Waarschijnlijk werd liever aan de al overleden Jotham gerefe-
reerd dan aan de nog levende Achaz, vanwege Achaz’ slecht-
heid (2Kr.28:22-25).] 

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
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http://www.caeno.org/_Nabonassar/pdf/Aaboe_Saros%20dates_Texts%20A,B,C,D.pdf


   3290 684/'83 Tiglath-Pilezer III onderwierp Filistea in zijn elfde regeringsjaar. 
          ▪Jesaja profeteerde: "eer dat knechtje zal kunnen roepen: Mijn

vader! of, mijn moeder! zal men de rijkdom van Damascus, en
de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning
van Assur" (Js.8:4). [De navolgende profetie, die in vers 5 wordt
aangekondigd, is kort na de dood van Rezin in 682/'81 v. Chr.
uitgesproken. Want in vers 6 volgt na de eerste aanklacht tegen
Juda nog een tweede, namelijk: "en er vreugde is over (niet 'bij')
Rezin en de zoon van Remalia" (vgl. Eze.25:3,4;8,9; 26:2,3).] 

   3291 683/'82 Tiglath-Pilezer III plunderde de stad Samaria en belegerde de
stad Damascus in zijn twaalfde regeringsjaar (Js.8:4). 

   3292 682/'81 Tiglath-Pilezer III nam in zijn dertiende regeringsjaar Damascus
in, en doodde Rezin (2Kg.16:9). 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9) 

   3294 680/'79 Hosea werd in de eerste helft  van het twaalfde regeringsjaar
van Achaz koning over Israël te Samaria (2Kg.17:1). 

          ▪Hosea, de laatste koning van Israël, regeerde 9 jaren (2Kg.17:
1). 

          ▪Hosea’s eerste regeringsjaar was 680H/’79 v. Chr. 
          ▪De  Kusiet  Piye  veroverde  in  zijn  twintigste  regeringsjaar  (c.

680E/'79) geheel Egypte. [Osorkon III (c.681-c.653) van dynas-
tie 23 regeerde toen te Bubastis in de oostelijke Nijldelta en de
Lybiër  Shoshenq  IV  (c.681-c.667)  van  dynastie  22  regeerde
toen te Abusir (Busiris) in de midden-Nijldelta (zie The stela of
Piye en in de appendix bij Dynasty 22). Niet lang nadat Piye
zich weer naar het zuiden had teruggetrokken maakte noord-
Egypte zich weer van hem los.] 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/piye.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East 

   3297 677/’76 Hizkia werd in de tweede helft van het derde regeringsjaar van
Hosea onderkoning in Juda (2Kg.18:1). 

          ▪Hizkia regeerde 29 jaren (2Kg.18:2). 
          ▪Hizkia’s eerste regeringsjaar was 677H/’76 v. Chr. 
          ▪Salmaneser werd koning over Assyrië nadat Tiglath-Pilezer in

de tiende maand Tebeth was gestorven. 
          ▪Salmaneser V regeerde 5 jaren. 
          ▪Salmaneser's eerste regeringsjaar was 676/’75 v. Chr. 
          ▪Nog in hetzelfde jaar trok Salmaneser tegen Hosea op; en Ho-

sea werd zijn knecht, dat hij hem een geschenk gaf (2Kg.17:3).
[Het jaar 677/'76 v. Chr. had een extra maand.] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 16) 

   3298 676/'75 Jesaja sprak in het jaar waarin Achaz is gestorven tegen de Fili-
stijnen over de roede die hen geslagen had en nu gebroken
was (Js.14:28-32, en zie Js.10:5 en 30:31). [De gebroken roede
doelt op de kort hiervoor gestorven Assyrische koning Tiglath-
Pilezer die veel onheil heeft gebracht in Filistea.] 

          ▪Hizkia werd koning over Juda nadat Achaz in de eerste helft
van 676H/’75 v. Chr. was gestorven. 

          ▪Hizkia’s eerste jaar als koning was 676H/’75 v. Chr. [Hizkia was
25 jaren oud toen hij in 676/’75 v. Chr. koning werd (2Kg.18:2).
Zijn vader Achaz moet dus 10 jaren oud geweest zijn toen Hiz-
kia geboren werd, want Achaz was in 691/’90 v. Chr. 20  jaren

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cities_of_the_ancient_Near_East
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/piye.htm
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/


oud toen hij  koning werd (2Kg.16:2).  Tien jaren is zeer jong,
maar niet onmogelijk. Want het is bekend dat jongens wel vaker
op deze leeftijd vader werden. (Als Achaz aan het begin van
een kalenderjaar geboren is, dan was hij  naar onze rekening
van levensjaren bijna 11 jaren oud toen Hizkia geboren werd.)] 

   3299 675/’74 In het  eerste jaar dat  Hizkia koning was (niet  'van zijn rege-
ring'), op de eerste dag van de eerste maand {8/9 maart; dag
7}, begonnen, rond het midden van de dag, de priesters en Le-
vieten zich te heiligen (2Kr.29:4,5). [Zie het document De kalen-
ders in de Bijbel  voor de kalender die in deze dagen gebruikt
werd.] 
first visib. moon 8-3-675 B.C.//d r/s 2:10h//phase 5.6%//age 41:15h 

          ▪Zeven dagen later,  op de achtste dag van de eerste maand
{15/16 maart; dag 7}, eindigden rond het midden van de dag de
7 dagen durende heiliging van de priesters en Levieten. [Daar-
na heiligden zij het huis des HEEREN in 8 dagen; en op de zes-
tiende dag van de eerste maand {23/24 maart; dag 1} maakten
zij een einde (2Kr.29:17-19).] 

   3300 674/'73 Salmaneser ontdekte een samenzwering in Hosea, dat hij  tot
So (afk. van Osorkon), de koning van Egypte, boden gezonden
had, en het geschenk aan de koning van Assyrië niet als te vo-
ren van jaar tot jaar opbracht (2Kg.17:4). [So is niet Osorkon IV
van dynastie 22, maar Osorkon III van dynastie 23 (zie bij 680/
'79 v. Chr.).] 

          ▪Salmaneser  maakte  in  zijn  derde  regeringsjaar  (zijn  broer?)
Sargon onderkoning. 

          ▪Sargon II regeerde 17 jaren. 
          ▪Sargon’s eerste regeringsjaar was 673/’72 v. Chr. 
         http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9,16, en 17) 
          ▪Salmaneser kwam aan het begin van het vierde regeringsjaar

(okt./nov.) van koning Hizkia (dat was het zevende regerings-
jaar van Hosea) op naar Samaria, en belegerde het (2Kg.17:4,
5; 18:9). 

   3301 673//’72 Merodach-Baladan  (Marduk-apla-iddina) werd  vóór  de  lente-
equinox, aan het begin van het kalenderjaar 673/’72 v. Chr., ko-
ning over Babel. [Bij de koningen van Babel begonnen de rege-
ringsjaren met de lente-equinox. Zie de From Nabû-Nasir to Ša-
maš-šuma-ukin chronicle, en de  Early Years of Nebuchadnez-
zar chronicle waarin een deel van de eerste maand Nisan nog
bij het einde van het jaar hoort  waarin Nebukadnezar koning
werd. Het Babylonische kalenderjaar 673/'72 v. Chr. begon met 
16m/17 maart en de lente-equinox was op 27m/28 maart.] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 16 en 24) 

          ▪Merodach-Baladan regeerde 12 jaren. 
          ▪Merodach-Baladan’s eerste regeringsjaar was 673/’72 v. Chr. 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 16) 

   3302  672/'71 Sargon versloeg aan het begin van zijn tweede regeringsjaar
te Rafia bij Gaza het leger van Osorkon III (Shilkanni) dat Hose-
a kwam helpen. 

https://ia801207.us.archive.org/24/items/LuckenbillAncientRecordsAssyria02/Luckenbill_Ancient_Records_Assyri
a02.pdf (annalen) 
http://www.ucl.ac.uk/sargon/downloads/zamazalova_crossroads.pdf (p.309/'10) 
http://www.yahweh.org/publications/sjc/sabjub.pdf (p.68 noot 31) 

http://www.yahweh.org/publications/sjc/sabjub.pdf
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          ▪Sargon werd koning over Assyrië nadat Salmaneser in de tien-
de maand Tebeth van zijn vijfde regeringsjaar was gestorven. 

          ▪Sargon’s eerste jaar als koning was 671/’70 v. Chr. [Zijn jaren
werden zowel vanaf het jaar dat hij onderkoning werd, als vanaf
het jaar dat hij koning werd geteld. Een voorbeeld daarvan is
de Asdod expeditie die in zijn annalen in het elfde jaar, maar op
zijn Ninevé Prisma in het negende jaar is gedateerd.] 

   3303 671/’70 Teneinde van 3 jaren, aan het begin van de tweede helft van
het zesde regeringsjaar van Hizkia en het negende regerings-
jaar van Hosea, nam het Assyrische leger van koning Sargon
Samaria in (2Kg.18:10). [In de eponiemen-lijst staat dat Sargon
in zijn derde regeringsjaar (is zijn eerste jaar als koning) een
plaats binnentrok. De plaats(naam) is helaas onleesbaar, maar
moet Samaria zijn.] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9) 

          ▪Sargon  sloot  Hosea  op,  bond  hem in  het  gevangenhuis,  en
voerde Israël weg naar Assyrië, en deed ze wonen in Halah, en
in Habor, aan de rivier Gozan, en in de steden der Meden (2
Kg.17:4-6). 

   3305 669/'68 Sargon maakte omtrent zijn vijfde regeringsjaar zijn zoon San-
herib onderkoning. 

   3307 667/'66 In het zevende regeringsjaar van Sargon (annalen), hetwelk zijn
vijfde jaar als koning was (Ninevé Prisma), schonk Osorkon III
(Shilkanni) 12 oorlogspaarden aan Sargon.] 
http://www.yahweh.org/publications/sjc/sabjub.pdf (p.95 noot 86) 
http://www.redatedkings.com/download/Redating.pdf (p.164 noot 48) 

          ▪De Kusiet  Shabaka (dyn.25) volgde omtrent deze tijd Piye op
als koning over Kus (noord-Soedan en een deel van zuid-Egyp-
te). 

          ▪Shabaka regeerde waarschijnlijk 15 jaren. 
          ▪Shabaka's eerste regeringsjaar was waarschijnlijk  667E/'66 v.

Chr. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Shabaka 

          ▪Shabaka veroverde aan het begin van zijn tweede regeringsjaar
(febr./mrt. 666 v. Chr.) geheel Egypte. [Niet lang na de verove-
ring maakte Shabaka, de koning van Egypte en Kus, Shebitku
koning over noord-Kus en Tirhaka koning over zuid-Kus (vgl.
Dn.5:1,16).] 

   3308 666/’65 Volgens  het  verslag  van  Sargon’s  achtste  regeringsjaar  ge-
schiedde er  in de maand september of oktober,  juist  voor de
aanval op de stad Musasir (±37°N/±44°E), een maansverduiste-
ring.  [De zeer korte passage luidt: “Magur, heer van de kroon,
duurde langer (uštāniḫ)  dan de wake, omwille van de onder-
gang van Guti.”  Met andere woorden,  de maansverduistering
eindigde in een volgende wake. Deze maansverduistering (max.
±63%) geschiedde op 4 oktober, en begon in de eerste wake
omtrent 19h55m en eindigde aan het begin van de tweede wa-
ke omtrent  22h25m (lokale tijd).  Te Musasir  begon de eerste
wake omtrent 18h20m en eindigde omtrent 22h05m.  De bete-
kenis  van het  Mesopotamische werkwoord waar  uštāniḫ  een
vorm van is, is afhankelijk van de context 'langer duren', of 'con-
tinueren'.] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shabaka
http://www.redatedkings.com/download/Redating.pdf
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http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9) 
http://amor.cms.hu-berlin.de/~ossendrm/ustanih.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_people#cite_ref-8 

   3311 663/'62 Yamani, koning van de stad Asdod in Filistea, en Hizkia, koning
van Juda, vielen af van de koning van Assyrië, dat zij hem niet
dienden (2Kg.18:7 en vgl. 1Kg.4:21). 

          ▪Sargon zond in zijn  elfde regeringsjaar zijn bevelhebber (tar-
tan) Sanherib naar Asdod (Js.20:1). [In 2Kg.18:17 gaat het om
een tartan die van Sanherib het bevel over een deel van het As-
syrische leger kreeg, want letterlijk vertaald luidt het begin van
dit vers: “Evenwel zond de onderkoning van Assyrië zijn bevel-
hebber, en zijn hoofdofficier, en zijn stafofficier.”] 

https://ia801207.us.archive.org/24/items/LuckenbillAncientRecordsAssyria02/Luckenbill_Ancient_Records_Assyri
a02.pdf (annalen) 

          ▪Hizkia's vorsten gingen op eigen initiatief omtrent deze tijd naar
Zoan (= Tanis)  en Chanes (= Heracleopolis Magna) om hulp
(Js.30:1-7; 31:1-3). [Omdat te Zoan waarschijnlijk geen Kusiti-
sche (onder)koning aanwezig was is men vandaar doorgetrok-
ken naar het ongeveer 170 km ten zuiden van Zoan gelegen
Chanes, een stad van grote betekenis voor de koningen van
dynastie 25.] 

          ▪Na de inname van Asdod begon  Sanherib aan het einde van
het veertiende jaar van Hizkia alle vaste steden van Juda in te
nemen (Js.20:1; 36:1). 

          ▪Sanherib zond een zwaar heer naar Jeruzalem, terwijl hijzelf te-
gen Lachis streed (Js.36:2). [Tijdens de belegering van Jeruza-
lem werd Hizkia krank tot stervens toe (Js.38:1-6).] 

          ▪Shebitku zond in opdracht  van Shabaka de twintig jaren oud
zijnde Tirhaka om tegen Sanherib te strijden (2Kg.19:8,9). 
http://en.wikipedia.org/wiki/Shebitku 
http://en.wikipedia.org/wiki/Taharqa 

          ▪Sanherib versloeg Tirhaka en nam vele Kusieten en Egyptena-
ren  gevangen.  [Zoals  de  HEERE  al  voorzegd  kon  het  heer
van Shabaka Asdod en de steden van Juda niet helpen (Js.20:
1-6, v.6 niet 'eiland', maar 'kustland'; Js.30:1-7; 31:1-3).] 

          ▪De HEERE gaf Hizkia aan het einde van de elfde maand een
teken dat Hij hem gezond zou maken (2Kg.20:7-11). [Zie voor
het teken dat op 12 januari 662 v. Chr. geschiedde het docu-
ment  Hizkia’s teken.  Verder gaf  de HEERE nog een ander te-
ken. Want nadat men door Sanherib's campagne tegen Juda
niet had kunnen zaaien zou men in het vijftiende regeringsjaar
van Hizkia, het sabbatsjaar 663H/’62 v. Chr.,  wat  vanzelf  ge-
groeid was eten, en in het tweede jaar, het jubeljaar 662H/’61 v.
Chr., wat daarvan weer uit zou spruiten (2Kg.19:29-31; Js.37:
30-32; Lv.25:11,20-22). 

          ▪Sanherib keerde omtrent de twaalfde maand met schaamte des
aangezichts in zijn land weer nadat een engel des HEEREN
honderdvijfentachtigduizend man in het  leger van Assyrië ge-
dood had (2Kg.19:35-36; 2Kr.32:21; Js.17:12-14). [Uit de Assy-
rische verslagen van militaire campagnes blijkt een grote mate
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van persoonsverheerlijking. Want brieven van de bevelhebbers
(tartan) aan hun koning en de annalen van de koningen tonen
dat de Assyrische koning de daden van zijn bevelhebber aan
zichzelf toeschreef, zelfs wanneer hij al de tijd thuis was. Verder
valt op dat overwinningen breed worden uitgemeten en niet van
overdrijvingen zijn ontbloot (vgl. 2Kg.18:19–19:4), en dat neder-
lagen verdraaid worden weergegeven of geheel worden wegge-
laten om de beschamende waarheid te verbergen. Sargon deed
dit laatste met de desastreus afgelopen campagne tegen Juda,
die Sanherib in zijn naam had geleid. Maar Sanherib, trots op
de overwinningen over de vele vaste steden van Juda, heeft la-
ter toen hij koning was het succesvolle gedeelte van die cam-
pagne zodanig aan laten passen dat ze in de annalen van zijn
vierde regeringsjaar opgenomen konden worden. Op de Taylor
Prisma staat dit gedeelte bij de derde campagne.] 

http://www.kchanson.com/ANCDOCS/meso/sennprism1.html 
https://ia801207.us.archive.org/24/items/LuckenbillAncientRecordsAssyria02/Luckenbill_Ancient_Records_Assyri
a02.pdf (annalen)  
http://www.redatedkings.com/download/Redating.pdf (p.157/'58) 
http://www.archive.org/stream/assyrianhistorio00olmsricH/assyrianhistorio00olmsrich_djvu.txt 

   3312 662/’61 Merodach-Baladan (Marduk-apla-iddina), de koning van Babel,
zond brieven en een geschenk aan Hizkia toen hij gehoord had
dat Hizkia krank was geweest en weer sterk geworden was (Js.
39:1,2; 2Kr.32:22,23). 

          ▪Yamani, de naar Kus gevluchtte koning van Asdod, werd om-
trent deze tijd door Shebitku, de koning van Kus, aan Sargon
uitgeleverd. [Shebitku wordt in de Tang-i Var inscription uit 658/
'57 v. Chr. koning van Kus (Meluhha) genoemd, en niet de ko-
ning van Egypte (Musri), want dat was Shabaka.] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shebitku 

          ▪Sargon versloeg aan het einde van zijn  twaalfde regeringsjaar
Merodach-Baladan. 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9,16, en 17) 
https://ia801207.us.archive.org/24/items/LuckenbillAncientRecordsAssyria02/Luckenbill_Ancient_Records_Assyri
a02.pdf (annalen)  

   3317 657/’56 Sanherib werd in de vijfde maand koning over Assyrië nadat
Sargon in zijn zeventiende regeringsjaar was gestorven. 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 9) 

          ▪Sanherib was 23 jaren koning. 
          ▪Sanherib’s eerste jaar als koning was 656/’55 v. Chr. 

   3321 653/'52 De Kusiet Shebitku (dyn.25) volgde omtrent deze tijd Shabaka
op als koning over Kus en Egypte. 

          ▪Shebitku regeerde waarschijnlijk 14 jaren. 
          ▪Shebitku's eerste regeringsjaar was waarschijnlijk  653E/'52 v.

Chr. [Shebitku maakte gedurende zijn regering de decoratie van
de door Osorkon III (c.681-c.653) gebouwde tempel van Osiris He-
qadjet in Thebe af.] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shebitku 

   3326  648/'47 Manasse werd koning over Juda nadat Hizkia in het vijftiende
levensjaar na zijn ziekte en in de tweede helft van zijn negenen-
twintigste regeringsjaar was gestorven (2Kg.20:6). 

          ▪Manasse regeerde 55 jaren (2Kg.21:1). 
          ▪Manasse’s eerste regeringsjaar was 648H/’47 v. Chr. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shebitku
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   3334 640/'39 De Kusiet Tirhaka (dyn.25) volgde Shebitku op als koning over
Kus en Egypte. 

          ▪Tirhaka regeerde 27 jaren. 
          ▪Tirhaka's eerste regeringsjaar was 640E/'39 v. Chr. [De datum

9 Peret IV, jaar 26 waarop een Apisstier-inauguratie geschied-
de komt overeen met 30 aug. 615 v. Chr., de eerste dag van
een maan-maand (avond 29 aug. eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 29-8-615 B.C.//d r/s 0:51h//phase 5.6%//age 52:57h 
»De inauguratie van een Apisstier,  zo blijkt,  geschiedde altijd
een feestdag, namelijk op de eerste of vijftiende dag van een
maan-maand.« 
https://en.wikipedia.org/wiki/Taharqa 
http://ib205.tripod.com/apis_3.html 

   3340 634/’33 Esarhaddon  werd  koning  over  Assyrië  nadat  Sanherib  in  de
tiende maand van zijn drieëntwintigste jaar als koning door zijn
zonen Adrammelech en Sarezer was gedood (2Kg.19:37). 

          ▪Esarhaddon regeerde 12 jaren. 
          ▪Esarhaddon’s eerste regeringsjaar was 633/’32 v. Chr. [Zie het

document Koning Esarhaddon regeerde van 634/’33 tot 622/’21
v. Chr.] 

   3350 624/'23 Esarhaddon trok aan het  begin  van zijn  tiende regeringsjaar
naar  Egypte. [Toen  Esarhaddon  op  weg  naar  Egypte  waar-
schijnlijk weer  velen uit het oosten mee naar Samaria voerde
werd het woord vervuld dat Jesaja in 689/’88 v. Chr. geprofe-
teerd had: “en binnen nog vijfenzestig jaren zal Efraïm verbro-
ken worden, dat het geen volk is” (Js.7:8 en vgl. 1Pt.2:10; 2Kg.
17:24-41; Ezr.4:2,10). Jaar 65 was 625H/'24 v. Chr.] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM18) 

          ▪De zonsverduistering die volgens tablet SAA 08, 280 tijdens de
regering van Esarhaddon geschiedde waarbij de linkerzijde van
de zon bij zonsopgang verduisterd was en waarvan volgens ta-
blet SAA 10, 148 de eclipsdiameter 2 vingers (is 1/6 van de
schijnbare  zondiameter)  bedroeg was die  van 7/8  juli  624 v.
Chr. [Dit was de enigste verduistering tijdens de regering van
Esarhaddon waarbij de zon verduisterd opkwam.] 
Plaats: Ninevé (36°25'N/43°10'E) 
Verduistering bij zonsopgang ±6% 
ΔTc ca. +7 min. (= +1°45') 

http://oracc.museum.upenn.edu/saao/knpp/pager (zie SAA 08, 280 en SAA 
10, 148) 

   3352 622/'21 Assurbanipal  werd  koning  over  Assyrië  nadat  Esarhaddon in
de achtste maand van zijn twaalfde regeringsjaar was gestor-
ven. 

          ▪Assurbanipal regeerde 42 jaren. 
          ▪Assurbanipal's eerste regeringsjaar was 621/'20 v. Chr. [Zie het

document Koning Esarhaddon regeerde van 634/’33 tot 622/’21
v. Chr.] 

http://oracc.museum.upenn.edu/saao/knpp/pager
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://ib205.tripod.com/apis_3.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Taharqa


   3360 614/'13 Assurbanipal veroverde de stad Thebe (= No) in Egypte. [Niet
lang daarna profeteerde Nahum dat Ninevé in Assyrië net als
No veroverd zou worden (Na.3:1vv.; zie 563/'62 v. Chr.).] 

          ▪Psammetichus I van dynastie 26 werd koning over Egypte. 
          ▪Psammetichus I regeerde 55 jaren. 
          ▪Psammetichus' eerste regeringsjaar was 614E/'13 v. Chr.  [De

datum 12 Akhet  III,  jaar  54 waarop een Apisstier-inauguratie
geschiedde komt overeen met 22 maart 561 v. Chr., de vijftien-
de dag van een maan-maand (avond 7  maart  eerste  zichtb.
maan).] 
first visib. moon 7-3-561 B.C.//d r/s 2:17h//phase 6.4%//age 45:12h 
http://kristenfrihet.se/english/gtr4/5%20gtr4%20rev%20kap3.pdf (p.142) 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs 
https://en.wikipedia.org/wiki/Psamtik_I 

   3381 593/'92 Amon werd koning over Juda nadat Manasse in de tweede helft
van zijn vijfenvijftigste regeringsjaar was gestorven. 

          ▪Amon regeerde 2 jaren (2Kg.21:19). 
          ▪Amon’s eerste regeringsjaar was 593H/’92 v. Chr. 

   3383 591/'90 Josia werd, toen hij 8 jaren oud was, koning over Juda nadat A-
mon in de tweede helft van zijn tweede regeringsjaar was ge-
storven. 

          ▪Josia regeerde 31 jaren (2Kg.22:1). 
          ▪Josia’s eerste regeringsjaar was 591H/’90 v. Chr. 

   3394 580/'79 Assur-etel-ilani werd koning over Assyrië nadat Assurbanipal in
zijn tweeënveertigste regeringsjaar was gestorven. 

          ▪Assur-etel-ilani regeerde 4 of 5 jaren. 
          ▪Assur-etel-ilani's eerste regeringsjaar was 579/'78 v. Chr. 

   3395 579/'78 Josia begon in de tweede helft van zijn twaalfde regeringsjaar
(580/'79 v. Chr.) toen hij 20 jaren oud was Juda en Jeruzalem
van de hoogten en de asjerapalen (niet 'bossen'), en de gesne-
den en de gegoten beelden te reinigen (2Kr.34:3). 

          ▪ In de eerste helft van het dertiende regeringsjaar van Josia be-
gon het Woord des HEEREN tot Jeremia te geschieden.  [Het
eerste jaar dat het Woord des HEEREN tot Jeremia geschiedde
was dus het sabbatsjaar 579H/’78 v. Chr. (Jr.1:1,2).] 

   3397 577/'76 Nabopolassar werd in de achtste maand van het derde rege-
ringsjaar van Assur-etel-ilani koning over Babel nadat hij in het
voorgaande jaar de stad van de Assyriërs had veroverd. 

          ▪Nabopolassar regeerde 21 jaren. 
          ▪Nabopolassar eerste regeringsjaar was 576/'75 v. Chr. 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 21) 

   3400 574/’73 In de eerste helft van het achttiende regeringsjaar van Josia,
toen Josia het land en het huis reinigde (niet 'gereinigd had'),
werd het wetboek gevonden (2Kr.34:3-8,15). 

   3401 573/’72 Aan het einde van de eerste helft van het achttiende regerings-
jaar van Josia bereidden (niet ‘hielden‘) zij  het pascha op de
veertiende dag van de eerste maand {3/4 maart 572 v. Chr.;
dag 4} (2Kr.35:1-19). [De eerste dag van de eerste maand was
19/20 febr.,  dag 5 van de week (avond 19 febr. eerste zicht-
baarheid maan).] 
first visib. moon 19-2-573 B.C.//d r/s 2:02h//phase 4.9%//age 50:21h 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
https://en.wikipedia.org/wiki/Psamtik_I
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharaohs
http://kristenfrihet.se/english/gtr4/5%20gtr4%20rev%20kap3.pdf


   3411 563/’62 In  het  veertiende regeringsjaar  van Nabopolassar,  de koning
van Babel en vader van Nebukadnezar, verwoestten de Meden,
Babyloniërs en Scythians de stad Ninevé (Zf.1:1; 2:13). 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 22) 

   3413 561/’60 Necho II (dyn.26) werd omtrent januari 560 v. Chr. koning over
Egypte nadat Psammetichus I aan het begin van zijn vijfenvijfig-
ste regeringsjaar was gestorven. 

          ▪Necho II regeerde 16 jaren. 
          ▪Necho’s  eerste regeringsjaar  was 560E/’59 v.  Chr.       [Vol-

gens demotisch papyrus P. Berlin 13588 geschiedde er in Egyp-
te  (±30°N/±31°E)  rond de tijd  dat  Psammetichus I  stierf  een
maansverduistering (the sky swallowed the disk). Deze maans-
verduistering geschiedde in 561 v. Chr., in de nacht van 14 op
15 aug.] 
Max. verduistering  ±73% 
ΔTc ca. +9 min. (= +2°15') 

http://www.redatedkings.com/download/Redating.pdf (p.212, noot 15)
https://en.wikipedia.org/wiki/Necho_II 

   3414 560/'59 Joahaz werd omtrent de vijfde maand koning over Juda nadat
Josia in de tweede helft van zijn eenendertigste regeringsjaar in
de strijd tegen farao Necho was omgekomen (2Kg.23:29-30).
[Omdat na de dood van Josia het Egyptische leger in de vierde
maand van het zeventiende regeringsjaar van Nabopolassar de
Eufraat overtrok, moet Josia in de derde of vierde maand zijn
omgekomen.] 

          ▪Joahaz regeerde 3 maanden (2Kg.23:31). 
          ▪Assur-uballit II, de laatste koning van het Assyrische rijk, kwam

omtrent de zevende maand ten val in de strijd tegen de Babylo-
niërs. [Met de val van Assur-uballit hield het Assyrische rijk op
te bestaan en begon de 70-jarige heerschappij van Babel over
de volken. Het eerste jaar van de 70 jaren was dus 560H/'59
v. Chr. (Jr.25:9-11; 29:10, niet 'als zeventig jaren te Babel ver-
vuld zijn', maar 'als de zeventig jaren van Babel vervuld zijn').] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 22) 

          ▪Necho liet  omtrent de achtste maand Joahaz binden te Ribla
(Syrië), opdat hij te Jeruzalem niet regeren zou (2Kg.23:33). 

          ▪Op de terugweg naar  Egypte nam Necho Joahaz mee en  
maakte hij omtrent de negende maand Jojakim koning over Ju-
da  (2Kg.23:34).  [Drie maanden na de dood van Josia begon
met de gevankelijke wegvoering van Joahaz (Sallum), de ko-
ning van Juda te Jeruzalem, het vervullen van de 70 jaren der
verwoestingen (verlatingen) van Jeruzalem (2Kr.34:28 en vgl.
Js.57:1,2;  Jr.22:10-12;  Eze.19:4; Dn.9:2).  Het  eerste jaar van
de ballingschap was dus 560H/’59 v. Chr.] 

          ▪Jojakim regeerde 11 jaren (2Kr.36:5). 
          ▪Jojakim’s eerste regeringsjaar was 560H/’59 v. Chr. 

   3417 557/'56 Niet lang na de val van Ninevé in 563/'62 v. Chr. waren de Me-
den ten strijde getrokken tegen de Lydiërs, en volgens Herodo-
tus (1,74 en 103) geschiedde er in het zesde jaar van die strijd,

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
https://en.wikipedia.org/wiki/Necho_II
http://www.redatedkings.com/download/Redating.pdf
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/


tijdens de slag bij  de rivier  de Halys (midden-Turkije;  ±39°N/
±33°E), een zonsverduistering waardoor het plotseling donker
werd.  [De zonsverduistering geschiedde in de middag van 19
mei 557 v. Chr.] 
Max. verduistering  ±87% 
ΔTc ca. +9 min. (= +2°15') 

http://www.gutenberg.org/files/2707/2707-H/book1.htm 
          ▪Nabopolassar  maakte  zijn  zoon  Nebukadnezar  onderkoning

over Babel.
          ▪Nebukadnezar II regeerde 44 jaren. 
          ▪Nebukadnezar's eerste regeringsjaar was 556/'55 v. Chr. [Om-

dat het in Israël gebruikelijk was, in tegenstelling tot Babylon,
om de regeringsjaren vanaf het onderkoningschap te tellen is in
2Koningen en Jeremia het eerste regeringsjaar van Nebukad-
nezar volgens de Babylonische exclusieve telwijze dus 556/'55
v. Chr., en regeerde hij 44 jaren.] 

   3418 556/'55 Jeremia profeteerde aan het begin van de tweede helft van het
vierde regeringsjaar van Jojakim (557H/'56; het drieëntwintigste
jaar dat het Woord des HEEREN tot Jeremia geschiedde) dat 
de HEERE het leger van de Babylonische  onderkoning Nebu-
kadnezar over het land zou brengen (Jr.25:1-10). 

          ▪Nebukadnezar sloeg het leger van farao Necho, dat aan de ri-
vier de Eufraat bij Karchemis was (Jr.46:2). 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 24) 

          ▪Nebukadnezar veroverde het hele gebied van Hamath. 
          ▪Nebukadnezar keerde terug naar Babel en werd koning over

Babel, nadat  zijn vader Nabopolassar in de vijfde maand  van
zijn eenentwintigste regeringsjaar was gestorven. [Omdat het in
Babel  (Babylon) gebruikelijk  was om de regeringsjaren vanaf
het koningschap te tellen is het eerste jaar van Nebukadnezar
volgens  de  Babylonische  exclusieve  telwijze  dus  555/'54  v.
Chr., en regeerde hij 43 jaren.] 

          ▪Na zijn troonsbestijging op de eerste dag van de zesde maand
Elul {8m/9 aug.; dag 7m/8} kwam Nebukadnezar aan het einde
van het vierde regeringsjaar van Jojakim te Jeruzalem, en bele-
gerde het (2Kg.24:1; 2Kr.36:6; Dn.1:1). [In Dn.1:1 is dit niet het
vierde, maar het derde regeringsjaar van Jojakim, omdat de ja-
ren daar op Babylonische, dat wil zeggen, op exclusieve wijze
geteld zijn.] 
first visib. moon 7-8-556 B.C.//d r/s 1:23h//phase 8.6%//age 54:12h 
»In de Babylonische kalender hadden de maanden in deze tijd
geen vast aantal dagen, want de eerste dag van elke maand
werd bepaald door de eerste zichtbaarheid van de maan.« 

          ▪De HEERE gaf Jojakim, en een deel van de vaten van het huis
Gods,  in  de hand  van Nebukadnezar  (Dn.1:2)  [Nadat  Nebu-
kadnezar Jojakim met twee koperen ketenen had laten binden
om hem naar Babel te voeren, bedacht hij zich. Want Jojakim
mocht in Jeruzalem blijven om aldaar zijn knecht te zijn (2Kr.36:
6; Dn.1:2). Jojakim bleef 3 jaren zijn knecht (2Kg.24:1). Jaar 1
van de 3 jaren was dus 556H/'55 v. Chr. (2Kg.24:1).] 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://www.gutenberg.org/files/2707/2707-h/book1.htm
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEatlas/SEatlas-1/SEatlas-0559.GIF


          ▪Nebukadnezar liet Judeeërs uit Jeruzalem gevankelijk wegvoe-
ren naar Babel, waaronder Daniël en zijn drie vrienden, en liet
ook een deel van de vaten van het huis Gods naar Babel bren-
gen (2Kr.36:7, niet 'ook'; Dn.1:1-3; 2:25). 

          ▪ In de negende maand van het vijfde regeringsjaar van Jojakim
(556H/'55 v. Chr.) werd een vastendag uitgeroepen (Jr.36:9). 

          ▪Op de vastendag las Baruch alle woorden des HEEREN die hij
in de tweede helft van het vierde regeringsjaar van Jojakim uit
de mond van Jeremia op een boekrol had geschreven (Jr.36:1-
6). 

          ▪ In  de  elfde  maand  Shebat  betaalde  Jojakim  voor  de  eerste
keer schatting aan Nebukadnezar (vgl. 2Kg.17:3).
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 24) 

          ▪Nebukadnezar ging in de elfde maand terug naar Babel nadat
hij ingenomen had al wat van de koning van Egypte was, van
de rivier van Egypte af tot aan de rivier Eufraat (2Kg.24:7; Flav.
Jos. against Apion I,19).

   3420 554/'53 Ten einde van 3 kalenderjaren, dat is in de tweede helft van het
tweede regeringsjaar van Nebukadnezar volgens de Babyloni-
sche telling, werden Daniël en zijn drie vrienden door de over-
ste der kamerlingen voor het aangezicht van Nebukadnezar in-
gebracht (Dn.1:5,18). 

          ▪Nog in hetzelfde jaar droomde Nebukadnezar  over het  grote
beeld (Dn.2:1vv.). 

   3422 552/'51 Na 3 jaren knecht van Nebukadnezar te zijn geweest rebelleer-
de Jojakim in het vierde jaar (553H/'52 v. Chr.) door geen schat-
ting te betalen (2Kg.24:1 en vgl. 2Kg.17:3,4). 

          ▪Nebukadnezar trok in de negende maand Kislev van zijn vijfde
regeringsjaar (het vierde volgens de Babylonische telling) naar
Egypte om tegen Necho te strijden. [In de strijd leden beide le-
gers grote verliezen.] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 24) 

   3424 550/'49 In het zevende regeringsjaar van Nebukadnezar (het zesde vol-
gens de Babylonische telling) zond de HEERE door Zijn knecht
Nebukadnezar in de negende of tiende maand de benden der
Chaldeeën,  der Syriërs,  der Moabieten,  en der kinderen Am-
mons, tegen Juda, om dat te verderven (2Kg.24:2). 

          ▪De Rechabieten trokken naar Jeruzalem vanwege het heer der 
Chaldeeën, en der Syriërs (Jr.35:11). 

          ▪Jojakim stierf in de eerste helft van zijn elfde regeringsjaar om-
trent de elfde maand (2Kg.24:6). [Zijn dood lichaam is wegge-
sleept en weggeworpen ver weg van de poorten van Jeruza-
lem, en lag des daags in de hitte, en des nachts in de vorst (Jr.
22:18,19; 36:30).] 

          ▪Nebukadnezar voerde 3023 Judeeërs gevankelijk weg toen hij
in de elfde of twaalfde maand (jan./febr. 549 v. Chr.) terugging
naar Babel (Jr.52:28). 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 24) 

   3425 549/'48 In het  achtste regeringsjaar van Nebukadnezar (het  zevende
volgens de Babylonische telling)  werd aan het  einde van de
achtste maand, of het begin van de negende, Jojachin, zoon
van Jojakim, koning over Juda (2Kg.24:6,8,12). 

          ▪Jojachin regeerde 3 maanden (2Kg.24:8). 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/


          ▪Nebukadnezar vertrok in de negende maand Kislev uit Babel en
trok naar het westen. 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 24) 

          ▪Nadat Nebukadnezar had gehoord dat Jojachin koning over Ju-
da was geworden zond hij ruim 1½ maand voor de wederkomst
van het jaar zijn knechten naar Jeruzalem om de stad te bele-
geren, opdat Jojachin niet zou regeren (2Kg.24:10; 2Kr.36:10;
Jr.22:24; 36:30).  [De wederkomst van het jaar,  dat is de dag
van de lente-equinox, was op 26/27 maart.] 

          ▪Zelfs Nebukadnezar kwam tegen de stad,  toen zijn knechten
die belegerden (2kg.24:11). 

          ▪Jojachin ging onmiddelijk uit tot Nebukadnezar, hij, en zijn moe-
der, en zijn knechten, en zijn vorsten, en zijn hovelingen; en Ne-
bukadnezar nam hem gevangen (2Kg.24:12). [Volgens de zo-
genoemde  Jerusalem Chronicle (of  Early Years of Nebuchad-
nezzar) nam Nebukadnezar op  de tweede dag van de twaalf-
de maand Adar (14m/15 febr. 548 v. Chr.; dag 3m/4) Jeruzalem
in,  en  Jojachin  gevangen  (2Kg.24:12).  Volgens  de  Babyloni-
sche kalender van die dagen was de eerste dag van de twaalf-
de maand 13m/14 febr. (avond 12 febr. eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 12-2-548 B.C.//d r/s 1:35h//phase 3.6%//age 41:52h 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 24) 

          ▪Nebukadnezar stelde  in de twaalfde maand een koning naar
zijn eigen keuze over Juda aan, namelijk Zedekia, zoon van Jo-
sia, en bracht (niet 'liet halen') Jojachin, en met hem duizenden
anderen,  waaronder  ook  Mordechai  en Ezechiël,  naar  Babel
(2Kg.23:30,31; 24:8-18; 2Kr.36:10;  Es.2:5,6; Jr.22:24-26). [Het
eerste jaar van de wegvoering was dus 549H/’48 v. Chr. De pro-
fetieën in het boek Ezechiël zijn vanaf deze wegvoering geda-
teerd (Eze.1:2; 40:1).] 

          ▪Zedekia, de laatste koning van Juda, regeerde 11 jaren  (2Kg.
24:18). 

          ▪Zedekia’s eerste regeringsjaar was 549H/’48 v. Chr. 

   3429 545/'44 In  de tweede helft  van het  vierde regeringsjaar  van Zedekia
profeteerde Hananja in de vijfde maand dat de HEERE in nog 2
volle jaren de vaten van het huis des  HEEREN tot Jeruzalem
zou terugbrengen (Jr.28:1-3). 

          ▪ In de zevende maand van hetzelfde regeringsjaar, 2 maanden
na zijn valse profetie, stierf Hanaja (Jr.28:15-17). 

          ▪Psammetichus II (dyn.26) werd koning over Egypte nadat Ne-
cho II in zijn zestiende regeringsjaar was gestorven. 

          ▪Psammetichus II regeerde 7 jaren. 
          ▪Psammetichus' eerste regeringsjaar was 545E/'44 v. Chr. [Vol-

gens de stèle van Hofra uit jaar 12 is er een Apisstier-inaugu-
ratie geweest op 9 Shemu III in jaar 1 van Psammetichus II.
Maar omdat deze datum niet overeenkomt met een eerste of
vijftiende dag van een maan-maand is de datum mogelijk ver-
keerd, of heeft de Apisstier-inauguratie bij uitzondering op een
andere feestdag plaatsgevonden. 
http://kristenfrihet.se/english/gtr4/5%20gtr4%20rev%20kap3.pdf (p.142) 
De datum 10 Shemu II, jaar 3 waarop de Karnak Victory Stela is
gedateerd komt overeen met 12 okt. 543 v Chr., de eerste dag
van een maan-maand (avond 11 okt. eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 11-10-543 B.C.//d r/s 0:44//phase 4.2%//age 45:48h 
https://en.wikipedia.org/wiki/Psamtik_II 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psamtik_II
http://kristenfrihet.se/english/gtr4/5%20gtr4%20rev%20kap3.pdf
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/


   3430 544/'43 In zijn  dertigste levensjaar  en in  het  vijfde jaar van de weg-
voering van koning Jojachin (545H/'44 v. Chr.), begon op de vijf-
de dag van de vierde maand {31 mei/1 juni; dag 3} het Woord
des HEEREN tot Ezechiël, de zoon van de priester Buzi, te ko-
men (Eze.1:1-3). [De eerste dag van de eerste maand was 27/
28 febr., dag 1 van de week (avond 27 febr. eerste zichtbaar-
heid maan.] 
first visib. moon 27-2-544 B.C.//d r/s 1:53h//phase 4.2%//age 37:22h 

          ▪Ten einde van 7 dagen geschiedde op de twaalfde dag van de
vierde maand {7/8 juni;  dag 3} het  Woord des HEEREN op-
nieuw tot Ezechiël (Eze.3:16). 

   3431 543/'42 In het zesde jaar van de wegvoering (544H/'43 v. Chr.), op de
vijfde dag van de zesde maand {19/20 juli;  dag 4},  zag Eze-
chiël de gruwelen in de tempel te Jeruzalem (Eze.8:1vv.). [De
vrouwen beweenden Thammuz (een vruchtbaarheids godheid),
omdat Isjtar (een vruchtbaarheids godin), de partner van Tham-
muz, nadat zij was teruggekeerd van het bezoeken van de on-
derwereld, Thammuz in haar plaats opofferde aan de onderwe-
reld. Isjtar is de planeet Venus, de koningin van de hemel (Jr.7:
18;  44:17-19,25). De eerste zichtbaarheid (de terugkeer)  van
Venus als avondster was op 19/20 juli.  De eerste dag van de
eerste maand was 17/18 febr., dag 6 van de week.] 
first visib. moon 17-2-543 B.C.//d r/s 2:22h//phase 6.4%//age 44:58h 
first visib. Venus 19-7-543 B.C.//d r/s 0:28h//age 23d 15h//crit.alt. 0.3 

http://etd.library.vanderbilt.edu/available/etd-03312006-193940/unrestricted/final.pdf 
(p.45/'6, noot 115) 

   3432 542/'41 In het zevende jaar van de wegvoering (543H/'42 v. Chr.), op
de tiende dag van de vijfde maand {13/14 juli; dag 6}, kwamen
er mannen uit de oudsten van Israël om de HEERE te vragen,
maar God weigerde te antwoorden (Eze.20:1-4). [De eerste dag
van de eerste maand was 8/9 maart, dag 5 van de week.] 
first visib. moon 8-3-542 B.C.//d r/s 2:18h//phase 6.2%//age 43:43h 

          ▪Psammetichus bezocht in zijn vierde regeringsjaar (542E/'41 v.
Chr.) Zedekia te Jeruzalem. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Psamtik_II 

   3433 541/'40 Zedekia rebelleerde tegen Nebukadnezar door geen schatting
te betalen (2Kr.36:13; Eze.17:13-15). 

          ▪Nebukadnezar  begon  tegen  de  steden  van  Juda  te  strijden
(Jr.34:1,7). 

          ▪ In de eerste helft van het negende regeringsjaar van Zedekia
en het negende jaar van de wegvoering (541H/'40 v. Chr.), be-
gon Nebukadnezar op de tiende dag van de tiende maand {27/
/28 nov.; dag 5} Jeruzalem te belegeren (2Kg.25:1; Eze.24:1,2).
[De eerste dag van de eerste maand was 25/26 febr., dag 2 van
de week.] 
first visib. moon 25-2-541 B.C.//d r/s 1:31h//phase 2.8%//age 30:07h 

   3434 540/'39 In het tiende jaar van de wegvoering (540H/'39 v. Chr.), op de
twaalfde dag van de tiende maand {16/17 dec.; dag 4}, profe-
teerde Ezechiël over Egypte als een gebroken rietstaf (Eze.29:
1-16). De eerste dag van de eerste maand was 15/16 maart,
dag 1 van de week.] 
first visib. moon 15-3-540 B.C.//d r/s 1:33h//phase 3.0%//age 33:14h 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psamtik_II
http://etd.library.vanderbilt.edu/available/etd-03312006-193940/unrestricted/final.pdf


          ▪Hofra (Apriës; dyn.26) werd in januari 539 v. Chr. koning over
Egypte, nadat Psammetichus aan het begin van zijn zevende
regeringsjaar was gestorven (Jr.44:30). 

          ▪Hofra regeerde 20 jaren. 
          ▪Hofra’s eerste regeringsjaar was 539E/’38 v. Chr. [Hofra stierf in

het derde regeringsjaar van Amasis (518E/'17 v. Chr.).] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apries 

   3435 539/'38 Hofra trok met zijn heer uit Egypte waarna Nebukadnezar met
zijn heer van Jeruzalem wegtrok (Jr.37:5). 

          ▪ In het veertigste jaar (540H/'39 v. Chr.) dat Jeremia het Woord
des HEEREN tot het huis van Juda sprak werd hij in het gevan-
genhuis gezet (Jr.37:6-15). [Dit was jaar 390 van de ongerech-
tigheid van het huis Israëls (zie 929/'28 v. Chr.) en jaar 40 van
de ongerechtigheid van het huis van Juda, omdat zij al die jaren
weigerden om te horen (Jr.7:13,27,28; 11:9-12; 25:3; 26:5; 9:19;
Eze.4:1-17).] 

          ▪Nebukadnezar hervatte de belegering van Jeruzalem nadat hij
Hofra verslagen had. 

          ▪Nebukadnezar  liet  in  zijn  achttiende regeringsjaar  832 zielen
gevankelijk  wegvoeren  uit  Jeruzalem  (Jr.52:29).  [Dit  waren  
waarschijnlijk afgevallenen (Jr.38:19).] 

          ▪ In  de tweede helft  van het  tiende regeringsjaar  van Zedekia
(540H/'39 v. Chr.), werd Jeremia opgesloten in het voorhof der
bewaring (Jr.32:1,2). [Jeremia bleef in het voorhof der bewaring
tot de dag dat Jeruzalem werd ingenomen (Jr.38:28).] 

   3436 538/'37 In het elfde jaar van de wegvoering (539H/'38 v. Chr.) profe-
teerde Ezechiël op de zevende dag van de eerste maand {27/
28 febr.; dag 1}, en op de eerste dag van de derde maand {21/
22 april; dag 5}, over de ondergang van farao en zijn volk (Eze.
30:20-26; 31:1-18). [De eerste dag van de eerste maand was
21/22 febr., dag 2 van de week.] 
first visib. moon 21-2-538 B.C.//d r/s 1:16h//phase 2.0%//age 29:46h 

          ▪ In het negentiende regeringsjaar van Nebukadnezar, en in de
tweede helft van het elfde regeringsjaar van Zedekia, werd Je-
ruzalem op de negende dag van de vierde maand {29/30 mei;
dag 1} doorgebroken (Jr.52:6,7).] 

          ▪Op de tiende dag van de vijfde maand {28/29 juni; dag 3} werd
de tempel verbrand (Jr.52:12-13). [Ook werden de voormuur en
de muur van Jeruzalem deels afgebroken, en de poorten ver-
dorven (Kl.2:8,9).] 

          ▪Nebukadnezar stelde Gedalia over de steden van Juda (Jr.40:
5). 

          ▪Nebuzaradan, de overste der lijfwachten, voerde van de arm-
sten van het volk en het overige van het volk, die in de stad
overgebleven waren,  en de afvalligen,  die tot  de koning van
Babel afgevallen waren, en het overige der menigte, gevanke-
lijk weg (Jr.52:15). 

          ▪ In het elfde jaar van de wegvoering (539H/'38 v. Chr.), op de
eerste dag van de (zesde)  maand {19/20 juli;  dag 3),  profe-
teerde Ezechiël tegen Tyrus vanwege haar blijdschap over de
verwoesting van Jeruzalem (Eze.26:1vv.). 

          ▪Aan het  einde van het  elfde regeringsjaar  van Zedekia werd
Gedalia in de zevende maand door Ismaël gedood (Jr.41:1,2). 

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


          ▪ In het twaalfde jaar van de wegvoering (538H/'37 v. Chr.), op de
vijfde dag van de tiende maand {18/19 nov.;  dag 6},  zei  een
ontkomene uit Jeruzalem tegen Ezechiël: “de stad is geslagen"
(Eze.33:21). 

          ▪Op de eerste dag van de twaalfde maand {12/13 jan. 537 v.
Chr.; dag 5} hief Ezechiël een klaaglied over farao aan (Eze.32:
1-16). 

          ▪Op de vijftiende dag van de twaalfde maand {26/27 jan. 537 v.
Chr.; dag 5} weeklaagde hij over de komende ramp in Egypte
(Eze.32:17-32). 

   3440 534/'33 Neburazadan voerde in het drieëntwintigste regeringsjaar van
Nebukadnezar 745 Judeeërs gevankelijk weg (Jr.52:30). 

   3450 524/'23 In zijn vijftigste levensjaar en in het vijfentwintigste jaar van de
wegvoering (525H/'24 v. Chr.), in het begin (of 'hoofd'; vgl. Ex.
12:2)  van het  jaar (Rosj  Hasjana),  op de tiende dag van de
maand {26/27 febr.; dag 4}, in het veertiende jaar nadat de stad
Jeruzalem geslagen  was,  ontving  Ezechiël,  de  zoon  van  de
priester Buzi, het gezicht van de nieuwe tempel (Eze.40:1vv.).
[De eerste dag van de eerste maand was 17/18 febr., dag 2 van
de week (avond 17 febr. eerste zichtbaarheid maan).] 
first visib. moon 17-2-524 B.C.//d r/s 2:16h//phase 6.0%//age 45:29h 

   3451 523/'22 In het zevenentwintigste jaar van de wegvoering (523H/'22), op
de eerste dag van de eerste maand {7/8 maart; dag 7}, profe-
teerde Ezechiël weer over de ondergang van farao en zijn volk
(Eze.29:17–30:19). [Nebukadnezar verwoestte Egypte van Mig-
dol  tot  Syene in zijn  zevenendertigste regeringsjaar  (519/'18)
volgens de Babylonische telling .] 
first visib. moon 7-3-523 B.C.//d r/s 1:09h//phase 1.7%//age 22:31h 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nebuchadnezzar_II 

   3454 520/'19 Amasis II (dyn.26) werd koning over Egypte. 
          ▪Amasis II regeerde 44 jaren.
          ▪Amasis'  eerste  regeringsjaar  was  520E/'19  v.  Chr.  [Dit  jaar  

wordt  bevestigd  door  papyrus  Louvre  7848 en  een  Apisstier
stèle van Amasis.  De datum 18 Shemu II,  jaar 5 waarop de
Apisstier-inauguratie geschiedde komt overeen met 13 okt. 516
v.  Chr.,  de  eerste dag van een maan-maand (avond 12 okt.
eerste zichtb. maan). 
first visib. moon 12-10-516 B.C.//d r/s 1:17h//phase 3.8%//age 44:05h 

           http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/stele-dedicated-king-amasis-apis-bull-died-during-his-reign 
Louvre 7848 refereert aan een dubbel gedateerde gelofte 6 da-
gen  voordat  het  document  werd  geschreven.  Het  document
werd geschreven op 21 Shemu I in regeringsjaar 12 van Ama-
sis. De gelofte is gedateerd op 15 Shemu I in de burgerlijke ka-
lender en op 13 Shemu II in de maankalender (8 sept. 509 v.
Chr.). De maankalenderdatum 1 Shemu II komt overeen met 27
aug. (avond 26 aug. eerste zichtb. maan). 
first visib. moon 26-8-509 B.C.//d r/s 1:04h//phase 3.0%//age 38:15h 
Het burgerlijk jaar begon met 31 dec. en het maanjaar met 5
dec. 510 v. Chr. (avond 4 dec. eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 04-12-510 B.C.//d r/s 1:10h//phase 3.0%//age 28:44h 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1309/1309.2758.pdf (p.71/'2) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amasis_II 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amasis_II
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1309/1309.2758.pdf
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/stele-dedicated-king-amasis-apis-bull-died-during-his-reign
http://en.wikipedia.org/wiki/Nebuchadnezzar_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Nebuchadnezzar_II


   3461 513/'12 Evilmerodach werd koning over Babel nadat Nebukadnezar vol-
gens de Babylonische telling in zijn drieënveertigste regerings-
jaar was gestorven (2Kg.25:27).  [In het zevenendertigste jaar
van de wegvoering (513H/'12 v. Chr.} bracht Evilmerodach in de
twaalfde  maand  Jojachin  uit  het  gevangenhuis  (Jr.52:31-34;
v.31 niet 'in het eerste jaar van zijn koninkrijk', maar 'in het jaar
van zijn kroning').] 

          ▪Evilmerodach regeerde 2 jaren. 
          ▪Evilmerodach’s eerste regeringsjaar was 512/’11 v. Chr. 

   3463 511/'10 Neriglissar werd koning over Babel nadat Evilmerodach in zijn
tweede regeringsjaar was gestorven. 

          ▪Neriglissar regeerde 4 jaren. 
          ▪Neriglissar's eerste regeringsjaar was 510/'09 v. Chr. 

   3467 507/'06 Nabonidus werd koning over Babel. 
          ▪Nabonidus regeerde 17 jaren. 
          ▪Nabonidus' eerste regeringsjaar was 506/'05 v. Chr.  [Het jaar

waarin Nabonidus koning werd (507/'06) was volgens de Adda-
Guppi  stela 95  jaren  na het  twintigste  regeringsjaar  van As-
surbanipal (602/'01), en volgens de Adda-Guppi en Hillah stela
54 jaren na het zestiende regeringsjaar van Nabopolassar (561/
'60 ). 
http://www.heraldmag.org/olb/contents/doctrine/time.pdf (p.19,20) 
https://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/Adda_Guppi_Harran.htm 

   3470 504/'03 In de morgen van de dertiende dag van de zesde maand Elul
{16m/17 juli; dag 7m/1} geschiedde volgens  Nabonidus Cylin-
der No.18 te Babylon een maanverduistering waarbij de maan
verduisterd onderging. [Het regeringsjaar waarin de verduiste-
ring geschiedde staat niet vermeld, maar moet het derde, en
niet het tweede regeringsjaar van Nabonidus zijn. Volgens de
Babylonische kalender van die dagen was de eerste dag van
de zesde maand de vroege datum 4m/5 juli (avond 3 juli eerste
zichtbaarheid maan). 
first visib. moon 3-7-504 B.C.//d r/s 1:32h//phase 4.9%//age 39:16h 
Uit brieven van de koningen van het Nieuwe Babylonische rijk
blijkt dat het wel of niet invoegen van een extra maand mede
bepaald werd door omina, om zo een slecht voorteken te voor-
komen.  Volgens het  Chronographic Document concerning Na-
bonidus was  het  jaar  waarin  Nabonidus begon  met  het  her-
stel van de Ebabbar tempel van Samas (zonnegod) te Sippar
hetzelfde jaar als waarin hij zijn dochter wijdde aan Sin (maan-
god), nadat Sin hem dat door de maansverduistering op 13 Elul
had duidelijk gemaakt. In het  Chronographic Document lijkt dit
jaar 2 te zijn,  maar in de  Nabonidus Cylinder from Sippar is
het jaar 3, en dat is juist.] 
Plaats: Babylon (32°33'N/44°25'E) 
Maansverduistering begon bij zonsopgang 
Max. zichtbare verduistering  ±4% 
ΔTc ca. +7 min. (= +1°45') 

   http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 53, en zie onderaan bij Add. doc.) 
   http://kristenfrihet.se/english/gtr4/5%20gtr4%20rev%20kap3.pdf (p.109,110) 

http://kristenfrihet.se/english/gtr4/5%20gtr4%20rev%20kap3.pdf
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
https://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/Adda_Guppi_Harran.htm
http://www.heraldmag.org/olb/contents/doctrine/time.pdf


   https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/saoc24.pdf (p.6) 

          ▪Nabonidus,  de koning van Babel,  maakte in zijn  derde rege-
ringsjaar zijn oudste zoon Belsazar onderkoning (Dn.7:1). [Een
tablet uit dit regeringsjaar zegt "Hij vertrouwde een legerplaats
toe aan zijn oudste, eerstgeboren zoon ... hij vertrouwde het ko-
ningschap aan hem toe" (Dougherty, 106). Belsazar spreekt in
Dn.5:7,16 en 29 over een derde heerser, omdat hijzelf de twee-
de was.] 
http://www.heraldmag.org/olb/contents/doctrine/time.pdf (p.124) 

          ▪Belsazar regeerde 14 jaren. 
          ▪Belsazar’s eerste regeringsjaar was 503/’02 v. Chr. 

   3471 503/'02 In het eerste regeringsjaar van Belsazar ontving Daniël het ge-
zicht van de vier dieren (Dn.7:1vv.). 

   3473 501/'00 In het derde regeringsjaar van Belsazar (het zesde van Naboni-
dus) zag Daniël het gezicht van de ram en de bok (Dn.8:1vv.).
[In dit  jaar werd de laatst  opgekomen horen van de ram het
hoogst toen de Pers Kores de Meder  Astyages versloeg (Dn.
8:3). Astyages was de koning van Medië en de vader van de
moeder van Kores.] 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 26) 

   3481 493/'92 Op de plaats waar op 23/24 nov. 493 v. Chr. een totale zonsver-
duistering  bij  zonsondergang  had  plaatsgevonden is  later  de
stad Persepolis (Parsa in oud Perzisch) gebouwd.
Plaats: Persepolis (29°54'N/52°55'E) 
Max. verduistering: 100% 

http://www.livius.org/pen-pg/persepolis/persepolis.html 
http://www.iranica.com/articles/persepolis 

   3484 490/’89 In  het  veertiende  regeringsjaar  van  Belsazar  (het  zeventien-
de van Nabonidus),  en ten einde van het  zeventigste jaar in
het  vervullen  der  verwoestingen  (verlatingen)  van  Jeruzalem
en van de heerschappij van Babel (491H/'90 v. Chr.), trok een
leger van Kores (Cyrus), bestaande uit Meden en Perzen, vol-
gens de Chronicle of Nabonidus op 16 Tishri {12m/13 sept.; dag
5m/6} Babel binnen (Dn.5:28; 9:2; Jr.25:12). [De stad werd in-
genomen en Belsazar werd gedood (Dn.5:30). Kores (betekent
'zon') zelf verkoos om 17 dagen later {29m/30 sept; dag 1m/2},
tijdens een feest dat op de dag van de herfstequinox werd ge-
houden, hetwelk in dit jaar een dag van de zon was, de  stad
binnen te trekken. Volgens de Babylonische kalender van die
dagen  was  de  eerste  van  de  zevende  maand  28m/29  aug.
(avond 27 aug. eerste zichtb. maan).] 
first visib. moon 27-8-490 B.C.//d r/s 1:15h//phase 5.3%//age 54:15h 
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ (CM 26) 

          ▪Darius de Meder, omtrent 62 jaren oud zijnde, ontving het ko-
ninkrijk der Chaldeeën (Dn.5:30;6:1). [Darius de Meder is waar-
schijnlijk dezelfde persoon als Kores. Zie uitleg in het document
Het Perzische rijk (490/’89 – 331/’30 v. Chr.) waar dit, naast ve-
le andere zaken uit deze tijd, uitgebreider wordt behandeld.] 

http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://www.iranica.com/articles/persepolis
http://www.livius.org/pen-pg/persepolis/persepolis.html
http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/
http://www.heraldmag.org/olb/contents/doctrine/time.pdf
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/saoc24.pdf


          ▪Kores II regeerde 9 jaren. 
          ▪Kores’ eerste regeringsjaar was 489/’88 v. Chr. 

http://www.livius.org/ct-cz/cyrus_I/cyrus.html 

   3485 489/’88 Aan het begin van het eerste regeringsjaar van Darius de Me-
der (Kores) las Daniël in het boek Jeremia dat het getal der ja-
ren in het vervullen der verwoestingen (verlatingen) van Jeruza-
lem 70 jaren was (Dn.9:1,2). 

          ▪Daarna zocht Daniël de HEERE en bad hij tot de HEERE, zijn
God, en deed hij belijdenis van de gruwelen die hij en het volk
bedreven hadden, en smeekte hij om het herstel van Jeruzalem
en Gods  heiligdom (Dn.9:3-20;  Lv.26:40-43).  Nog  tijdens  het
gebed kwam de man Gabriël tot Daniël, en gaf hem het Woord
over de 70 jaarweken te kennen (Dn.9:21-27). 

          ▪Kort hierna, nog voor de lente-equinox, verwekte God Zijn goed
Woord over Zijn volk bij  Zijn herder Kores (Js.44:28; Jr.29:10).
Want Kores liet het woord (decreet) uitgaan om weer te keren
en Jeruzalem te bouwen (Js.45:13; Dn.9:25; Ezr.1:1-4). [Het ka-
lenderjaar 489/'88 v. Chr. begon met 20/21 febr. en de lente-
equinox was op 25/26 maart. Jaar 1 van de 490 jaren (70 jaar-
weken) die bestemd zijn over het volk Israël en de heilige stad
was dus 490H/’89 v. Chr. (Dn.9:24). Zie voor meer informatie
over de jaarweken het document De zeventig weken.] 

          ▪Nadat vele kinderen van Israël waren teruggekeerd begonnen
zij  vanaf  de eerste dag van de zevende maand {15/16 aug.;
dag 1} de HEERE brandoffers te offeren te Jeruzalem (Ezr.2:1–
3:6).] 

   3486 488/’87 In het tweede jaar van de aankomst ten huize Gods te Jeruza-
lem begonnen de teruggekeerden met de bouw van het huis
van God (Ezr.3:8vv.). 

          ▪Tegenstanders van de bouw maakten de handen van het volk
van Juda slap, verstoorden hen in het bouwen, en huurden te-
gen hen raadslieden om hun raad te vernietigen, al de dagen
van Kores (Ahasveros), koning van Perzië, tot aan het konin-
krijk van Darius, de koning van Perzië. Ook schreven zij  een
aanklacht tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem (Ezr.4:4-
6).  [Ahasveros  is  een  troonnaam  die  voor  diverse  koningen
werd gebruikt (Es.1:1; Dn.9:1). In dit geval moet het om Kores
gaan, omdat hij vóór zijn opvolgers Arthahsasta en Darius wordt
genoemd (Ezr.4:7-24).] 

   3487 487/’86 In het derde regeringsjaar van Kores werd aan Daniël op de
vierentwintigste dag van de eerste maand {23/24 maart; dag 5},
een zaak geopenbaard (Dn.10:1–12:13). [De eerste dag van de
eerste maand was 28 febr./1 maart, dag 3 van de week.] 
first visib. moon 28-2-487 B.C.//d r/s 1:56h//phase 4.5%//age 44:41h 

   3492 482/'81 Uit een rechtsakte en een gerelateerde rechtsverklaring vanuit
Uruk blijkt dat een voorspelde maansverduistering te Larsa op
13 Sivan {15m/16 mei} van jaar 8 van Cyrus niet had plaatsge-
vonden. [De voorspelde verduistering geschiedde niet vanwege
een miscalculatie. Want de verduistering begon te Larsa pas 25
min. na zonsopgang toen de maan al onder de horizon was.
Volgens de Babylonische kalender van die dagen was de eers-
te dag van de derde maand Sivan 3m/4 mei (avond 2 mei eers-
te zichtbaarheid maan).] 
first visib. moon 2-5-482 B.C.//d r/s 1:54h//phase 4.5%//age 44:21h 

http://www.livius.org/ct-cz/cyrus_I/cyrus.html


      http://www.caeno.org/pdf/Britton_Saros%20explication_First%20Sighting%20of%2 

   3493 481/’80 Cambyses werd koning over het Perzische rijk nadat Kores in
zijn negende regeringsjaar was gestorven. 

          ▪Cambyses II regeerde 7 jaren. 
          ▪Cambyses’ eerste regeringsjaar was 480/’79 v. Chr. 

http://www.livius.org/caa-can/cambyses_ii/cambyses_ii.html 
          ▪Bislam, Mithredath, Tabeël, en de overigen van zijn gezelschap

schreven een brief  aan koning Arthahsasta (Cambyses) over
Jeruzalem (Ezr.4:7). [Cambyses wordt in de Bijbel bij zijn troon-
naam Arthahsasta genoemd (Ezr.4:7-23). Flavius Josephus ge-
bruikt bij zijn beschrijving van de dingen die in Ezr.4:8-24 staan
de naam Cambyses in plaats van Arthahsasta (Antiq.XI,2:1,2).] 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3494 480/’79 Rehum, de kanselier, en Simsai, de schrijver, schreven aan ko-
ning Arthahsasta (Cambyses) een brief tegen Jeruzalem (Ezr.
4:8-16). 

          ▪Cambyses gaf bevel de opbouw van Jeruzalem en het huis van
God te stoppen (Ezr.4:17-24). 

   3501 473/’72 Darius werd koning over het Perzische rijk nadat Gaumata, de
niet erkende troonopvolger van Cambyses, was gedood. 

          ▪Darius I regeerde 36 jaren. 
          ▪Darius’ eerste regeringsjaar was 472/’71 v. Chr. [Het eerste re-

geringsjaar van Darius was volgens de business documenten
van 'de zonen van Egibi'  81 jaren na het derde regeringsjaar
van Nebukadnezar (553/'52 v. Chr.).] 
http://www.heraldmag.org/olb/contents/doctrine/time.pdf (p.20) 

   3503 471/’70 In het tweede regeringsjaar van Darius, op de eerste dag van
de zesde maand {29/30 juli;  dag 6}, sprak de profeet Haggaï
het Woord des HEEREN tot het volk over hun nalatigheid in het
bouwen van het huis van God (Hg.1:1-13). [De eerste dag van
de eerste maand was 3/4 maart, dag 5 van de week.] 
first visib. moon 3-3-470 B.C.//d r/s 2:17h//phase 6.3%//age 46:00h 

          ▪Op de vierentwintigste dag van de zesde maand {21/22 aug.;
dag 1} begon men weer met de bouw van het huis van God
(Hg.1:14-2:1; Ezr.5:1,2). 

          ▪Thathnai, de landvoogd, en Sthar-Boznai, en zijn gezelschap,
zonden een brief aan koning Darius om hem te waarschuwen
dat de bouw van het huis van God weer was begonnen (Ezr.
5:1vv.). 

          ▪Op  de  eenentwintigste  dag  van  de  zevende  maand  {16/17  
sept.; dag 6} sprak de profeet Haggaï een bemoedigend Woord
van de HEERE tot het volk (Hg.2:2-10). 

          ▪ In de achtste maand riep de profeet Zacharia het volk op om
weer te keren tot de HEERE der heerscharen (Zc.1:1-6).

          ▪Op de vierentwintigste dag van de negende maand {17/18 nov.;
dag 5} sprak de profeet Haggaï het Woord des HEEREN  over
bestraffingen en beloften van zegen tot het volk (Hg.2:11-24). 

          ▪Op de vierentwintigste dag van de elfde maand Shebat {15/16
jan. 470 v. Chr.; dag 1}, toen 70 jaren van de gramschap van de
HEERE der heerscharen over Jeruzalem en de steden van Ju-
da (begonnen in de tiende maand van 541/’40 v. Chr.) voorbij
waren, zei de Engel des HEEREN onder andere tot de profeet
Zacharia: “Roep uit, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heer-
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scharen: Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ij-
ver.” (Zc.1:7,12,14). 

          ▪Darius wees de aanklacht, die impliciet in de waarschuwing van
Thathnai, Sthar-Boznai, en zijn gezelschap zat besloten, af, en
ging het werk aan het huis van God ondersteunen (Ezr.6:1-15). 

   3504 470/’69 Ahasveros  (Darius)  maakte  in  zijn  derde  regeringsjaar  een
maaltijd voor al zijn vorsten en zijn knechten (Es.1:1-3). [Ahas-
veros is een troonnaam. De Ahasveros in Esther is niet Xerxes,
maar Darius. Vergelijk Es.1:1-3 met 1Esdras 3:1,2, en Es.10:1
met de beschrijving van Herodotus (3,89-97). De onjuiste identi-
ficatie van de Ahasveros van Esther met Xerxes in plaats van
met Darius, heeft geleidt tot een verdraaide uitleg van de tekst
in Es.2:5-7. Want volgens deze uitleg is het Kis geweest  die
met Jechonia (Jojachin) was weggevoerd, in plaats van wat de
tekst werkelijk zegt, namelijk dat Mordechai met Jechonia (Joja-
chin) was weggevoerd.] 
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/es1.htm 
http://www.gutenberg.org/files/2707/2707-h/book3.htm 

   3505 469/’68 In  het  vierde regeringsjaar van Darius,  en in  het  zeventigste
jaar (469H/'68 v. Chr.) nadat de stad Jeruzalem geslagen was
(vgl. Eze.40:1);  geschiedde op de vierde dag van de negende
maand {4/5 nov.; dag 2} het Woord des HEEREN tot Zacharia
toen enkele mannen naar het huis van God kwamen om het
aangezicht des HEEREN te smeken over het vasten (Zc.7:1-7).
[De eerste dag van de eerste maand was 10/11 maart, dag 1
van de week.] 
first visib. moon 10-3-469 B.C.//d r/s 1:37h//phase 3.2%//age 37:27h 

   3507 467/’66 In het zesde regeringsjaar van Darius werd op de derde dag
van de twaalfde maand {7/8 febr. 466 v. Chr.; dag 1}, het huis
van  God voltooid  (Ezr.6:15).  [De  eerste  dag  van  de eerste  
maand was 16/17 febr., dag 2 van de week. In dit jaar werd tus-
sen de elfde en twaalfde maand een maand met 29 dagen in-
gelast (zie het document De kalenders in de Bijbel).] 
first visib. moon 16-2-467 B.C.//d r/s 1:28h//phase 2.6%//age 35:03h 

          ▪Op de drieëntwintigste dag van de maand Adar II {27/28 febr.;
dag 7} geschiedde volgens Flavius Josephus (Antiq.XI,4:7) het
offeren ter inwijding van dit huis van God (Ezr.6:16,17). [Dit ge-
schiedde toen 490 jaren na de inwijding van de eerste tempel
voorbij waren.] 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3508 466/’65 In het zevende regeringsjaar van Arthahsasta (Darius) trok Ezra
op de eerste dag van de eerste maand {7/8 maart; dag 1} op uit
Babel (Ezr.7:6,9). [In deze tijd, en waarschijnlijk omdat Darius in
de brief  die hij  aan Ezra gaf  zijn  troonnaam Arthahsasta ge-
bruikt  (Ezr.7:11-26),  wordt  Darius  in  Ezr.6:14 als  Arthahsasta
geïntroduceerd. Het Hebreeuwse  wāw dat in dit vers voor de
naam Arthahsasta staat en vertaald is met ‘en’, moet hier met
‘te weten’ vertaald worden, zoals bijvoorbeeld ook in 1Sm.17:
40 en 28:3 is gebeurd. Want na Kores en Darius is er geen Per-
zische koning geweest die bevel heeft gegeven om het huis van
God te bouwen, omdat in het zesde regeringsjaar van Darius
het huis van God al was voltooid (Ezr.6:1-15).] 
first visib. moon 7-3-466 B.C.//d r/s 1:43h//phase 3.6%//age 40:00h 

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html
http://www.gutenberg.org/files/2707/2707-h/book3.htm
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/es1.htm


          ▪Op de twaalfde dag van de eerste maand {18/19 maart; dag 5}
verreisde Ezra in het sabbatsjaar 467H/'66 v. Chr. van de rivier
die naar Ahava gaat om te gaan naar Jeruzalem (Ezr.8:15,31). 

          ▪Op de eerste dag van de vijfde maand {3/4 juli; dag 7} kwam
Ezra te Jeruzalem (Ezr.7:9). 

          ▪Op de twintigste dag van de negende maand {17/18 nov.; dag
4} hadden alle mannen van Juda en Benjamin zich te Jeruza-
lem verzameld, vanwege de zaak der vreemde vrouwen die bij
hen woonden (Ezr.10:7-12).

          ▪Op de eerste dag van de tiende maand {28/29 nov.; dag 1} be-
gonnen zij deze zaak te onderzoeken, en op de eerste dag van
de eerste maand van het volgende jaar {24/25 febr. 465 v. Chr.;
dag 5} eindigden zij deze zaak (Ezr.10:13-17).
first visib. moon 24-2-465 B.C.//d r/s 1:32h//phase 2.9%//age 30:20h 

          ▪ In de tiende maand Tebeth maakte Darius Esther koningin in de
plaats van Vasthi (Es.2:16,17). 

   3513 461/’60 In het twaalfde regeringsjaar van Ahasveros (Darius) wierp men
in de eerste maand Nisan het Pur, dat is het lot, voor Hamans
aangezicht, om een datum te selecteren voor het verdelgen van
de Joden (Es.3:7-8). 

          ▪Op de dertiende dag van de eerste maand {24/25 maart; dag 4}
werd naar Haman’s bevel geschreven dat men al de Joden zou
ombrengen, van de jonge tot de oude toe, de kleine kinderen
en de vrouwen, op één dag, op de dertiende dag van de twaalf-
de maand, en dat men hun buit zou roven (Es.3:12,13). [Op de
dag van de lente-equinox vieren de Perzen nieuwjaar (Nowruz).
In dit jaar werd dat mogelijk gevierd op 24/25 maart, hoewel 25/
26 maart de werkelijke dag van de lente-equinox was (zie het
document  De kalenders in  de Bijbel).  De eerste dag van de
eerste maand was 12/13 maart, dag 6 van de week.] 
first visib. moon 12-3-461 B.C.//d r/s 2:11h//phase 5.9%//age 48:04h 
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Year%27s_Day 

          ▪Op de drieëntwintigste dag van de derde maand Sivan {1/2 juni;
dag 3} werden nieuwe brieven geschreven naar alles wat Mor-
dechai gebood (Es.8:3-14). [In de nieuwe brieven werd de ge-
dachte van Haman niet herroepen, omdat het schrift dat in de
naam van de koning was geschreven en met de ring van de
koning was verzegeld niet te herroepen was (Es.3:12; 8:5-8),
maar verkregen de Joden toestemming om zich te vergaderen
en om de hand te slaan aan hen die hen wilden ombrengen
(Es.8:11-13).] 

          ▪Op de dertiende dag van de twaalfde maand {12/13 febr. 460 v.
Chr.; dag 7} sloegen de Joden de hand aan hen die hen wilden
ombrengen (Es.9:5-18). 

          ▪Op de veertiende dag van de twaalfde maand {13/14 febr. 460
v. Chr.; dag 1} sloegen de Joden te Susan nogmaals de hand
aan hen die hen wilden ombrengen (Es.9:12-15,18; vgl. 1Makk.
2:41 en Antiq.XIV,4:2). 
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma1.htm
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3521 453/’52 In  het  twintigste  regeringsjaar  van Arthahsasta  (Darius)  kwa-
men in de negende maand Kislev mannen uit Juda die tegen
Nehemia zeiden: “de muur van Jeruzalem is verscheurd (door-
broken) en haar poorten zijn met vuur verbrand” (Ne.1:1-3; 2:

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma1.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Year's_Day


17). [Nehemia reageerde ontzet, omdat de muur en de poorten
nog steeds in dezelfde staat verkeerden als waarin Nebukadne-
zar ze had achtergelaten (Ne.1:4).] 

          ▪ In de eerste maand Nisan vroeg Nehemia aan koning Arthah-
sasta of hij hem naar Jeruzalem wilde zenden (Ne.2:1,5,6). [Uit
Nehemia 2 vers 1 blijkt dat de eerste maand Nisan nog in het
twintigste regeringsjaar van Arthahsasta viel. Dit komt doordat
men in die tijd de Babylonische kalender, die in het Perzische
rijk  werd gebruikt,  aan  het  wijzigen was.  Hierdoor  begon de
maand Nisan van het eenentwintigste regeringsjaar van Darius
(452/'51 v. Chr.) pas op 2m/3 april, en niet, zoals bij de Joden
die hun eigen kalender aanhielden, op 2/3 maart (Es.3:8). Vanaf
het  drieëntwintigste  regeringsjaar  van Darius  werd  de  eerste
dag van het Babylonische kalenderjaar bepaald door de eerste
zichtbaarheid van de maan na de lente-equinox. Zie voor infor-
matie hierover het document Het Perzische rijk (490/’89 – 331/
’30 v. Chr.) bij regeringsjaar 19 van Darius.] 

          ▪Nehemia ging in het sabbatsjaar 453H/'52 v. Chr. naar Jeruza-
lem. 

   3522 452/’51 In het eenentwintigste regeringsjaar van Arthahsasta geschied-
de ten einde van 7 jaren, dat is in de tweede helft van het ze-
vende jaar 453H/'52 v. Chr. een kwijtschelding (Ne.5vv.; Dt.15:
1-6, niet 'vrijlating', maar 'kwijtschelding'). 

          ▪De muur van Jeruzalem werd op de vijfentwintigste dag van de
zesde maand Elul  {21/22 aug.;  dag 4} in 52 dagen volbracht
(Ne.6:15). [De eerste dag van de eerste maand was 2/3 maart,
dag 7 van de week.] 
first visib. moon 2-3-452 B.C.//d r/s 1:11h//phase 1.9%//age 26:24h 

          ▪Op de gezette tijd van het jaar der kwijtschelding (niet 'vrijla-
ting'), dat is op het feest der loofhutten aan het einde van het
sabbatsjaar 453H/’52 v. Chr., las men in het wetboek Gods dag
bij dag (Ne.8:14-19; Dt.31:10-12). 

          ▪Op de vierentwintigste dag van de zevende maand {18/19 sept;
dag 4}, verzamelde zich de kinderen Israëls met vasten en met
zakken, en aarde was op hen, en zij deden belijdenis van hun
zonden en van de ongerechtigheden van hun vaderen (Ne.9:1-
38). 

   3533 441/’40 In het tweeëndertigste regeringsjaar van Arthahsasta (Darius),
en  in  het  laatste  jaar  van  de  zevende  jaarweek  (442H/'41),
kwam Nehemia weer  tot  koning Arthahsasta nadat  in  de be-
nauwdheid der  tijden de straten en de grachten van Jeruza-
lem weer waren gebouwd (Ne.13:6; 5:14; 2:6; Dn.9:25). 

   3798 176/’75 In het jaar 137 van de heerschappij van de Grieken, toen de
Joodse afvalligen het op het  hoogste gebracht hadden, werd
Antiochus Epifanes (de geopenbaarde {god Zeus}) koning over
het rijk der Seleuciden (Dn.8:23; 1Makk.1:10-15). 
»In het eerste boek der  Makkabeeën zijn de jaren geteld vol-
gens de era der Seleuciden (SE). De era der Seleuciden begon
met de terugkeer van Seleucus I Nicator naar Babylon in 312 v.
Chr. (rond mei), na zijn ballingschap in Egypte. De Babyloniërs
telden deze jaren exclusief (SEB), en de Joden inclusief, vanaf
1 Nisan 312 v. Chr.« 

           ▪ Antiochus IV regeerde 13 jaren (1Makk.1:10; 6:16). 



           ▪ Antiochus’ eerste regeringsjaar was 176/’75 v. Chr. 
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma1.htm 

   3803 171/’70 In het jaar 142 van de heerschappij van de Grieken begon op
de middag van 13/14 sept. {dag 7} de verwoestende afval, om-
dat men van toen af nalatig werd in het brengen van het gedu-
rig offer (Dn.8:10-14; 2Makk.4:14). [Dit geschiedde 2300 avon-
den en morgens voordat het altaar weer gerechtvaardigd zou
worden (Dn.8:14, en zie bij 165/’64 v. Chr.). Deze periode van
2300 avonden en morgens aan het einde van de gramschap
wordt in de Bijbel de tijd van het einde genoemd (Dn.8:15-19,
v.17 niet 'tot', maar 'voor'; 11:35,36,40, niet 'op', maar 'in'; 12:9).
Zie het document  De kalenders in de Bijbel  voor de kalender
die in deze dagen werd gebruikt.] 
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma2.htm 

   3804 170/’69 Nadat Antiochus Egypte verslagen had, keerde hij aan het be-
gin van het jaar 143 van de heerschappij van de Grieken terug
(Dn.11:25-28;  1Makk.1:20).  [Deze  eerste  confrontatie  tussen
Antiochus IV (Dn.11:29), de koning van het noorden, en Ptole-
meüs VI, de koning van het zuiden, ontstond doordat Antiochus
naar het zuiden kwam en Egypte binnenviel (1Makk.1:16-19).] 

          ▪Op weg naar zijn eigen land roofde Antiochus allerlei zaken uit
het heiligdom te Jeruzalem, omdat zijn hart tegen het heilig ver-
bond was (Dn.11:28; 1Makk.1:20-24). 

          ▪Aan het einde van het jaar trok de koning van het zuiden uit
Egypte en viel hij Antiochus aan, omdat hij vond dat het district
Coele-Syrië bij Egypte hoorde (Dn.11:40, en zie ook bij 171/’70
v.  Chr.;  Polybius,  World  Hist.27,19:1;  28,17:1–23:5,  Polybius
was een Griekse geschiedschrijver, en een tijdgenoot van Anti-
ochus IV). [Nadat Antiochus de aanval van de koning van het
zuiden had afgeslagen overstroomde hij de landen en nam hij
Egypte gedeeltelijk  in  (Dn.11:41-43).  Deze tweede en laatste
confrontatie tussen Antiochus IV (Dn.11:29), de koning van het
noorden, en Ptolemeüs VI, de koning van het zuiden, ontstond
dus doordat Ptolemeüs naar het noorden kwam en Coele-Syrië
wilde innemen.] 
http://www.livius.org/articles/person/polybius/ (link World History onderaan) 

   3805 169/’68 Toen Antiochus aan het einde van het jaar 144 van de heer-
schappij van de Grieken Egypte weer wilde binnenvallen ging
het niet zoals bij de eerste en laatste keer, want hij werd door
de Romeinen gedwongen om terug te keren (Dn.11:29,30; Poly-
bius, World Hist.29,27:1-13). 
http://www.livius.org/articles/person/polybius/ (link World History onderaan) 

   3806 168/’67 Aan het  begin van het  jaar  145 van de heerschappij  van de
Grieken, dus direct na de mislukte aanval op Egypte, werd Anti-
ochus gram tegen het heilig verbond, en daarom zond hij, twee
volle jaren na de roof te Jeruzalem, een overste van de belas-
tingen met een grote legermacht naar Judea om het heiligdom
te Jeruzalem te ontheiligen (Dn.11:31; 1Makk.1:29-37). 

          ▪Kort daarna werd op 29/30 april {dag 7} het gedurig offer weg-
genomen omdat Antiochus had opgedragen dat iedereen zijn
eigen  gebruiken  moest  opgeven  (Dn.11:31;  1Makk.1:41-50).
[Dit  geschiedde  1335  dagen  (incl.)  voordat  het  gedurig  offer
weer gebracht zou worden, en 1290 dagen (incl.) voordat de
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gruwel  der  verwoesting  weggenomen  zou  worden  (dus  niet
meer gesteld zal zijn; Dn.12:11,12). Met het wegnemen van het
gedurig offer begon de 3½ tijd, de bestemde periode waarin de
hand van het heilige volk zou verbrijzeld worden (Dn.12:1,6,7).
De vertaling van Dn.12:7 moet zijn: "Het zal zijn voor (niet 'na')
een bestemde tijd, bestemde tijden, en een helft; en als voleind
zal  worden (niet  'als  Hij  zal  voleind hebben')  het  verbrijzelen
(niet 'verstrooien') van de hand van het heilige volk, dan zullen
al deze dingen voleind zijn (niet 'worden'; 'het heilige volk' is het
ware Israël {Js.62:12; Dn.8:24,25; Rm.9:6-8}, en 'al deze din-
gen' zijn de wonderen/verschrikkingen die hen ter loutering ge-
durende de 3½ tijd zijn overkomen {Dn.11:35; 12:10; 2Makk.10:
4}).] 

          ▪Op de vijftiende dag van de negende maand Kislev {17/18 nov.;
dag 6} werd een verwoestende gruwel, namelijk het altaar van
de Griekse oppergod Zeus,  op het  brandofferaltaar gebouwd
(Dn.11:31; 1Makk.1:54). [In deze tijd werd de tempel naar Zeus
van  de  Olympus  genoemd (2Makk.6:2).  De  Olympus  is  de  
hoogste berg in Griekenland en was volgens de Griekse mytho-
logie de sterkte waar Zeus zetelde.] 

          ▪Op de vijfentwinstigste dag van de negende maand Kislev {27/
28 nov.; dag 2}, begon het offeren aan Zeus (1Makk.1:59; 4:52-
54). [Antiochus  gaf op geen enkele god acht, want hij verhief
zich boven al wat God genoemd wordt (Dn.8:25; 11:36,37). An-
tiochus was dus een persoon die zich als de hoogste god wilde
laten vereren. Om dit te bewerkstelligen identificeerde hij zich
met een vreemde oppergod, omdat hij  wist  dat dit  veel beter
zou werken dan identificatie met een van de bekende goden
van zijn vaderen. De vreemde oppergod waarmee hij zich iden-
tificeerde was de Griekse oppergod Zeus. Dat identificeren met
Zeus zien we onder meer in de woorden Theou Epiphanous/de
geopenbaarde god, die op zijn munten staan. En in de viering
van zijn geboortedag en het offeren aan Zeus op de vijfentwin-
tigste dag van elke maand (1Makk.1:59; 2Makk.6:7). In Dn.11:
38 wordt Zeus een (niet  'de') god Maüzzim genoemd. Het He-
breeuwse woord  Māᶜuzzîm betekent sterkten. Met de sterkten
worden  vaste/sterke  steden  bedoeld  die  op  een  natuurlijke
sterkte (heuvel) zijn gebouwd en later zijn versterkt met muren
(Js.17:9; Eze.30:15; Kl.2:2,5; Dn.11:7,10,19,31, niet  'het heilig-
dom ontheiligen,  en de  sterkte',  maar  'het  heiligdom van de
sterkte', namelijk van Jeruzalem, zie 1Makk.1:37 en 2Makk.6:
2). De inwoners van de sterkten werden verleid, of gedwongen
indien zij zich niet lieten verleiden, om de vreemde god te eren
(Dn.11:39, ”Aldus {niet 'en'} zal hij in {lᵉ, is niet vertaald} de ver-
sterkte plaatsen  {niet 'vastigheden'} van de sterkten doen met
de vreemde god; die hij  {in de versterkte plaatsen} erkennen
zal, zal hij de eer vermenigvuldigen, en hij zal ze doen heersen
over velen, en hij zal het land uitdelen om prijs.” 1Makk.1:51-
54;  1Makk.2:15-18;  2Makk.4:7-9,23-25).  Met  een  versterkte
plaats van een sterkte wordt een hoger gelegen ommuurde hei-
lige plaats in de stad bedoeld, die men bij gevaar ook als toe-
vluchtsoord gebruikte. Op die plaats stond een altaar, en vaak
ook een tempel met torens (vgl. Ri.6:25-28). In Dn.11:38 wordt
Zeus een (niet 'de') god der sterkten genoemd omdat Zeus, net
als andere Griekse goden, zijn standplaats op een sterkte in de



sterkte had.  De eerste dag van de zevende maand was 5/6
sept. 168 v. Chr., dag 3 van de week.] 
first visib. moon 5-9-168 B.C.//d r/s 0:55h//phase 6.3%//age 46:30h 
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma1.htm 
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma2.htm 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 
http://www.livius.org/articles/person/polybius/ (link World History onderaan) 

   3807 167/'66 In het jaar 146 van de heerschappij van de Grieken stond Mi-
chaël op om degenen wier namen zijn geschreven in het boek
des levens te verlossen van het juk en de banden die op hen
drukten (Dn.12:1, niet  'op die tijd', maar 'in die tijd', namelijk in
de tijd van het einde; 1Makk.2:1–4:36). [Voor de verstandigen
in die tijd was vers 1, en met name vers 2, uit Daniël 12 een
enorme vertroosting  en  ondersteuning  (2Makk.6:18–7:42;  12:
43-46, zie ook Heb.11:35 en 1Th.4:13,14,18).  In Dn.11:35 en
Dn.12:3 is het beter om leraars met verstandigen te vertalen,
zoals in Dn.12:10 is gedaan.] 

          ▪Geruchten/berichten uit het oosten en uit het noorden verschrik-
ten Antiochus IV (Dn.11:44, niet 'maar de geruchten', maar 'en
geruchten'). [In het oosten was Arsaces, de leider van de Par-
then, in opstand gekomen, en in het noorden, Artaxias, de ko-
ning van Armenië (Tacitus, Hist.5,8).] 
https://en.wikisource.org/wiki/The_Histories_(Tacitus) 

          ▪Antiochus verzamelde zijn strijdkrachten, en gaf Lysias, zijn re-
gent, de opdracht om met de helft van de strijdkrachten velen
van  het  volk  Israël  te  verdelgen  en  te  verbannen  (Dn.11:44;
1Makk.3:31-36). 

   3808 166/'65 Aan het  begin van het  jaar  147 van de heerschappij  van de
Grieken trok Antiochus met de andere helft van de strijdkrach-
ten de Eufraat over (1Makk.3:37), en de achtergebleven strijd-
macht  plantte,  overeenkomstig de opdracht  die koning Antio-
chus gegeven had, de tenten van zijn paviljoen (koninklijke ten-
ten) bij Emmaüs, dat tussen de Middellandse zee en de Dode
zee aan het gebergte (niet berg) van het heilig sieraad lag, om
van daaruit velen van het volk Israël te verdelgen en te verban-
nen (Dn.11:44,45; 1Makk.3:34,38–4:3). [Het heilig sieraad is het
land Israël (Eze.20:6,15; Dn.11:16,41; Zc.2:12). Emmaüs is hier
niet het Emmaüs van Lk.24:13, dat ±11 km ten westen van Je-
ruzalem lag, maar het Emmaüs dat ±33 km ten westen van Je-
ruzalem lag, aan de voet van het gebergte van Israël. In Dn.11:
45a wordt, zoals elders in de Schrift, de opdrachtgever als uit-
voerder  van  zijn  eigen  opdracht  gezien  (1Sm.22:17-21; vgl.
2Sm.11:14-17 met 12:9; vgl. 1Kg.19:16 met 2Kg.9:1-6; vgl. Mk.
15:15-27  met  Hd.2:23,36; 4:10; vgl.  Jh.19:34  met  Zc.12:10,
etc.).] 

          ▪De strijdmacht van koning Antiochus die zich bij  Emmaüs had
gelegerd werd door het kleine leger van Judas de Makkabeeër
verslagen (1Makk.3:38–4:27). 

   3809 165/'64 In het volgende jaar, het jaar 148 van de heerschappij van de
Grieken, versloeg het kleine leger van Judas de Makkabeeër
een nieuwe strijdmacht die door Lysias was bijeengebracht, en
zich te Bet-Sur had gelegerd (1Makk.4:28-36). [Nu zij hun vijan-
den hadden verslagen was de 3½ tijd,  de bestemde periode
waarin de hand van het heilige volk werd verbrijzeld, ten einde

https://en.wikisource.org/wiki/The_Histories_(Tacitus)
http://www.livius.org/articles/person/polybius/
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma2.htm
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma1.htm


(Dn.12:1,6,7). God had het juk en de banden die op Zijn uitver-
korenen drukten verbroken (Dn.12:1 en vgl. Jr.30:7-9).] 

          ▪Kort daarna namen zij op  8/9 nov.  {dag 1}  de gruwel der ver-
woesting weg (1Makk.4:37-46). [Het wegnemen van de gruwel
der verwoesting geschiedde 1290 dagen (incl.) nadat het gedu-
rig offer niet meer gebracht mocht worden (Dn.12:11).] 

          ▪ In  de morgen van de vijfentwintigste dag van de negende  
maand Kislev {23/24 dec.; dag 4} werd het nieuwe brandofferal-
taar in gebruik genomen (1Makk.4:47-54). [Dit geschiedde 1335
dagen (incl.) nadat het gedurig offer niet meer gebracht mocht
worden (Dn.12:12; Ps.65:4; 146:5; Js.30:18). Acht dagen vier-
den zij de nieuwe altaarwijding, waarbij ze met blijdschap offers
brachten en een dankoffer voor de bevrijding (1Makk.4:55-58).
De eerste dag van de zevende maand was 1/2 okt. 165 v. Chr.,
dag 5 van de week.] 
first visib. moon 1-10-165 B.C.//d r/s 0:43h//phase 2.3%//age 28:51h 

          ▪Acht dagen later (incl.), toen op de tweede dag van de tiende
maand {30/31 dec.; dag 4} het morgenoffer was gebracht, was
het altaar weer gerechtvaardigd en was de tijd van het einde
voorbij  (Ex.29:36,37; zie  bij  171/’70  v.  Chr.).  [Dit  geschiedde
precies 2300 avonden en morgens na het begin van de ver-
woestende afval in 171/’70 v. Chr. (Dn.8:14).] 
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma1.htm 

   3810 164/’63 In het jaar 149 van de heerschappij van de Grieken kwam Anti-
ochus IV in Perzië zonder helper tot zijn einde, en werd hij zon-
der hand verbroken, toen hij aan de gevolgen van een ziekte
overleed (Dn.8:25; 11:45b, let op: er staat niet dat hij in het hei-
lig sieraad tot zijn einde kwam; 1Makk.6:5-16). 

          ▪ In  de zevende maand begon met de herfstequinox  een sab-
batsjaar (1Makk.6:18-54). 
»Uit dit sabbatsjaar 164H/’63 v. Chr., en uit het hieronder ver-
melde sabbatsjaar 38H/37 v. Chr. blijkt, dat het Joodse volk zich
niet meer aan de Bijbelse telling van sabbatsjaren hield. Want
volgens de Schrift was 166H/’65 v. Chr. een sabbatsjaar. Zie de
uit de Schrift vastgestelde sabbatsjaren 663H/’62 en 453H/’52
v. Chr., en de jubeljaren 662H/’61 v. Chr. en 25H/26 na Chr., en
het jaar der tienden 55H/56 na Chr.« 

   3844 130/'29 Volgens astronomische dagboeken uit Babylonië begon  Antio-
chus VII zijn expeditie tegen de Parthen in SEB 182 (130/'29).
[En volgens Flavius Josephus was 6 Sivan, hetwelk volgens de
Farizeeën de pinksterdag  is (Antiq.III,10:5), in dat jaar de dag
na de sabbat (Antiq.XIII,8:4). Zes Sivan was 16/17 mei 130 v.
Chr., de eerste dag van de week. De eerste dag van de zeven-
de maand was 17/18 sept. 131 v. Chr.] 
first visib. moon 17-9-131 B.C.//d r/s 1:17h//phase 8.0%//age 53:44h 

http://parthian-empire.com/articles/A-Revised-Parthian-Chronology-of-165-91-BC.pdf (p.10-15) 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3934 40/39 Herodes de Grote werd te Rome tot koning der Joden benoemd
(Antiq.XIV,14:1-6). 

   3936 38/37 Herodes belegerde Jeruzalem in het  derde jaar sinds hij  be-
noemd was tot koning der Joden (Antiq.XIV,15:14). [Volgens de
telling die niet overeenkomstig de Schrift is was 38H/37 v. Chr.
een sabbatsjaar (Antiq.XIV,16:2-4; XV,1:2).] 

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html
http://www.pdfbe.com/77/779493bd36ce17ba-download.pdf
http://www.sacred-texts.com/bib/apo/ma1.htm


   3937 37/36 Herodes werd werkelijk koning der Joden toen hij in de derde
maand Sivan Jeruzalem had ingenomen, na de stad 5 maan-
den belegerd te hebben (Antiq.XIV,16:4; Wars I,18:2). 

          ▪Herodes de Grote regeerde 34 jaren (Antiq.XVII,8:1). 
          ▪Herodes’ eerste regeringsjaar was 37/36 v. Chr. 

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3943 31/30 In de zesde maand van  het zevende regeringsjaar van Hero-
des (32T/31),  won Caesar  Octavianus de zeeslag bij  Actium
van Marcus Antonius (Antiq.XV,5:2). 

   3944 30/29 Caesar Octavianus werd alleenheerser over het Romeinse rijk
nadat hij Egypte had ingenomen en Marcus Antonius zelfmoord
had gepleegd. 
»In  de  Bijbel  worden  de  keizers  koning  genoemd (Jh.19:15;
1Tm.2:2;  1Pt.2:13;  Op.17:10).  Want  de  familienaam  Caesar,
waar later het woord keizer van is afgeleid, werd in de tijd van
de Bijbel nog niet gebruikt in de betekenis van keizer. Op de
plaatsen waar met keizer is vertaald behoort dan ook Caesar te
staan  (zie  Engelse  vertalingen),  met  uitzondering  van  twee
plaatsen. Want in Hd.25:21,25 noemt Festus Nero Sebastos (=
de Eerbiedwaardige), hetwelk  de Griekse weergave is van de
Latijnse eretitel Augustus (= de Verhevene; Wars I,21:2). Octa-
vianus verkreeg deze eretitel in 27 v. Chr.  van de senaat en
ging deze titel zelfs als zijn naam beschouwen. Hij was daar-
mee de  eerste  van zeven  opeenvolgende  heersers/koningen
van het Romeinse rijk die deze titel niet afwees (Op.12:3; 13:1;
17:3,9,10). Want Vitellius, de opvolger van de zevende, wees
dit goddelijk eerbetoon wel af. Want de eretitel ’de Verhevene’ is
een  naam  van  godslastering  omdat  alleen  de  HEERE  deze
naam toekomt (Ps.148:13;  Js.33:5; 57:15; vgl. ook Mt.23:7-10
met Jh.13:13, {rabbijn/meester; vader/paus; heer/dominee}; zie
ook Mt.4:10;  Mk.14:61-64, Jh.5:18;  10:30-33;  Hd.3:11-16; 10:
25,26; 12:21-23; 14:11-15; Op.19:10; 22:8,9).« 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 
http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html 

          ▪Augustus regeerde 44 jaren. 
          ▪Augustus’ eerste  jaar  was  30/29  v.  Chr.  [In  Egypte  was  Au-

gustus’ eerste jaar 30E/29 v. Chr., zoals uit de horoscooptekst
pOxy u 4.804 uit het zevenentwintigste regeringsjaar van Cae-
sar Augustus blijkt.] 

            http://www.tyndalehouse.com/egypt/ptolemies/chron/egyptian/chron_lnk_augustus.htm 
            http://www.trismegistos.org/downloads/process.php?file=TOP_1.pdf 

   3953 21/20 Aan  het  einde  van  het  zeventiende  regeringsjaar  van  Hero-
des,  en niet  het  achttiende  zoals  Flavius  Josephus vermeld,
werd begonnen met het uitbreiden en restaureren van de tem-
pel [Het eerste jaar van de tempelbouw was dus 21/20 v. Chr.
(Antiq.XV,11:1).] 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3966 8/7 De engel Gabriël kondigde de priester Zacharias de geboorte
van Johannes de Doper aan (Lk.1:5-17).  [De priesterafdeling
Abia waartoe Zacharias behoorde was de achtste, en zal daar-
om aan het einde van de tweede, of aan het begin van de der-
de maand, gediend hebben.] 

          ▪Elizabet, de vrouw van Zacharias, werd bevrucht (Lk.1:23,24). 

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html
http://www.trismegistos.org/downloads/process.php?file=TOP_1.pdf
http://www.tyndalehouse.com/egypt/ptolemies/chron/egyptian/chron_lnk_augustus.htm
http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html


          ▪Omtrent 3 maanden voor de geboorte van Johannes de Doper
kondigde de engel Gabriël aan Maria de geboorte van de Zoon
van God aan (Lk.1:26-38). [De Zoon van God moest Jezus (Iē-
sous) genoemd worden, omdat Hij Zijn volk zal verlossen van
hun zonden (Mt.1:21;  Col.1:14; 1Jh.3:5,8; Rm.7:24,25). Iēsous
is een van de drie Griekse vormen, de andere twee zijn  Iēsou
en Iēsoun, van de Hebreeuwse naam Jeshoea. Jeshoea bete-
kent 'Yahweh verlost'.] 

          ▪Toen kort na de aankondiging van de engel Gabriël de volheid
des tijds gekomen was heeft God in het jaar 8H/7 v. Chr. Zijn
Zoon  uitgezonden  (Mt.1:18;  Lk.1:35;  Jh.1:1,14;  8:42;  Gl.4:4).
[Het jaar 8H/7 v. Chr. was het vierhonderddrieëntachtigste jaar
van de 70 jaarweken (Dn.9:25). Zie voor meer informatie over
de 70 jaarweken het document De zeventig weken.] 

          ▪Maria ging naar het huis van Zacharias (Lk.1:36,39,40). 
          ▪ In diezelfde dagen ging er een gebod uit van Caesar Augustus,

dat de gehele wereld beschreven zou worden (Lk.2:1). [Een be-
schrijving (census) van de gehele wereld moet ook de Romein-
se burgers omvat hebben. Censussen onder de Romeinse bur-
gers werden volgens Augustus’ Res Gestae in 28 en 8 v. Chr.,
en in 13 na Chr. uitgevaardigd. Zulke censussen namen, afhan-
kelijk van het gebied, enkele jaren in beslag. De census onder
de Romeinse burgers die in 13 na Chr. werd uitgevaardigd ein-
digde omtrent mei 14 na Chr.] 
http://www.livius.org/ra-rn/res_gestae/res_gestae02.html 

          ▪Omtrent de twaalfde dag van de maand Adar II {13/14 maart 7
v. Chr.} verscheen de planeet Jupiter aan de ochtendhemel. 

   3967 7/6 Omtrent  de eerste dag van de eerste maand {1/2 april}  ver-
scheen onder Jupiter de planeet Saturnus aan de ochtendhe-
mel. [Vanaf omtrent de tiende dag van de tweede maand {10/11
mei} tot omtrent de negentiende dag van de tiende maand {11/
12 jan. 6 v. Chr.} bleef Saturnus minder dan 2° van Jupiter ver-
wijderd. In 8 v. Chr. was de eerste dag van de zevende maand
6/7 sept., dag 1 van de week. In 7 v. Chr. was de eerste dag
van de zevende maand 25/26 sept., dag 7 van de week, het-
welk tevens de eerste dag na de herfstequinox was. De herfst-
equinox was op 25 sept. omtrent 17h30m.] 

          ▪Maria keerde weer tot haar huis nadat Johannes de Doper was
geboren (Lk.1:56). 

          ▪ In de loop van de zesde maand verschenen Jupiter en Satur-
nus aan de avondhemel en verdwenen ze aan de ochtendhe-
mel. [Omtrent het begin van de zevende maand stonden Jupiter
en Saturnus het dichtst bij elkaar en waren beide planeten op
hun helderst.] 

          ▪Jozef en Maria gingen naar Bethlehem om beschreven te wor-
den (Lk.2:3-5). 

          ▪Aan het einde van de de negenenzestigste jaarweek werd  de
Verlosser,  welke  is  Christus  (Christos),  in  Bethlehem  gebo-
ren (Dn.9:25; Lk.2:6-11, Christos is het Griekse equivalent van
de Hebreeuwse titel Mashiach). 
»Met de komst van Christus is het tijdperk van de laatste dagen
aangebroken (Hd.2:17-21; 1Co.10:11; 2Tm.3:1; Heb.1:1; 9:26;
Jk.5:3; 1Pt.1:5,20; 2Pt.3:3). Dit tijdperk wordt afgesloten met de
laatste dag, dat is de dag des Heren (Mt.13:39, niet 'wereld',

http://www.livius.org/ra-rn/res_gestae/res_gestae02.html


maar 'eeuw'; Jh.6:39,40,44,54; 11:24; 12:48; Ef.1:10; 2Pt.2:9; 3:
10; Op.6:16,17; en zie bij 2027/'28 na Chr.). Omdat het vanaf
nu de laatste dagen zijn zijn de dag des Heren en het Koninkrijk
van  God nabij  gekomen (Js.2:2-5;  Mi.4:1-5;  Mt.3:1-3;  Jk.5:8;
1Pt.4:7; Op.1:1,3; 22:7,10,12,20).« 

          ▪Toen 8 dagen vervuld werden, dat men het Kind besnijden zou,
zo werd Zijn Naam genaamd Jezus (Lk.2:21). 

          ▪De  magiërs vertrokken nadat zij de heldere ster in het oosten
hadden gezien en daaruit begrepen hadden dat de Koning der
Joden was geboren (Mt.2:1,2). [De ster is de planeet Jupiter die
in Babylonië koningsster werd genoemd. Deze koningsster was
nu de ster van de Koning der Joden omdat Saturnus net onder
Jupiter stond. Want Saturnus is de ster van de zevende dag
van de week (sabbat/zaterdag), en werd daarom geassocieerd
met het Joodse volk. De afgeleide vormen  magoi en  magous
van het Griekse woord magos, die in Mt.2:1,7 gebruikt zijn, kun-
nen beter niet met wijzen worden vertaald (vgl. Hd.13:6,8, en
vgl. Hd.8:9,11 waar het werkwoord wordt gebruikt; zie ook Gn.
41:24; Ex.7:9-12,22; 8:7,18; Dn.2:48; 5:11).] 
http://www.folklore.ee/folklore/vol16/planets.pdf 

          ▪Na een reis van omtrent anderhalve maand kwamen de magi-
ërs in de achtste of negende maand te Jeruzalem aan (Mt.2:1). 

          ▪Herodes vernam van  de magiërs dat in de laatste maand van
8/7 v. Chr. de ster was verschenen (Mt.2:7). 

          ▪Tegen de avond gingen de magiërs vanuit Jeruzalem naar het 9
km in  zuidzuidwestelijke  richting  gelegen  Bethlehem.  [Het  is
aannemelijk dat de magiërs, toen zij uit Jeruzalem vertrokken,
de weg naar Hebron hebben genomen die net ten westen langs
Bethlehem loopt. En dat zij van die weg zijn afgegaan toen de
ster in het zuidoosten zichtbaar werd. Vanaf dat moment zijn zij
de richting gaan aanhouden van de zich langzaam verplaatsen-
de ster, totdat de ster kwam te staan boven de plaats waar het
Kind was (Mt.2:9). De ster gaf de magiërs dus de exakte noord-
oost-zuidwest-positie van het huis waarin Jozef  met het Kind
en Zijn  moeder woonde (Mt.2:11).  Op bijvoorbeeld de eerste
dag van de negende maand {23/24 nov.} stond Jupiter vanuit
Bethlehem (31°43’N/35°12’E) gezien in het zuidoosten (azimut
322.6°) op een hoogte van 43.3° toen hij omtrent 20 minuten
nadat de zon onder de horizon was verdwenen zichtbaar werd.
Een half uur later stond Jupiter in het zuidzuidoosten (azimut
331.9°) op een hoogte van 46.8°.] 

          ▪Kort na het bezoek van de magiërs ging Jozef met het Kind en
Zijn moeder naar Egypte (Mt.2:13,14). 

   3968 6/5 Herodes liet al de kinderen ombrengen die binnen Bethlehem
en in heel zijn gebied 2 jaren oud en jonger waren, nadat de
magiërs niet  waren teruggekeerd naar Jeruzalem (Mt.2:8,16).
[Kinderen die geboren waren in 8/7, 7/6 en 6/5 v. Chr.] 

   3969 5/4 In de nacht voorafgaande aan een dag van vasten geschied-
de volgens Flavius Josephus  een maansverduistering te Jeru-
zalem (Antiq.XVII,6:4).  [Dit  was het  vasten van Esther op de
dertiende dag van de twaalfde maand (Es.9:31). De maansver-
duistering  geschiedde  op  de  dertiende  dag  van  de  twaalfde
maand {12/13 maart 4 v. Chr.; dag 3}, van c.01h45m tot c.04h
00m. De eerste dag van de zevende maand was 3/4 sept. 5 v.

http://www.folklore.ee/folklore/vol16/planets.pdf


Chr., dag 2 van de week. In dit kalenderjaar werd tussen de elf-
de en twaalfde maand een maand met 29 dagen ingelast (zie
het document De kalenders in de Bijbel).] 
first visib. moon 3-9-5 B.C.//d r/s 0:53h//phase 3.7%//age 43:30h 
Plaats verduistering: Jeruzalem (31°46'N/35°14'E) 
ΔTc ca. -16 min. (= -4°) 
Max. verduistering: ±31% 

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   3970 4/3 Filippus werd viervorst over Iturea en over het land Tetrachoni-
tis en Archelaus werd koning (ethnarch) over Judea nadat He-
rodes aan het begin van zijn vierendertigste regeringsjaar was
gestorven (Lk.3:1; Mt.2:22; Antiq.XVII,8:1,2). 

          ▪Filippus regeerde 37 jaren (Antiq.XVIII,4:6). 
          ▪Filippus’ eerste regeringsjaar was 4/3 v. Chr. 
          ▪Archelaus regeerde 10 jaren (Antiq.XVII,8:2). 
          ▪Archelaus’ eerste regeringsjaar was 4/3 v. Chr. 
          ▪Jozef trok in het Bijbelse sabbatsjaar 5H/4 v. Chr. met het Kind

en Zijn moeder uit Egypte naar het land Israël en ging te Naza-
reth in Galilea wonen nadat hij gehoord had dat Archelaus ko-
ning in Judea was (Mt.2:15,19-23). 

na Chr.

   3979 6/7 Jozef ging met het twaalfjarige Kind Jezus en Zijn moeder op
naar Jeruzalem om het pascha te vieren (Lk.2:41,42). 

   3983 10/11 Augustus maakte Tiberius Caesar de tweede heerser over het
Romeinse rijk. [Op de eerste munten van Tiberius uit 10 na Chr.
staat Tiberius afgebeeld met een lauwerkrans in zijn haar. Deze
lauwerkrans is de ‘Lauwer Corona’ die door Julius Caesar be-
stemd werd als symbool voor de hoogste heerser, maar door
Augustus ook als symbool voor de tweede heerser werd ge-
bruikt. Het eerste jaar van het bewind van Tiberius was dus 10/
11 na Chr., omdat het, zoals uit al het voorgaande is gebleken,
in Israël gebruikelijk was om de regeringsjaren vanaf het onder-
koningschap (tweede heerser) te tellen  (Lk.3:1; zie ook 24/25
na Chr.).] 
http://www.calgarycoin.com/reference/articles/anatomy/anatomy.htm 
http://www.wildwinds.com/coins/ric/tiberius/i.html 

   3987 14/15 Tiberius Caesar werd alleenheerser over het Romeinse rijk na-
dat Augustus in de maand augustus was gestorven.  [Tiberius
was de tweede heerser die de godslasterlijke naam Augustus
niet afwees (zie bij 30/29 v. Chr.).] 
http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html 

          ▪Tiberius regeerde 23 jaren. 
          ▪Tiberius’ eerste jaar was 14/15 na Chr. 
          ▪Volgens Tacitus zagen de Romeinse soldaten in Duitsland kort

na  Augustus'  dood  een  maansverduistering  (Tacitus,  Annals
1,20). [De verduistering geschiedde op 26/27 sept. 14 na Chr.] 
Plaats: Duitsland ( ±50°N/ ±8°E) 
ΔTc ca. -17 min. (= -4°15') 
Max. verduistering: 100% 

http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html
http://www.wildwinds.com/coins/ric/tiberius/i.html
http://www.calgarycoin.com/reference/articles/anatomy/anatomy.htm
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html


http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Tacitus/Annals/1B*.html 
          ▪Tiberius zond Valerius Gratus om Annius Rufus als stadhouder

van Judea op te volgen (Antiq.XVIII,2:2). 
          ▪Enkele maanden later kwam Valerius Gratus in Judea aan. 
          ▪Valerius Gratus was 11 jaren stadhouder (Antiq.XVIII,2:2). 
          ▪Valerius Gratus’ eerste jaar als stadhouder was 14/15 na Chr. 

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 
http://www.lee-achim.de/html/coinspro.htm 

   3997 24/25 In het vijftiende jaar van het bewind van Tiberius Caesar volgde
Pontius Pilatus Valerius Gratus op (Antiq.XVIII,2:2). 

          ▪Pontius Pilatus was 12 jaren stadhouder. [De 10 jaren die Fla-
vius Josephus noemt zijn onjuist (Antiq.XVIII,4:2).] 

          ▪Pontius Pilatus’ eerste jaar als stadhouder was 24/25 na Chr. 
          ▪ In het dertigste levensjaar van Johannes de Doper, de zoon van

de priester Zacharias, begon het Woord Gods tot hem te komen
(Lk.3:2). [Volgens de telling die overeenkomstig de Schrift is be-
gon  met de herfstequinox op de tweede dag van de zevende
maand {24/25 sept.; dag 2} het sabbatsjaar 24H/25 v. Chr.] 

          ▪ Jezus, het Lam Gods, werd gedoopt (Lk.3:21,22; Jh.1:29-32). [Dit
geschiedde toen 980 jaren na de inwijding van de eerste tempel
voorbij waren.] 

          ▪Jezus begon (te doen en te leren) toen Hij 30 jaren was  (zie
Lk.3:23 in HSV en NBG, vgl. Hd.1:1). [Lukas heeft in Lk.3:23
het Griekse woord hōsei (omtrent) niet uit onzekerheid over de
leeftijd van Jezus gebruikt, maar opdat Theofilus de zekerheid
zou kennen van de dingen waarvan hij onderwezen was (Lk.1:
1-4). Want Theofilus was, zo blijkt uit de wijze van schrijven van
Lukas, waarschijnlijk een Italiaan, maar zeker geen Jood (Lk.1:
26;  4:31;  8:26;  22:1,7;  23:51;  24:13;  Hd.1:12;  16:12;  17:21;
27:8,12,16; 28:12-15). En aangezien bij de Italianen het eerste
levensjaar vanaf de geboortedag werd geteld was Jezus vol-
gens Theofilus nu 31 jaren (vgl. ook Lk.8:42 met Mk.5:42). In
Lk.2:41 heeft Lukas het Griekse woord hōsei (omtrent) niet ge-
bruikt, omdat Jezus toen volgens de Bijbelse en Romeinse tel-
ling 12 jaren was.] 

   3998 25/26 In het zesenveertigste jaar van de tempelbouw ging Jezus kort
voor het pascha op naar Jeruzalem (Jh.2:13-20). 

           ▪ Op de tweede eerste sabbat {20/21 april; dag 7} ging de Heere
door het gezaaide (Lk.6:1). [Met deuteroprōtos (tweede eerste)
wordt de tweede na de eerste sabbat bedoeld, en dat is vol-
gens de inclusieve wijze van tellen, de tweede sabbat. Parallel
hiermee  staat  deutereschatos (tweede  laatste),  waarmee  de
tweede voor de laatste wordt bedoeld, dus de voorlaatste. De
eerste sabbat van de omertelling was de zesentwintigste dag
van de eerste maand {13/14 april; dag 7}.] 

           ▪ Op de tiende dag van de zevende maand [21/22 sept.; dag 7}
kondigde de Heere in de synagoge te Nazareth het Bijbelse ju-
beljaar 25H/26 na Chr. aan door Js.61:1,2 te lezen (Lk.4:16-19).
En daarmee werd deze Schrift in de oren van Zijn hoorders ver-
vuld (Lk.4:21). [Dit jubeljaar begon met de herfstequinox op 24/

http://en.wikipedia.org/wiki/Nebuchadnezzar_II
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25 sept.  25 na Chr. en was  het eerste jaar van de dertigste
cyclus van 49 jaren (zie 1397/’96 v. Chr.). De eerste dag van de
zevende maand was 12/13 sept.  25 na Chr.,  dag 5 van de  
week.] 
first visib. moon 12-9-25 A.D.//d r/s 1:09h//phase 3.8%//age 46:10h 

   3999 26/27 In de eerste maand geschiedde kort voor het pascha de won-
derbare spijziging (Jh.6:1-13). [Volgens de telling die niet over-
eenkomstig de Schrift is begon met de herfstequinox op de vier-
entwintigste dag van de zevende maand {24/25 sept.; dag 4}
het sabbatsjaar 26H/27 na Chr.] 

          ▪Op de negentiende dag van de zevende maand {19/20 sept.;
dag 6}, in het midden van het loofhuttenfeest, ging Jezus op in
de tempel, en leerde (Jh.7:2,14). [Zie voor het begin en einde
van het 7 dagen durende loofhuttenfeest bij 957/’56 v. Chr. Tij-
dens het loofhuttenfeest, of tijdens het feest van de vernieuwing
van de tempel,  sprak Jezus over de onvruchtbare vijgenboom
(Lk.13:6-9, 26H/27 was het derde jaar).  De eerste dag van de
zevende maand was 1/2 sept. 26 na Chr., dag 2 van de week.] 
first visib. moon 1-9-26 A.D.//d r/s 1:11h//phase 3.7%//age 40:39h 

          ▪ In  de  middag  van  de  eenentwintigste  dag  van  de zevende  
maand {21/22 sept.; dag 1) riep Jezus op de laatste (zevende)
dag van het loofhuttenfeest: Als iemand dorst heeft, laat hij tot
Mij komen en drinken (Jh.7:37). [De zevende dag van het loof-
huttenfeest begint 3 uren voor het begin van de tweeëntwintig-
ste.] 

          ▪Vroeg in de morgen van de tweeëntwintigste dag van de zeven-
de maand {22/23 sept.; dag 2} kwam Jezus weer in de tempel,
en al het volk kwam tot Hem; en Hij ging zitten en onderwees
hen (Jh.8:2). 

          ▪ In  de  middag  van  de  tweeëntwintigste  dag  van  de  zevende
maand genas Jezus op de achtste dag de blindgeborene (Jh.9:
1-14). [De achtste dag, de dag na de laatste dag van het loof-
huttenfeest, is een rustdag (Lv.23:36,39).] 

          ▪Met het morgenoffer op de vijfentwintigste dag van de negende
maand {23/24 nov.; dag 1} begon het feest van de inwijding van
de tempel (Jh.10:22; 1Makk.4:52-57). 

          ▪ In dit kalenderjaar werd tussen de elfde en twaalfde maand een
maand met 29 dagen ingelast. [Zie het document De kalenders
in de Bijbel.] 

   4000 27/28 Op de zevende dag van de eerste maand {1/2 april; dag 4} wa-
ren velen uit het land al te Jeruzalem, opdat zij voldoende tijd
zouden hebben om zich te reinigen (Jh.11:55). [Voor het slach-
ten en eten van het pascha moest men rein zijn (Nm.9:6; 2Kr.
30:16-19 en vgl. Jh.18:28). De reiniging duurde 7 dagen (Nm.
19:11-22 en vgl. Hd.21:24-27).] 

          ▪Op de negende dag van de eerste maand {3/4 april;  dag 6},
6 kalenderdagen voor het pascha, kwam Jezus te Bethanië, en
aldaar bereidden zij Hem een avondmaal (Jh.12:1,2). [Voor het
avond- en middagmaal op de sabbat, dat men in de namiddag
van de zesde dag bereidde, nodigde men vaak gasten uit (Lk.
14:1,12,13,16,17; Flav. Jos. Life 54). Johannes telt kalenderda-
gen, net als in Jh.20:26. En aangezien de laatste van de 6 ka-
lenderdagen de veertiende dag van de eerste maand is  (Lv.
23:5; Nm.28:16; Eze.45:21), moet de eerste van de 6 kalender-



dagen de negende dag van de eerste maand zijn. Zie voor in-
formatie over de verschillende wijzen waarop de dag als tijds-
eenheid gebruikt wordt het document Dagen en jaren.] 

          ▪Op de tiende dag van de eerste maand {4/5 april; dag 7} kwam
Jezus in Jeruzalem, en toen Hij in het huis van Zijn Vader was
gegaan, bekeek Hij alles rondom (Mk.11:1-11; Ex.12:3). 

          ▪Op  de elfde dag van de eerste maand {5/6 april;  dag 1} ge-
schiedde de vervloeking van de vijgenboom en de reiniging van
de tempel  (Mk.11:12-19; vgl. Mk.11:13,14, Lk.13:6-9 en 19:41-
44). [Nadat Jezus in de eerste helft van het derde jaar (26H/27
na Chr.) naar de vijgenboom was gekomen om vrucht te zoe-
ken, en ze niet had gevonden, vervloekte Hij deze vijgenboom
in de tweede helft  van het  derde jaar,  omdat  hij  nog steeds
geen vrucht droeg. Het eerste jaar na de vervloeking van de vij-
genboom was 27H/28 na Chr.] 

          ▪Vroeg in de morgen van de twaalfde dag van de eerste maand
{6/7 april; dag 2} zagen de discipelen dat de vijgenboom was
verdord (Mk.11:20-26). 

          ▪Kort voor het begin van de dertiende dag van de eerste maand,
zei Jezus: “Gij weet, dat na twee dagen het pascha is,” (Mt.26:
1-3; Mk.14:1). [Het pascha begint 3 uren voor het begin van de
vijftiende (Lv.23:5;  Nm.28:16;  Eze.45:21).  Zie  voor  informatie
over de verschillende wijzen waarop de dag als tijdseenheid ge-
bruikt wordt het document Dagen en jaren.] 

          ▪Kort nadat de  veertiende dag van de eerste maand {8/9 april;
dag 4} was begonnen, de dag waarop het pascha moest ge-
slacht worden,  zond de Heere Jezus Petrus en Johannes uit
om het pascha te bereiden (Lk.22:7,8). 
»De veertiende dag van de eerste maand is de eerste kalender-
dag van de ongezuurde broden, omdat het 7 dagen durende
feest 3 uren voor het begin van de vijftiende begint (Ex.12:18;
Eze.45:21: Mk.14:12,13). Het 7 dagen durende feest van de on-
gezuurde  broden  wordt  dus  op  8  kalenderdagen  gehouden
(Antiq.II,15:1).« 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

          ▪Nadat het pascha in enkele uren was bereid en het inmiddels
laat (in de tweede avond) was geworden, kwam Jezus met de
twaalven  om het  pascha  te  eten  (Mk.14:17-26).  [De  tweede
avond begint als de zon onder de horizon verdwijnt en eindigt
3 uren later. Dit pascha werd dus vóór de gebruikelijke tijd ge-
geten (Jh.13:1vv.). De oorzaak van deze incidentele afwijking
van de Schrift was liefde tot God en mensen (zoals in Mt.12:1-7
en 1Co.9:19-22), want Jezus, het Lam Gods, moest naar de wil
van Zijn Vader sterven op het tijdstip dat het pascha geslacht
moest worden, opdat zondaren verlost zouden kunnen worden
(Js.53:4-8; Jh.1:29; 6:38; 1Co.5:7). Na het eten van het pascha
gingen zij naar de hof van Gethsemane, bij de Olijfberg, waar
Jezus is gevangen genomen (Mk.14:26-52). Daarna leidden zij
Hem tot Annas (Jh.18:13).] 

          ▪Omtrent 1 uur voordat de zon boven de horizon zou verschij-
nen leidden zij Jezus naar de hogepriester Kajafas, alwaar al
de overpriesters, de ouderlingen, en de Schriftgeleerden, wa-
ren bijeengekomen (Mt.26:57; Mk.14:53). 

          ▪Kort daarna geschiedde het eerste hanengekraai nadat Petrus
voor de eerste maal Jezus had verloochend (Mk.14:30,66-68).

http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html


[Het eerste hanengekraai begint meestal als de dag begint te
lichten. In dit geval was dat omtrent 1 uur voordat de zon boven
de  horizon  verscheen.  De  tweede  verloochening  geschiedde
kort na de eerste (Lk.22:55-58).] 
http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/RST_defs.php 

          ▪Omtrent  1  uur  na  de  tweede  verloochening  geschiedde  het
tweede hanengekraai, nadat Petrus voor de derde maal Jezus
had verloochend (Mk.14:72; Lk.22:59-61). 

          ▪Toen het nu morgenstond geworden was, hebben al de over-
priesters en de ouderlingen des volks te zamen een besluit (niet
'raad  gehouden')  genomen  tegen  Jezus,  dat  zij  Hem doden
zouden (Mt.27:1; 26:66). En Hem gebonden hebbende, leidden
zij Hem weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, de stad-
houder (Mt.27:2). [Volgens de voorzegging in Mk.2:20 hebben
de discipelen gevast nadat Jezus van hen was weggenomen.
Dat vasten zal dan plaats hebben gevonden op dag 4 en 6 van
de week, want dag 5 (15 Nisan) was een feestsabbat. Dit zal
waarschijnlijk ook de reden zijn dat in de Didachè, een werk
dat vermoedelijk in Syrië aan het begin van de tweede eeuw na
Chr. is geschreven, wordt opgeroepen om op dag 4 en 6 van de
week te vasten (Did.VIII:1).] 
http://earlychristianwritings.com/index.html 

          ▪Omtrent het zesde uur nadat de zon was opgegaan op de eers-
te kalenderdag van het pascha gaf Pilatus Jezus over om ge-
kruisigd te worden en liet hij Bar-abbas los (Jh.18:39,40; 19:13-
16). [Het zesde uur is het zesde uur nadat de zon was opge-
gaan, want de gebeurtenissen die hier aan vooraf zijn gegaan
moeten minimaal 3 uren in beslag hebben genomen (Jh.18:28–
19:16; Lk.23:6). Ook uit het zevende en tiende uur dat Johan-
nes elders noemt, en de uitspraak van Jezus die hij aanhaalt,
”zijn er niet twaalf uren in de dag?“, blijkt, dat Johannes gebruik
maakt van een verdeling in 12 uren tussen het boven de hori-
zon verschijnen en het onder de horizon verdwijnen van de zon
(Jh.1:40; 4:6,52; 11:9). Het zesde uur begint als er 5 uren ver-
streken zijn.] 

          ▪ In het tweede dagdeel van 3 uren, dat het derde uur werd ge-
noemd, is Jezus gekruisigd (Mk.15:25). 
»Het derde uur is hier niet het derde uur nadat de zon is opge-
gaan, want Markus maakt, net als Mattheüs en Lukas, gebruik
van een andere verdeling van de dag. Want de tijd tussen het
boven de horizon verschijnen en het onder de horizon verdwij-
nen van de zon werd niet alleen in 12 uren verdeeld, maar ook
in vier dagdelen van elk 3 uren, zoals de vier waken tijdens de
nacht  (vgl.  Ne.9:3).  Elk  dagdeel  werd  genoemd naar het  uur
dat er aan voorafging. Het derde uur was dus het tweede dag-
deel,  en  omvatte  het  vierde,  vijfde,  en  zesde  uur.  Mattheüs,
Markus, en Lukas volgen deze verdeling van de dag in vier de-
len. Want de enige uren die zij noemen zijn het derde, het zes-
de, en het negende uur (Mt.20:3,5; 27:45,47; Mk.15:25,33,34;
Lk.23:44; Hd.2:15; 3:1; 10:3,9,30; 23:23). Er is slechts één uit-
zondering, namelijk Mt.20:9, waar in de context van een gelijke-
nis een specificatie gewenst is.« 

          ▪ In het derde dagdeel van 3 uren, dat het zesde uur werd ge-
noemd, kwam er duisternis over het gehele land, tot het negen-
de uur toe (Mk.15:33). 

http://earlychristianwritings.com/index.html
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          ▪Aan het  begin  van het  vierde dagdeel,  dat  het  negende uur
werd genoemd, gingen de Joden naar Pilatus om hem te vra-
gen de benen van de gekruisigden te laten breken en hen te la-
ten weghalen, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blij-
ven op de dag van de sabbat die groot was (Jh.19:31). De sab-
bat is de vijftiende dag van de eerste maand (Lv.23:6,7). En de-
ze sabbat is groot, omdat de HEERE juist op die dag het volk
Israël uit Egypte had geleid (Ex.12:17,42; Nm.33:3).] 

          ▪Niet lang na het verzoek van de Joden kwamen er krijgsknech-
ten om de benen van de gekruisigden te breken (Jh.19:32). 

          ▪Omtrent 10 uren nadat de zon was opgegaan is Jezus op de
tijd dat het pascha moest geslacht worden gestorven (Mk.15:
34-37). [Dit geschiedde precies driemaal 490 jaren (1470 jaren)
nadat de ganse gemeente der vergadering van Israël een vol-
komen lam (het pascha) op de veertiende dag van de eerste
maand in het jaar van de uittocht had geslacht (Ex.12:5,6; 1Pt.
1:19; Op.5:12; zie ook 1444/’43 v. Chr.).] 

          ▪Toen de krijgsknechten bij Jezus kwamen, nadat zij eerst de be-
nen van de twee die met Jezus gekruisigd waren hadden ge-
broken, braken zij Zijn benen niet, omdat zij zagen dat Hij al ge-
storven was (Jh.19:33; Ex.12:46). 

          ▪Daarna, toen het reeds laat (op de dag) was geworden, ging
Jozef  van Arimathéa naar  Pilatus  om te  vragen of  hij  het  li-
chaam van Jezus mocht  wegnemen (Jh.19:38;  Mk.15:42,43).
»De veertiende dag van de eerste maand wordt de dag van de
bereiding van het pascha (niet ‘voorbereiding’) genoemd, kort-
weg ‘de bereiding’, omdat op die dag de bereiding van het pas-
cha begon. Ook werd de veertiende de voorsabbat genoemd,
omdat de veertiende de dag vóór de sabbat is (Lk.23:54; Jh.19:
14).« 

          ▪Nadat Jozef toestemming van Pilatus had gekregen om het li-
chaam van Jezus weg te nemen kocht hij fijn lijnwaad (Mk.15:
44-46). 

          ▪Nadat Jozef fijn lijnwaad had gekocht nam hij het lichaam van
Jezus af, wond het in fijn lijnwaad, en legde het in een graf dat
nabij was (Jh.19:41,42). [De graflegging geschiedde nog net op
de dag van de bereiding, want de sabbat begon al te lichten
(Lk.23:53-54). Het Griekse werkwoord  epi-phōskō, waarvan in
Lk.23:54 de vorm ep-ephōsken is gebruikt, betekent niet ‘aan-
komen’, maar ‘beginnen te lichten’ (vgl. Mt.28:1). Het beginnen
te lichten kan betrekking hebben op het opgaan van de zon, het
grote licht tot heerschappij van de dag, of op de maan, het klei-
ne licht tot  heerschappij  van de nacht  (Gn.1:16).  In dit  geval
ging het om de (volle) maan, die omtrent 10 minuten voordat de
zon in het westen onder de horizon was verdwenen, in het oos-
ten volledig boven de horizon was verschenen.  Jezus is dus
nog net  op dezelfde dag begraven als waarop Hij  gedood is
(Dt.21:22,23). De eerste dag van de 3 dagen en 3 nachten in
het hart der aarde is dus de daglichtperiode van de veertiende
dag van de eerste maand (Mt.12:40 en vgl. Jn.2:1-3).] 

          ▪Op de vijftiende dag van de eerste maand {9/10 april; dag 5}
deed men geen dienstwerk, omdat deze dag een sabbat is (Lv.
23:6,7). 

          ▪Tijdens de daglichtperiode van de sabbat, dat is dag 2 van de 3
dagen en 3 nachten, regelden de overpriesters en Farizeeën



dag en nacht bewaking van het graf tot de derde dag en nacht
toe,  opdat  het  graf  niet  geopend zou kunnen worden en het
lichaam van Jezus niet in de nacht, en met name nacht 3, zou
kunnen verdwijnen (Mt.27:62-66). 

          ▪Toen de sabbat voorbij was hebben de vrouwen op de zestien-
de dag van de eerste maand {10/11 april; dag 6} specerijen ge-
kocht en bereid (Mk.16:1). [Omdat in Lk.23:56a de indruk kan
ontstaan dat de vrouwen de specerijen en zalven op de sabbat
bereid hebben, laat Lukas er direct op volgen: ”en op de sab-
bat hebben zij weliswaar naar het gebod gerust.”  Het Griekse
woord men is hier in de meeste vertalingen niet vertaald, maar
moet net als in bijvoorbeeld Mt.3:11 en Hd.1:5 met ‘wel’ of 'wel-
iswaar’ vertaald worden.] 

          ▪Op de zeventiende dag van de eerste maand {11/12 april; dag
7} is Jezus,  omtrent  1 uur voordat  de zon boven de horizon
zou verschijnen, op de eerste sabbat opgestaan (Mk.16:9). [Dit
was de derde nacht van de 3 dagen en 3 nachten dat Jezus in
het hart der aarde was (Mt.12:40;  3 dagen en 3 nachten bete-
kent: een deel van dag 1 + een gehele nacht 1 + een gehele
dag 2 + een gehele nacht 2 + een gehele dag 3 + een deel van
nacht 3). En dit was de derde dag na Zijn dood aan het kruis
(Mk.8:31;  10:33,34;  Jh.2:19;  3 dagen betekent:  een deel van
dag 1 + een gehele dag 2 + een deel van dag 3). 

Dag 1 (24h) Dag 2 (24h) Dag 3 (24h)

dagperiode
1

nachtperiode
1

dagperiode
2

nachtperiode
2

dagperiode
3

nachtperiode 3

14 Nisan 15 Nisan 15 Nisan 16 Nisan 16 Nisan 17 Nisan

                  І←     de Zoon des mensen in het hart der aarde     →І

De vertaling 'eerste dag der week' in Mk.16:9 is onjuist. Zie het
document  Sabbat  of  zondag? Met  de eerste sabbat  bedoeld
Markus de eerste wekelijkse sabbat  na de dag van de kruisi-
ging.] 

          ▪ En laat, op een rustdag, toen het begon te lichten op één van
de sabbatten, kwamen de vrouwen om Jezus te zalven (Mt.28:
1; Mk.16:2,3; Lk.24:1). [De vrouwen kwamen pas aan het einde
van de derde dag, dus laat, omdat zij eerder Jezus niet zouden
kunnen zalven vanwege de wacht bij het graf (Mt.27:62-66). De
vertalingen 'laat na de sabbat' en 'eerste dag der week' zijn on-
juist. Zie het document Sabbat of zondag?] 

          ▪ Omtrent het einde van de morgen kwam Jezus bij de Emmaüs-
gangers, en kort nadat Jezus met hen ging zeiden de Emmaüs-
gangers  ondermeer:  “Doch ook benevens  dit  alles,  verstrijkt
(agei, niet ‘is’) vandaag de derde dag, vanaf (ap') dat deze din-
gen geschied zijn” (Lk.24:15,21). [Het Griekse werkwoord agō,
waarvan in Lk.24:21 de vorm agei is gebruikt, betekent ‘bren-
gen’ of ‘wegleiden’, en in deze context 'verstrijken' (zie bv. Lk.
18:40 en 23:32).  Dit  moet omtrent het einde van de morgen
hebben plaatsgevonden, want als zij in Emmaüs (±11 km van
Jeruzalem) zijn aangekomen eten zij  het middagmaal,  het  is
immers tegen de (eerste) avond, en de dag is gekeerd (Lk.24:
29, 30, niet 'gedaald', maar 'gekeerd'; zie uitleg bij 1444/’43 v.
Chr.). Met de dingen die geschied zijn bedoelen de Emmaüs-
gangers het overleveren tot het oordeel des doods en de kruisi-
ging (Lk.24:20). Het eerste had aan het begin van de morgen,



en het tweede had aan het einde van de morgen van de veer-
tiende dag van de eerste maand plaatsgevonden. En vandaag,
de zeventiende dag van de eerste maand, bracht de derde dag
vanaf dat deze dingen geschied waren. Met andere woorden,
vandaag, de zeventiende, verstreken er 3 dagen vanaf het tijd-
stip waarop Jezus overgeleverd werd tot het oordeel des doods
en vanaf het tijdstip dat Jezus gekruisigd werd. Voor wat betreft
het overleveren tot het oordeel des doods waren de 3 dagen al
verstreken. Maar voor wat  betreft de kruisiging verstreken zij
toen zij hierover omtrent het einde van de morgen spraken.] 

          ▪Toen het dan laat (niet ‘avond’) op die dag was geworden, op
de eerste van de sabbatten, en Jezus' discipelen vergaderd wa-
ren, kwam Jezus tot hen (Jh.20:19). [De vertaling 'eerste  dag
der week' in Jh.20:19 is onjuist, want het gaat hier om de eerste
wekelijkse sabbat na de dag van de kruisiging.  Zie het docu-
ment Sabbat of zondag?] 

          ▪Net nadat de wekelijkse sabbat voorbij was, en de achttiende
dag van de eerste maand (12/13 april; dag 1} was begonnen,
blies Jezus, op de tijd dat men met de sikkel in het staande ko-
ren de garf van de eerstelingen moest oogsten die de volgende
morgen tot de priester gebracht moest worden, Zijn discipelen
de Heilige Geest in (Lv.23:10,11; Dt:16:9; Jh.20:22 en vgl. Gn.
2:7 en Eze.37:9).] 

          ▪Op de vierentwintigste dag van de eerste maand {18/19 april;
dag 7}, 8 (kalender)dagen nadat Jezus tot Zijn discipelen was
gekomen, kwam Hij weer tot Zijn discipelen toen zij op de dag
der verzameling weer vergaderd waren (Lv.23:3; Jh.20:19,26). 

          ▪ In  de  vroege  morgen  van  de  zevenentwintigste  dag  van  de
tweede maand {21/22 mei; dag 5} is Jezus in de hemel opge-
nomen, nadat Hij 40 dagen (40 dagen en 40 nachten) lang van
de apostelen was gezien (Hd.1:3,9). 

          ▪ Op de achtste dag van de derde maand {31 mei/1 juni; dag 1},
hetwelk de vijftigste dag (de pinksterdag) vanaf de dag van de
eerstelingsgarve was, geschiedde de vervulling met de Heilige
Geest (Hd.2:1-4; Lv.23:15,16). [Voor de Farizeeën was de pink-
sterdag al voorbij. Want met de sabbat in Lv.23:15 wordt vol-
gens hen de vijftiende dag van de eerste maand bedoeld. Bij
hen is de vijftigste dag daardoor altijd de zesde dag van de der-
de maand.] 

   4006 33/34 In Tiberius’ twintigste jaar als alleenheerser stierf de viervorst
Filippus in zijn zevenendertigste regeringsjaar (Antiq.XVIII,4:6). 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   4009 36/37 Caligula Caesar werd heerser over het Romeinse rijk nadat Ti-
berius  in  maart  37 na Chr.  was gestorven.  [Caligula was de
derde  heerser  die  de godslasterlijke  naam Augustus  niet  af-
wees (zie bij 30/29 v. Chr.).] 
http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html 

          ▪Caligula regeerde 5 jaren. 
          ▪Caligula's eerste regeringsjaar was 36/37 na Chr. 

   4013 40/41 Claudius  Caesar  werd heerser  over  het  Romeinse rijk  nadat
Caligula  in  januari  41 na Chr.  was gestorven. [Claudius was
de vierde heerser die de godslasterlijke naam Augustus niet af-
wees (zie bij 30/29 v. Chr.).] 
http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html 
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          ▪Claudius regeerde 15 jaren. 
          ▪Claudius’ eerste regeringsjaar was 40/41 na Chr. 

   4027 54/55 Nero Caesar werd heerser over het Romeinse rijk nadat Clau-
dius in oktober was gestorven. [Nero was de vijfde heerser die
de godslasterlijke naam Augustus niet afwees (zie bij 30/29 v.
Chr.). En daarbij liet hij het niet, want later in zijn leven verhief
hij zich boven al wat God genaamd, of als God geëerd werd,
zoals ook de komende zoon des verderfs zal doen (2Th.2:4 en
vgl. Eze.28:2; Op.17:8). Met het beest in Op.17:11, dat was en
niet is, wordt dan ook Nero Caesar bedoeld, die ook de achtste
zal zijn (zie bij 2024/’25 na Chr.). Het getal van de naam Nero
Caesar is in het Hebreeuws zeshonderdzesenzestig (Op.13:17,
18; 15:2). Nero pleegde in juni 68 na Chr. met een zwaardslag
zelfmoord (Op.13:3, niet 'gewond', maar 'geslacht'; en in v.3 en
v.14 niet 'wond' maar 'slag'; en vgl. ook Op.5:6 en 13:8).] 
http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html 

          ▪Nero regeerde 15 jaren. 
          ▪Nero’s eerste regeringsjaar was 54/55 na Chr. [In Egypte was

Nero's eerste regeringsjaar 54E/55 na Chr., zoals blijkt  uit de
astronomische almanac uit Tebtunis met gegevens over de pla-
neet  Mercurius uit  Nero's eerste regeringsjaar,  en de planeet
Mars uit  Nero's tweede regeringsjaar.  De letter ‘E’ achter het
eerste jaartal geeft aan dat het om het (oude) Egyptische jaar
gaat, dat in deze tijd in augustus begon.] 
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/    (Jahrgang 1998, Bände
121, Seite 211) 

   4028 55/56 Paulus schreef aan het begin van dit jaar vanuit Efeze de eers-
te brief aan de gemeente te Corinthe en roept daarin op om tel-
kens op  één van de sabbatten iets bij zichzelf weg te leggen
voor de heiligen te Jeruzalem (1Co.16:1-4,8; 2Co.8:1-4; 9:1-5;).
[De vertaling 'eerste dag der week' in 1Co.16:2 is onjuist, want
het gaat hier om wekelijkse sabbatten.  Zie het document Sab-
bat of zondag?] 

          ▪Paulus schreef in het najaar vanuit Macedonië de tweede brief
aan de gemeente te Corinthe en roept de gemeente daarin op
om de inzameling te voleindigen waarmee zij vorig jaar (54H/
55) begonnen waren (2Co.2:13; 7:5-7; 8:1; 9:1-5; Hd.20:1). 

          ▪Aan het begin van de tweede helft van het jaar 55H/56 na Chr.
verlaat Paulus Corinthe met de ingezamelde gave, en gaat hij
naar Macedonië om daar de gave op te halen (2Co.13:1; Hd.
20:2-6;  Rm.15:25-28).  [Volgens de telling die overeenkomstig
de Schrift is was 55H/56 na Chr. een derde jaar, dus een jaar
der tienden (Dt.14:28,29; 26:12-15).] 

   4029 56/57 Op de tweeëntwintigste dag van de eerste maand {26/27 april;
dag 3} vertrokken Paulus en zijn reisgenoten, waarschijnlijk in
de morgen, uit Filippi (Hd.20:6). [De eerste dag van de zevende
maand was 11/12 sept. 55 na Chr., dag 6 van de week.] 
first visib. moon 11-9-55 A.D.//d r/s 0:48h//phase 5.5%//age 42:42h 

          ▪Op de zevenentwintigste dag van de eerste maand {1/2 mei;
dag 1} kwamen zij in de nacht van de eerste dag der week te
Troas. [Als zij in de morgen van de tweeënwintigste zijn vertrok-
ken en in de avond van de zevenentwintigste zijn aangekomen
dan heeft hun reis ongeveer 4½ dag geduurd.]. 

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/
http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html


          ▪Aan het begin van de derde dag van de tweede maand {7/8
mei; dag 7} kwamen de discipelen bijeen om brood te breken
op de eerste van de sabbatten (Hd.20:7). [De vertaling 'eerste
dag der week' in Hd.20:7 is onjuist, want het gaat hier om de
eerste wekelijkse sabbat nadat Paulus te Troas is aangekomen.
Zie het document Sabbat of zondag?] 

          ▪Op dezelfde kalenderdag, omtrent zonsopgang, zijn Paulus en
zijn reisgenoten uit Troas vertrokken (Hd.20:6-13). [Als zij in de
avond van zevenentwintigste zijn aangekomen dan heeft  hun
verblijf ongeveer 6½ dag geduurd.] 

          ▪Ten einde van 3 jaren, dat is in de tweede helft van het derde
jaar 55H/56 na Chr., kwam Paulus kort voor de pinksterdag met
de ingezamelde gave te Jeruzalem (Dt.14:28; Hd.20:16; 21:17;
24:17).] 

   4039 66/67 In de laatste maand kwam een volk van de Messias, de Vorst
(niet 'vorst'), om Israël te verderven (Dn.9:26; Lk.21:23). [In jaar
40 (66H/67 na Chr.) na de vervloeking van de vijgenboom, nam
de Vorst de Romeinen in Zijn dienst om het weerspannige Isra-
ël te straffen (Dt.28:49-68; 32:1-43 en vgl. de volgende verzen
2Kg.24:2; Js.10:5; 13:3-5,17; Jr.25:9; 27:6; Op.19:11). De Ro-
meinse legers kwamen naar de stad Ptolemaïs (Akko) en be-
reidden zich daar voor op de komende strijd (Wars III,2:4; 4:2).
Het getal veertig staat bijna altijd in verband met een nieuwe
ontwikkeling in de geschiedenis van Gods grote werken (zie bv.
Gn.7:17;  Ex.24:18; Nm.13:25; Ri.3:11;  5:31;  8:28; 13:1; 1Sm.
17:16; Jn.3:4; Hd.7:23,30,36 etc.).] 

          ▪Nog in dezelfde maand trok een klein Romeins leger, dat was
uitgezonden om de stad Sephoris te beschermen, ten strijde,
nadat zij waren geconfronteerd met een poging van de Joden
om de stad in te nemen (Wars III,4:1). [Hiermee begon jaar 1
van de laatste jaarweek (Dn.9:27).  Vanaf  deze tijd  zijn  velen
gevallen door de scherpte des zwaards en verstrooid onder de
volken (Lk.21:24; Dt.28:64).] 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   4040 67/68 In de eerste maand trokken de Romeinse legers uit Ptolemaïs
naar de grens van Galilea (Wars III,6:2). 

          ▪ In de tweede maand vielen de legers de stad Jotapata aan na-
dat  zij  kort  daarvoor  de stad Gadara door  vuur  hadden ver-
woest en hadden ingenomen (Wars III,7:1-3). 

   4041 68/69 Galba werd heerser over het Romeinse rijk nadat Nero in ju-
ni zelfmoord had gepleegd.  [Galba was de zesde heerser die
de godslasterlijke naam Augustus niet afwees (zie bij 30/29 v.
Chr.). 
http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html 

          ▪Galba regeerde 7 maanden. 
          ▪Johannes  werd  de  openbaring  van  Jezus  Christus  gegeven

(Op.1:1;  17:10).  [De  plaats  waar  de  openbaring  geschiedde
was het eiland Patmos dat 90 km ten zuidwesten van Efeze ligt.
De dag waarop de openbaring geschiedde was s'Heeren dag
(kuriakēi hēmera), de bij de Heere behorende dag (Op.1:9,10).
Met de bij de Heere behorende dag bedoelt Johannes niet de
dag des Heeren (hēmera kuriou), de dag die in het boek Open-
baring 'de grote dag' wordt genoemd, want anders had hij dat
wel geschreven (Op.6:17; 16:14 en vgl. Zf.1:14). Nee,  Johan-

http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html
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nes moet, gezien de context (v.5-9), met de bij de Heere beho-
rende dag de dag bedoelen waarop de Heere is opgestaan uit
de doden (zie ook het document Sabbat of zondag?)] 

     http://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=auss 
     http://www.auss.info/auss_publication_file.php?pub_id=1669&journal=1&type=pdf 
          ▪Otho werd heerser over het Romeinse rijk nadat Galba in janu-

ari 69 na Chr. was gestorven. [Otho was de zevende heerser
die de godslasterlijke naam Augustus niet afwees (zie bij 30/29
v. Chr.). Zijn opvolger Vitellius wees deze naam wel af.] 
http://www.livius.org/ei-er/emperors/emperors01.html 

          ▪Otho regeerde 3 maanden. 

   4043 70/71 In de eerste maand omsingelden Romeinse legers de stad Je-
ruzalem (Lk.19:43; 21:20; Wars V,7:2; VI,9:3,4). [Nadat inmid-
dels vele steden waren verwoest zond de Vorst Zijn legers ten-
slotte naar Jeruzalem, om ook die stad, inclusief het heiligdom,
te verwoesten (Dn.9:26; Lk.19:44; 21:6).] 

          ▪Op de zeventiende dag van de vierde maand Tammuz {15/16
juli; dag 2}, omtrent het midden van de laatste jaarweek, deed
de Vorst het dagelijks slachtoffer en spijsoffer ophouden (Dn.9:
27 en vgl. Kl.2:7; Wars VI,2:1). [De eerste dag van de zevende
maand was 6/7 sept. 69 na Chr., dag 5 van de week.] 
first visib. moon 6-9-69 A.D.//d r/s 1:10h//phase 5.1%//age 54:46h 

          ▪Op de tiende dag van de vijfde maand Ab {6/7 aug.;  dag 3}
werd de tempel door vuur verwoest (Mt.23:38; Wars VI,4:5). 

          ▪Op de zevende en achtste dag van de zesde maand Elul {2/3
en 3/4 sept.; dag 2 en 3} werd Jeruzalem door vuur verwoest
en ingenomen (Lk.19:31; 21:24; Lv.26:31; Wars VI,8:4,5). [Hier-
mee eindigde de eerste helft  van de laatste jaarweek (Dn.9:
27).] 
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html 

   5921 1948/'49 De HEERE begon met het herstel van het land Israël nadat Hij
een deel van het volk Israël had doen uitgaan uit het midden
der volken, en in het land had gebracht (Eze.36:24; 37:12,21). 

   5940 1967/'68 De HEERE voegde Samaria en Judea, inclusief Oost-Jeruza-
lem, aan het land Israël toe. [De vijgenboom, en al de andere
bomen,  begonnen  weer  uit  te  lopen  (Mt.24:32-34;  Lk.21:29-
32).] 

          ▪Nadat God in 1948 en in 1967 weer had laten zien dat Zijn pro-
fetisch Woord zeer vast is begonnen velen, die inmiddels door
de snel toenemende rijkdom besmet waren met het 'genotsvi-
rus',  openlijk  hun afkeer  tegen de geopenbaarde kennis  van
God te laten zien door zich over te geven aan een leven dat
volledig beheerst wordt door de begeerte van het vlees (Gn.3:6;
Dt.32:15;  Mk.4:19;  Lk.8:14;  Rm.1:18-32;  11:9,10;  Ef.4:17-19;
2Tm.3:1-13;  2Pt.2:1–3:18;  1Jh.2:15,16;  Op.17:1-2;  18:1-14).  
[Als de mens de geopenbaarde kennis van God door de schep-
ping niet erkent dan doet hij iets wat onnatuurlijk is. Deze ver-
keerde gezindheid heeft  tot  allerlei  nieuwe ordeningen geleid
die inmiddels door velen als goed worden gezien (Js.5:18-21).
Enkele daarvan zijn: het recht op ongehuwd samenwonen; het
recht op een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde ge-
slacht; het recht om ongeboren kinderen te doden; het recht om
genetisch te manipuleren; het recht om lichaamseigen weefsels
en organen te transplanteren; het recht op hulp bij zelfdoding;
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de verwerping van de natuurlijke gezagsverhouding tussen man
en vrouw; het recht op kunstmatige bevruchting; het recht om
van natuurlijke zaadzaaiende vruchten onnatuurlijke niet-zaad-
zaaiende vruchten te maken (Gn.1:29); het recht om van reine
dieren bastaards  te  maken (Lv.11);  het  recht  om synthetisch
vervaardigde of genetisch gemanipuleerde stoffen in voedings-
middelen, medicijnen, en vaccins te gebruiken; etc. Als deze en
andere onnatuurlijke ordeningen de nieuwe orde in de wereld
worden dan is de grote dag waarop God de mensen die de aar-
de verderven zal verderven nabij gekomen (Op.11:18; 19:2 en
vgl. Gn.6:11-13; 15:16; 18:20-22; 19:5-11; Lv.18; Mt.23:32; 1Th.
2:15,16).] 

       https://nl.wikipedia.org/wiki/Inteelt 
       https://www.goedboerenindestad.nl/moestuin/moestuin-algemeen/wat-is-het-verschil/ 
       https://www.wur.nl/upload_mm/4/d/5/1e89df97-dd92-43c9-aeb8-daa8ec6dd797_Vraag% 
       http://www.voedingisgezondheid.nl/vaccinaties 
       https://www.bijbelseoverdenkingen.nl/l/de-generatie-na-de-vaccinatie-een-onomkeerbare-waarheid/ 

        https://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/vaccinatie_special.pdf 
       https://stichtingvaccinvrij.nl/wp-content/uploads/2020/11/1-ZORGWEKKENDE-GEVOLGEN-min.pdf 

   5977 2004/'05 Het Sanhedrin kwam voor het eerst weer samen in Jeruzalem
nadat het in de eerste eeuw na Chr. had opgehouden te be-
staan. [Het toenmalige Sanhedrin is het zitten van de Zoon des
mensen aan de rechterhand van de kracht Gods gewaar ge-
worden na Zijn hemelvaart (Ps.110:1-5; Mt.23:33-38; 26:64; Mk.
16:19; Hd.2t/m28; Ef.1:20-22). En het huidige herstelde Sanhe-
drin zal de komst van de Zoon des mensen op de wolken des
hemels gewaar worden (Mt.26:64).] 

   5992 2019/'20 In het jaar 2019H/'20, dat volgens de telling van de Schrift een
sabbatsjaar is (zie bij 164/'63 v. Chr.), klonk Gods roepstem om
door het geloof Zijn rust in te gaan toen wereldwijd velen stier-
ven en velen een sabbat (= ophouden met werken) opgelegd
kregen door het oordeel (= krisis in het Grieks) van het corona-
virus (Heb.3:7–4:13). 

   5997 2024/'25 In dit jaar, of maximaal 7 jaren later, openbaart zich het beest
dat de slag van het zwaard had (Op.13:3,14; zie ook bij 54/55
na Chr.). [Dit beest dat ten verderve gaat heeft dezelfde gees-
telijke zalving als de vijfde koning, het beest Nero Caesar, en is
daarom ook de achtste koning (2Th.2:3; Op.17:8-11; vgl. Mt.17:
10-13 en Lk.1:17, en vgl. ook 1Kg.19:15, 2Kg.2:9,15, en 2Kg.8:
7-15). Het beest openbaart zich op zijn eigen tijd als God de
Weerhouder uit het midden wegneemt (2Th.2:6,7). Het woord
'wat' in 2Th.2:6 doelt op de kracht van de Heilige Geest en het
woord 'Die' in v.7 op de Heilige Geest (vgl. Gn.20:6, Lk.22:53,
Jh.7:30; 8:20, Hd.16:6,7 en Op.9:14,15).] 

          ▪Die op de aarde wonen, wier namen niet zijn geschreven in het
boek des levens van de grondlegging der wereld zullen verwon-
derd zijn over het beest wiens dodelijke slag genezen was, en
zullen het aanbidden (Op.13:4,11,12; 17:8). [Het beest dat uit
de aarde opkomt en gelijkt  op het  Lam, dat  in Op.13:11 ge-
noemd wordt,  is  de valse  profeet  die  zich  in  Christus  plaats
stelt. En daarom wordt hij ook antichrist(us) genoemd (Mt.24:5,
23,24; 1Jh.2:18; 2Jh.7; Op.13:11; 19:20).] 

          ▪Het beest zal in de tempel van God als een God zitten (2Th.2:
4 en vgl. Eze.28:1-10).

https://www.wur.nl/upload_mm/4/d/5/1e89df97-dd92-43c9-aeb8-daa8ec6dd797_Vraag%20en%20Antwoord%20-%20Omgaan%20met%20inteelt%20-%20CGN%20-%20november%202020.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inteelt
https://www.goedboerenindestad.nl/moestuin/moestuin-algemeen/wat-is-het-verschil/
https://stichtingvaccinvrij.nl/wp-content/uploads/2020/11/1-ZORGWEKKENDE-GEVOLGEN-min.pdf
https://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/vaccinatie_special.pdf
https://www.bijbelseoverdenkingen.nl/l/de-generatie-na-de-vaccinatie-een-onomkeerbare-waarheid/
http://www.voedingisgezondheid.nl/vaccinaties


          ▪Tien koningen,  die tesamen het  herstelde Romeinse rijk  vor-
men, zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven (Dn.
7:24; Op.17:12,13). 

          ▪De valse profeet verleidt degenen die op de aarde wonen om
voor het beest een beeld van het beest te maken (Op.13:14,
15). 

          ▪Het  beeld van het  beest,  dat  is  de gruwel  der verwoesting,  
wordt op de heilige plaats gezet (Dn.9:27; Mt.24:15), en dan be-
gint de tweede helft van de laatste jaarweek (Dn.7:25; 9:27), en
de periode van 1260 dagen waarin de getuigen van Jeshoea in
de gehele wereld worden verdrukt (Mt.24:15-21; Op.3:10; 7:14;
13:5-7).  [De heilige plaats is de voorhof buiten de tempel (Op.
11:2).  In deze periode treden ook de twee getuigen  op die de
weg des HEEREN bereiden in de geest en de kracht van Elia
en Mozes (Js.40:3-11; Op.11:3-6).  De valse profeet  geeft  het
beeld van het beest een geest opdat het ook zal spreken, en
maakt dat allen die het beeld van het beest niet zullen aanbid-
den  zullen  gedood  worden  (Op.13:14,15,  deze  geest  is  een
geest van de duivel, vgl. Mt.8:16; Lk.9:39,42; 1Jh.4:1,3 en Op.
16:14). En het maakt dat anderen de hongerdood zullen ster-
ven omdat zij zonder het merkteken (charagma) van het beest
niet kunnen kopen  (Dn.7:21; Mt.24:22;  Op.6:9-11;  7:9-16;  12:
17; 13:16,17). Het Griekse woord charagma duidt in dit verband
waarschijnlijk op een teken van eigendom dat met een stempel
wordt aangebracht. Dit geschiedt op (epi;  niet  'aan'  of  'in')  de
rechterhand of op het voorhoofd. Op een van die twee plaatsen
wordt de naam van het beest in letters of cijfers aangebracht
(vgl.  Op.9:4;  14:1;  22:4).  Dit  kan door  een barcode met een
combinatie van letters en cijfers, of door een barcode met al-
leen cijfers. Dergelijke codes kunnen tegenwoordig met onzicht-
bare inkt in de huid worden aangebracht en door een scanner
worden gelezen (vgl. Eze.9:2-4). 

            https://www.dcp.nl/media/wysiwyg/whitepapers/DCP_WHITEPAPER_barcodes_ontcijferd.pdf 
            https://s3-us-west-2.amazonaws.com/oww-files-public/f/fe/IBE_2007_Soma1rk_Innovations.pdf
            https://curtisdward.wordpress.com/2016/10/15/invisible-rfid-tatoo-planned-for-humans/
           https://www.informationweek.com/invisible-rfid-ink-safe-for-cattle-and-people-company 

   6000 2027/'28 In dit jaar, of maximaal 7 jaren later, zal de vrede van het land
Israël weggenomen worden als alle volken van rondom tegen
Jeruzalem aankomen (Zc.12:2,3; 14:1,2). [De gevolgen van de-
ze strijd zijn ingrijpend, want tot een vierde deel van het land zal
omkomen (Op.6:1-8, v.1 en v.8  niet  'aarde', maar  'land').  Het
Lam dat krijg voert in gerechtigheid begint tegen Israël (Op.19:
11), omdat zij tijdens de tientallen jaren dat God hen Zijn goe-
dertierenheid heeft betoond zich niet bekeerd hebben (Rm.2:4-
9). Met de boog schiet het Lam Zijn boze pijlen af, namelijk het
gericht door het zwaard, door de honger, door de pestilentie, en
door de wilde dieren (Lv.26:18-26; Ps.18:15; 64:8; Jr.16:4; Kl.2:
1-9;  Eze.5:16,17;  14:21;  Op.6:3-8).  De  paarden  staan  voor
geestelijke machten (2Kg.6:17; Js.31:3; Hk.3:8,15; Zc.12:4).] 

          ▪Aan het einde van de 1260 dagen van verdrukking worden in
Jeruzalem de twee getuigen van God door het beest gedood
(Op.11:3-8 en vgl. Lk.13:33,34). 

          ▪En terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon ver-
duisterd worden en de maan haar schijnsel niet geven, en zul-
len de sterren van de hemel vallen en de krachten der hemelen

https://www.informationweek.com/invisible-rfid-ink-safe-for-cattle-and-people-company-says/d/d-id/1050602
https://curtisdward.wordpress.com/2016/10/15/invisible-rfid-tatoo-planned-for-humans/
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/oww-files-public/f/fe/IBE_2007_Somark_Innovations.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/oww-files-public/f/fe/IBE_2007_Somark_Innovations.pdf
https://www.dcp.nl/media/wysiwyg/whitepapers/DCP_WHITEPAPER_barcodes_ontcijferd.pdf


bewogen worden (Mt.24:29; Op.6:12-14).  [Vanaf deze gebeur-
tenis begint de dag des Heeren (Joë.2:31;  Op.6:15-17).  Voor
hen die geen kinderen van het licht zijn komt de dag des Hee-
ren als een dief in de nacht (Mt.24:37-39; Lk.21:34,35; 1Th.5:1-
5; Op.3:1-3), en zal deze dag een vreselijke dag zijn (Js.2:11-
21; 13:9-11; 34:1-8; Joë.2:1-11; Am.5:18-20; 1Th.5:3; 2Th.1:8;
2Pt.3:7; Op.6–10; 15–17), omdat het Lam krijg voert in gerech-
tigheid  (Op.19:11).  De  ingrijpende  gebeurtenissen  die  op  de
dag des Heeren in de hemel en op de aarde zullen plaatsvin-
den gebruikt de HEERE om een begin te maken met het schep-
pen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die aan het ein-
de van het  1000-jarig  rijk  zullen  voltooid  worden (Ps.102:26,
27; Js.65:17; 66:22; Mt.19:28; Heb.1:10-12; 2Pt.3:10-13; Op.6:
12vv.; 21:1). Een van de gevolgen hiervan is dat de mensen tij-
dens het 1000-jarig rijk van Christus weer zo oud zullen worden
als in de oude wereld van voor de zondvloed (Js.65:20-22).] 

          ▪Voordat op de dag des Heeren het oordeel door vuur zich over
de goddeloze wereld voltrekt worden uit alle geslachten van de
kinderen Israëls 144.000 gelovigen in Jeshoea verzegeld (Op.7:
1-8, en vgl. Eze.9:1-11 en 2Pt.2:5-9). [De 144.000 zijn eerstelin-
gen, dat wil zeggen dat zij het eerste deel zijn van een groter
geheel dat later tot geloof inJesjoea komt (Op.14:4).] 

          ▪Nadat de 144.000 zijn verzegeld bazuinen vier engelen na el-
kaar op hun bazuin van God en worden de aarde, de zee, en
de bomen beschadigd (Op.7:2,3;  8:1-12;  2Pt.3:7-12).  [Hierna
volgen nog drie weeën die de bewoners van de aarde zullen
treffen als de overige drie engelen zullen bazuinen (Op.8:13–9:
21; 11:13-19).] 

          ▪Drie en een halve dag na hun dood worden de twee getuigen
van God weer levend en varen zij op naar de hemel (Op.11:11,
12). 

          ▪ In diezelfde ure, aan het einde van de tijd waarin de zesde en-
gel bazuint (het tweede wee), geschied er een grote aardbeving
te Jeruzalem waardoor de Olijfberg in tweeën splijt (Op.11:13,
14; Zc.14:4,5). 

          ▪En dan zal de zevende engel bazuinen (het derde wee) en zijn
de koninkrijken der wereld geworden van de Heere en van Zijn
Christus, en Hij zal als Koning heersen tot in eeuwigheid (Op.
11:15).  [Met  deze  gebeurtenis  begint  het  1000-jarig  rijk  van
Christus, de Koning der koningen (Op.17:14; 19:16).] 

          ▪En alsdan zal de Zoon des mensen met Zijn engelen en al de
heiligen komen (Zc.14:5-7; 1Th.3:13; 2Th.1:10), en zal het te-
ken van de Zoon des mensen in de hemel verschijnen (Mt.24:
30). [Het teken van (behorend bij) de Zoon des mensen dat zal
verschijnen komt overeen met het teken van Jona dat versche-
nen is (Mt.12:38-40). Want Jona verscheen levend aan de Ni-
nevieten nadat hij 3 dagen en 3 nachten in de buik van het gro-
te zeedier (niet 'walvis') was geweest (Lk.11:29,30). En de Zoon
des mensen zal levend verschijnen, en is levend verschenen,
nadat Hij 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde is geweest
(Mt.27:61–28:15;  Jh.20:19-29;  21:1-14;  Hd.1:1-3;  10:40-41;
1Co.15:1-8). Nu het koningschap van Christus openbaar is ge-
worden is de verborgenheid Gods vervuld, gelijk Hij Zijn dienst-
knechten, de profeten, had verkondigd (Op.10:6,7; Ps.2:8; 10:
16; 45:7; Jr.23:5; Eze.37:25; Dn.2:44; 7:13,14; Mi.4:7; Heb.1:8).



Hierna komt het einde want het Evangelie van het Koninkrijk is
nu in de gehele wereld verkondigd tot een getuigenis voor alle
volken (Mt.24:14; Op.14:6,7). En als het einde is gekomen dan
zal God de verharding bij het overblijfsel van het verkeerde ge-
slacht van Israël wegnemen (Mt.12:39; 16:4; 23:30-39; 24:32-
35 en vgl. Mt.17:21;  Rm.11:7-10,25-32; 1Th.2:16). Nu Christus
niet langer aan de rechterhand van God is gezeten maakt God
Zijn vijanden tot een voetbank van Zijn voeten (Ps.110:1; Mt.22:
44; Mk.12:36; Lk.20:43; Hd.2:35; 1Co.15:22-28; Heb.1:13; 10:
13; in deze verzen moet niet vertaald worden met ’zal gezet/
gelegd hebben’, maar met ’maak’, zie Engelse vertalingen; ver-
volgens moet in Heb.10:12 niet staan ’voor de zonden geofferd
hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan’, maar ’voor de zon-
den voor altijd geofferd hebbende, is gezeten aan’, zie Engelse
vertalingen.] 

          ▪En dan zullen al de geslachten van het land (niet  'aarde') we-
nen, en zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wol-
ken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid (Mt.24:30; Op.
1:7). [De vertaling in Op.1:7 moet zijn: “Ziet, Hij komt met de
wolken en alle oog zal Hem zien. En degenen (het huis van Da-
vid en de inwoners van Jeruzalem, Zc.12:7-11) die Hem door-
stoken hebben, en alle geslachten van het land (Israël, Zc.12:
12-14), zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.”] 

          ▪De Zoon des mensen zendt Zijn engelen uit om uit Zijn Konin-
krijk eerst al de ergernissen, en degenen die de ongerechtig-
heid doen, te vergaderen, en om daarna de uitverkorenen te
vergaderen (Mt.13:30,41; 24:31). 

          ▪De kinderen van God, en zij die menen dat zij ook kinderen van
God zijn maar zichzelf bedriegen, horen de stem van de Heere,
en gaan uit de graven (Jh.5:28; 1Co.15:52; 1Th.4:16, niet  'ge-
roep', maar 'bevel', en vgl. Jh.11:43). [Zij die in Christus ontsla-
pen zijn worden onverderfelijk opgewekt, en zij die in Christus
levend overgebleven zijn worden in een punt des tijds veran-
derd (1Co.15:51-53; 1Th.4:13-17).] 

          ▪Engelen vergaderen de tarwe tot de Heere Die in de lucht is na-
dat  zij  eerst  het onkruid  (dolik/dolle  tarwe)  uit  Zijn  Koninkrijk
hebben vergaderd (Mt.13:30,41,49; 24:31; 1Th.4:17; Op.14:14-
16). [De tarwe zijn de kinderen van God, en het onkruid zijn de-
genen die menen dat zij  ook kinderen van God zijn,  maar in
werkelijkheid kinderen van de boze zijn. In Op.14:15 moet niet
vertaald worden met 'rijp', maar met 'verdord', zoals in Jh.15:6,
omdat de meeste gelovigen in deze zware tijden niet in Christus
zijn gebleven (Lk.18:8; 2Th.2:3; 2Tm.3:1-5).  In de oogsttijd is
dus het onderscheid tussen rijpe en verdorde tarwe goed zicht-
baar, hetgeen voordien vaak niet het geval was (Mt.13:29).] 

          ▪Als de bokken en de schapen van al de volken voor de Zoon
des mensen vergaderd zijn dan zal Hij de schapen van de bok-
ken scheiden (Mt.25:31-33; 2Co.5:10; 2Tm.4:1; 1Pt.4:5).  [Met
'al  de volken' wordt,  net als in Mt.24:14, niet ieder mens be-
doeld, maar een aantal mensen van elk volk, waaronder dus
ook schapen en bokken van het volk Israël (Mt.24:22-24,31).
De schapen zijn de kinderen van God, en de bokken (geiten in
schaapskleren)  zijn  degenen die  menen dat  zij  ook  kinderen
van God zijn, maar in werkelijkheid kinderen van de boze zijn
(Mt.7:21-23,26,27; 24:48-51; 25:8-12,24-30,41-46; Lk.8:18; Jh.



5:39; Op.3:17). Zie voor hulp bij het beoordelen het document
Sabbat of zondag?, het document  Schaap of bok?, en het do-
cument Echtgenoot, hoereerder, of overspeler?] 

          ▪De schapen  (de  gezegenden)  beërven  het  Koninkrijk  en  de
bokken (de vervloekten) gaan in de eeuwige pijn (Gn.12:1-3,7;
13:15; 15:18; Ps.37:22; Dn.12:2,13; Mt.25:34-46; Jh.5:28,29). 

          ▪De heiligen worden de koninkrijken der wereld gegeven en zij
regeren met Christus 1000 jaren (Dn.7:22,27; Mt.19:28; Lk.19:
17,19; Rm.4:13; 1Co.6:2; Op.2:26; 3:21; 5:10; 20:4,6). [Op deze
zevende dag zal de (sabbats)rust van de Wortel van Isaï heer-
lijk zijn (Js.11:1-10; Heb.4:9,10, in v.9 niet 'rust', maar 'sabbats-
rust'; en in v.10 niet 'zijn rust', maar 'Zijn rust').] 

          ▪Nu de volheid der heidenen het Koninkrijk Gods is ingegaan
(Rm.11:25;  vgl.  Jh.3:5,  Hd.14:22,  en 1Co.15:50),  verdelgt  de
HEERE in het dal van de dorswagen nabij Jeruzalem alle vol-
ken die van rondom tegen Jeruzalem zijn aangekomen (Joë.3:
1-17; Zc.12:2-9; 14:12-15; Op.14:18-20).  [Na deze gebeurtenis
is de strijd van Jeruzalem vervuld en woont Jeruzalem zeker
(Js.40:1,2; Jr.23:5,6; Eze.28:25,26; Zf.3:12-20; Zc.14:11).  Door
de oorlog en het oordeel zijn in het ganse land Israël twee de-
len uitgeroeid, en hebben de geest gegeven (Zc.13:8; Js.10:22,
23; 65:1-16; Rm.2:8,9; 9:27,28; 2Th.1:6-10; Op.6:8, niet 'aarde',
maar 'land';  9:18; 11:13).  Heidenen die door Christus zijn be-
sneden behoren bij het zaad van Efraïm dat een volle menigte
(volheid) der volken (heidenen) zal worden (Gn.48:17-19; Rm.9:
24-26; 11:17 en vgl. Ru.1:16; Rm.11:25).] 

          ▪Het uitverkoren overblijfsel van Israël dat zich onder de volken
bevindt bekeert zich tot de HEERE en wordt door de HEERE bij
het in het vuur van Gods toorn gelouterde overgebleven der-
de deel gevoegd (Dt.30:1-5; Eze.36:22-24; 37:15-21; Zc.13:9).
[In 2027/'28 na Chr. is deze intocht in het beloofde land zeven-
maal 490 jaren (3430 jaren) na de intocht van het volk Israël
onder leiding van Jozua.] 

          ▪En dan zal de HEERE in het beloofde land een nieuw verbond
met het huis Israëls maken (lett. 'snijden') als Hij hun harten be-
snijdt (Dt.30:3-10 en vgl. 28:1-13; Js.59:21; Jr.31:31-34; Eze.11:
17-20; 36:22-38; 37:21-28; Rm.11:25-32; Heb.8:8-12, in v.8 niet
'oprichten', maar 'geheel voltooien').  [Omtrent deze tijd eindigt
de tweede helft van de laatste jaarweek als de heiligheid der
heiligheden gezalfd wordt  (Dn.9:24;  Ex.29:36-37;  40:10;  Eze.
43:13-27). Dit is viermaal 490 jaren (1960 jaren) na het begin
van de eerste helft van de laatste jaarweek in 66H/'67 na Chr.] 

          ▪Nadat God het overblijfsel van de kinderen Israëls uit het mid-
den der heidenen heeft gehaald, gieten zeven engelen na el-
kaar  de schalen met  de zeven laatste plagen van de toorn  
Gods uit over de heidenen op de aarde (Op.15:1–16:21).  [De
drie onreine geesten die bij de zesde plaag uit de mond van de
draak, uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse
profeet uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld,
verleiden uit de zijden van het noorden onder meer: Gog, de
hoofdvorst van Mesech en Tubal, en zijn ganse leger, Gomer
en al zijn benden, en het huis van Togarma en al zijn benden,
uit  het  zuiden de Kusieten/Moren en de Puteeërs,  en uit  het
oosten de Perzen. Zij allen worden verleid om naar Armaged-
don (= het gebergte van Megiddo) op te trekken om het onder



Gods bescherming wonende, dus zeker wonende, Israël te be-
roven (Eze.38:1-12).] 

          ▪Na de plotselinge val van Babylon (= Rome; Op.17:9,18) bij de
zevende plaag vindt de maaltijd van de bruiloft des Lams plaats
(Mt.8:11; Op.16:17-21; 17:16; 18:1–19:9). 

          ▪Het Lam, de Koning der koningen, overwint, en de verheerlijkte
heiligen die met Hem zijn, het beest, en de koningen der aarde,
en hun heerlegers (Dn.7:11; 2Th.2:8; Op.6:2; 17:12-14; 19:11-
21). 

          ▪Zodra het met haken uitgevoerde Gog met zijn bondgenoten op
het  grondgebied van Israël komt ontsteekt Gods grimmigheid
en brengt Hij hen ten val op het open veld (Eze.38:4,18-22; 39:
3-5, en vgl. 29:3-5). [De bergen Israëls in Eze.39:4 wijst op de
locatie, namelijk het land Israël, en het open veld in Eze.39:5
wijst  op  het  slagveld  waar  Gog valt.  In  Eze.38:17 moet  niet
staan: "die in die dagen geprofeteerd hebben, jaren lang, dat Ik
u tegen hen zou aanbrengen?", maar "die in die dagen geprofe-
teerd hebben, dat Ik u  na vele jaren tegen hen zou aanbren-
gen?" (vgl. v.8). De vraag in Eze.38:17 moet ontkennend beant-
woord worden, want God heeft in het verleden door Zijn dienst-
knechten nooit gezegd dat Hij Gog tegen Israël zou aanbren-
gen. Als Hij dat wel had gedaan dan zouden we dat wel ergens
kunnen lezen in de Schrift, want God doet geen ding, tenzij Hij
Zijn  verborgenheid  aan  Zijn  knechten,  de  profeten,  geopen-
baard heeft (Am.3:7, zie bv. Gn.6:12,13 en 19:12,13, en Eze.23:
22-26). God brengt Gog dan ook niet tegen Zijn land aan om
Zijn volk te straffen, maar om Zijn volk en de heidenen bekend
te maken dat Hij de HEERE is, de Heilige in Israël (38:16,23;
39:7). En de heidenen zullen weten dat Israël om zijn zonden in
ballingschap is weggevoerd, en niet omdat de HEERE niet bij
machte was om hen te helpen (vgl.  Nm.14:16-18; Eze.36:16-
24).  In Eze.39:10 moet niet vertaald worden met  'die hen be-
roofd hadden', maar met  'die roven', en niet met  'die hen ge-
plunderd hadden', maar met  'die plunderen'.  Helaas is ook de
indeling van de verzen 25 t/m 27 in hoofdstuk 39 en de ver-
taling in v.26 niet correct.  Want vanaf het slot van v.25 moet
er staan: "en Ik zal ijveren over Mijn heilige Naam, als zij hun
schande zullen gedragen hebben, en al hun overtreding, waar-
mee zij tegen Mij hebben overtreden. En zij zullen in hun land
zeker wonen, en niemand zal hen verschrikken, als Ik hen zal
hebben teruggebracht uit de volken," enz.] 

          ▪De draak, die de satan is, wordt gebonden (Op.20:1-3). 
          ▪De HEERE der heerscharen maakt een maaltijd op de berg Si-

on voor alle volken en verslind de bedekking waarmee alle nati-
ën bedekt zijn (Js.25:6,7). [De berg Sion in het aardse Jeruza-
lem is tijdens het 1000-jarig vrederijk verbonden met het hemel-
se Jeruzalem (Ps.76:3; Js.4:5,6 en vgl. Ex.13:21; Heb.12:22).
Het is de plaats waar God Zijn troon heeft, van waaruit Hij de
aarde regeert, en waar volkomen vrede heerst (Ps.2:6-9; 9:12;
48:2-4; 132:13,14; 146:10; Js.2:2-4; 11:1-10; Js.65:25; Eze.43:
7; Op:14:1-5). En uit de troon van God, en van het Lam, komt
de rivier van het water des levens voort (Js.33:20-24; Eze.47:
1-12;  Joë.3:18;  Zc.14:8;  Op.22:1-5,  in  v.2  wordt  het  Griekse
woord dat meestal met hout of boom vertaald wordt generisch
gebruikt, en moet daarom niet met boom, maar met geboomte



vertaald  worden,  zoals  dat  ook  soms met  het  Hebreeuwse  
woord voor boom gebeurd).] 

   7000 3027/'28 Omtrent deze tijd wordt de satan uit zijn gevangenis ontbonden
nadat hij 1000 jaren gebonden is geweest (Op.20:7). 

          ▪De duivel wordt in de poel van vuur en sulfer geworpen nadat
hij de volken verleid heeft (Op.20:8-10). 

          ▪Degenen die nog niet geoordeeld zijn worden geoordeeld (Op.
20:5,11-15). 

          ▪De dood en het graf (hāidēs) worden in de poel des vuurs ge-
worpen (Op.20:14). [De hel (gehenna) is de poel des vuurs (Mt.
18:8,9).] 

          ▪Nu alle dingen aan Christus onderworpen zijn, zal ook de Zoon
Zelf onderworpen worden aan Hem, Die Hem alle dingen on-
derworpen heeft, opdat God zij alles in allen (1Co.15:24-28). 

          ▪De HEERE heeft het scheppen van een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde voltooid (Js.65:17,18; Op.21:1-8)! 

DE  KONING  DER  EEUWEN  NU,  DE  ONVERDERFELIJKE,  DE  ONZIENLIJKE,  DE
ALLEEN WIJZE GOD, ZIJ  EER EN HEERLIJKHEID IN ALLE EEUWIGHEID.  AMEN.
(1Tm.1:17) 

Appendix 



The lunar dates from Lahun.

From the priests at Lahun (29°14'N/30°58'E) we have lunar dates from the time of Senusret III and Amenemhat
III. The priests observed the moon to determine their monthly service in the temple. The first day of the month, the
day on which their service began, as appears, was the first day on which the moon was not visible in the morning.
And the last day of the month, the day on which their service ended, was the last day on which the moon was
visible in the morning. 
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index (Volume  9;  The
Decline and Fall of Sothic Dating/El-Lahun Lunar Texts and Egyptian Astronomical Dates; David Lappin) 

Reign of Senusret III (1591E/'90-1572E/'71 B.C.) av. ΔTc is c. -236 min. (= -59°)

Papyrus
Document

Regnal
Year 

Calendar
Date 

     Julian              Last Lunar Visibility
      Date            (astronomical dates B.C.)

10092
10009
10282
10282
10282
10130
10130
10003
10112
10412
10165
10248
10011
10016

5
5
6
6
6
8
8
9

10
11
12
14
16
18

25 Akhet II
23 Peret II
15 Akhet I
14 Akhet II
14 Akhet III
23 Akhet II
22 Akhet III
10 Peret III
30 Akhet IV
21 Akhet I
6 Shemu II
18 Akhet II
24 Peret II
1 Shemu II

17-11     =     17-11-1586//d r/s -1:41h//phase 3.9%//age -60:25h
14-03     ≠     15-03-1585//d r/s -0:58h//phase 3.4%//age -50:03h
07-10     =     07-10-1585//d r/s -1:11h//phase 2.0%//age -43:12h
05-11     =     05-11-1585//d r/s -1:45h//phase 4.2%//age -60:00h
05-12     =     05-12-1585//d r/s -1:27h//phase 3.2%//age -54:30h
14-11     =     14-11-1583//d r/s -1:13h//phase 2.3%//age -40:52h
13-12     =     13-12-1583//d r/s -1:43h//phase 4.0%//age -54:12h
30-03     =     30-03-1581//d r/s -1:03h//phase 2.4%//age -47:18h
19-01     =     19-01-1580//d r/s -1:55h//phase 4.9%//age -54:45h
12-10     =     12-10-1580//d r/s -1:51h//phase 4.8%//age -59:29h
24-06     =     24-06-1578//d r/s -0:49h//phase 2.5%//age -44:36h
07-11     =     07-11-1577//d r/s -1:32h//phase 3.1%//age -54:41h
13-03     =     13-03-1574//d r/s -1:19h//phase 6.2%//age -73:44h
17-06     =     17-06-1572//d r/s -1:18h//phase 4.7%//age -65:35h

The shaded entry marks a miss. Perhaps because of bad visibility conditions on 15/03. 

Reign of Amenemhat III (1572E/'71-1525E/'24 B.C.) av. ΔTc is c. -224 min. (= -56°)

Papyrus
Document

Regnal
Year 

Calendar
Date 

    Julian             Last Lunar Visibility
     Date           (astronomical dates B.C.)

10090
10056
10166
58065
10018
10079
10344
10052
10104
10062
10056
10056
10056
10056
10056
10056
10056
10056
10056
10056
10056
10056
10006
10006
10206

3
8
9
9

10
10
11
24
24
29
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
36

27 Shemu III
26 Akhet IV
17 Akhet II

13 Shemu II
6 Akhet II
6 Akhet III

25 Akhet III
5 Akhet I
3 Peret III
8 Shemu I

26 Shemu II
25 Shemu III
25 Shemu IV

19 Akhet I
19Akhet II
19 Akhet III
19 Akhet IV
18 Peret I
18 Peret II
17 Peret III
17 Peret IV
16 Shemu I
9 Akhet II
8 Akhet III
25 Akhet II

01-08     =     01-08-1568//d r/s -1:52h//phase 3.6%//age -50:24h
11-01     =     11-01-1563//d r/s -2:07h//phase 6.2%//age -62:20h
03-11     =     03-11-1563//d r/s -1:56h//phase 5.0%//age -55:40h
27-06     =     27-06-1562//d r/s -1:09h//phase 2.9%//age -53:10h
23-10     ≠     24-10-1562//d r/s -1:14h//phase 2.3%//age -43:46h
22-11     =     22-11-1562//d r/s -1:56h//phase 4.8%//age -57:17h
10-12     =     10-12-1561//d r/s -1:54h//phase 4.3%//age -57:26h
18-09     =     18-09-1548//d r/s -2:14h//phase 5.9%//age -58:36h
15-03     =     15-03-1547//d r/s -0:55h//phase 2.7%//age -51:50h
18-05     =     18-05-1542//d r/s -0:50h//phase 2.3%//age -40:50h
04-07     =     04-07-1541//d r/s -1:11h//phase 3.8%//age -48:11h
02-08     =     02-08-1541//d r/s -1:44h//phase 5.2%//age -56:38h
01-09     =     01-09-1541//d r/s -1:11h//phase 2.4%//age -43:40h
30-09     =     30-09-1541//d r/s -1:46h//phase 4.2%//age -58:04h
30-10     =     30-10-1541//d r/s -1:27h//phase 2.8%//age -51:26h
29-11     =     29-11-1541//d r/s -1:18h//phase 2.1%//age -46:25h
29-12     =     29-12-1541//d r/s -1:11h//phase 1.7%//age -41:23h
27-01     =     27-01-1540//d r/s -1:43h//phase 4.0%//age -59:03h
26-02     =     26-02-1540//d r/s -1:13h//phase 3.0%//age -50:37h
27-03     =     27-03-1540//d r/s -1:23h//phase 5.5%//age -63:32h
26-04     =     26-04-1540//d r/s -0:53h//phase 3.5%//age -49:51h
25-05     =     25-05-1540//d r/s -1:09h//phase 5.6%//age -58:02h
20-10     =     19-10-1540//d r/s -1:50h//phase 4.3%//age -56:10h
18-11     =     18-11-1540//d r/s -1:27h//phase 2.6%//age -47:37h
04-11     =     04-11-1536//d r/s -2:16h//phase 6.3%//age -62:49h

The shaded entry marks a miss. Perhaps because of bad visibility conditions on 24/10. 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index


The Wag-feasts during the reign of Senusret III and Amenemhat III.

The Wag-feast was an annual feast which was kept at full moon in the first month of the lunar year. In the old
lunar calendar, in which the month began with lunar disappearance, was that day 16, 17, or 18, but in the new
lunar calendar, in which the month began after first lunar visibility, day 13,14, or 15. 
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 9; The  Decline and Fall of Sothic Dating/El-Lahun Lunar Texts and Egyptian Astronomical Dates; David
Lappin; (p.84/note 55) 

The Wag-feast (pap. doc. 10065) dated 22 Shemu II, year 12 of Senusret III corresponds with 10-07-1578 B.C.,
the sixteenth day of  the first  month of  the old  lunar  calendar  (last  visib.  24-06,  see tabel).  Full  moon from
±12h00m on 10 July until ±12h00m on 11 July. 

The Wag-feast (pap. doc. 58065) dated 16 Shemu II, year18 of Senusret III corresponds with 03-07-1572 B.C.,
the sixteenth day of  the first  month of  the old  lunar  calendar  (last  visib.  17-06,  see tabel).  Full  moon from
±06h00m on 3 July until ±06h00m on 4 July. 

The Wag-feast (pap. doc.58065) dated 29 shemu II, year 9 of Amenemhat III corresponds with 13-07-1562 B.C.,
the sixteenth day of  the first  month in  the old  lunar  calendar  (last  visib.  27-06,  see tabel).  Full  moon from
±07h00m on 13 July until ±07h00m on 14 July. 

Dynasty 1 of Babylon. 

Sumuabum c.1555/'54 – c.1542'/41 B.C. 
Sumulael c.1542/'41 – c.1506/'05 B.C. 
Sabium c.1506/'05 – c.1492/'91 B.C. 
Apil-Sin c.1492/'91 – c.1474/'73 B.C. 
Sin-muballit c.1474/'73 – c.1454/'53 B.C. 
Hammurabi c.1454/'53 – c.1411/'10 B.C. 
Samsuiluna c.1411/'10  – c.1373/'72 B.C. 
Abi-ešuh c.1373/'72 – c.1345/'44 B.C. 
Ammiditana c.1345/'44 –    1308/'77 B.C. 
Ammizaduqa    1308/'07 – c.1287/'86 B.C. 
Samsuditana c.1287/'86 – c.1256/'55 B.C. 

The Venus tablet of Ammizaduqa. 

Tablet EAE 63 contains a copied text with dates of the observated appearance and disappearance of the planet
Venus at Babylon  (32°33'N/44°25'E)  from the 21 year reign of Ammizaduqa. The dates from his last years are
very unreliable and thats why only the first 16 years are given in the table here below. 
http://www.caeno.org/_Eponym/pdf/Reiner_Ammizaduga%20BPO%201975.pdf 
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 7; The Pattern of Venus Tablet Solutions/John D. Weir) 
(Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell; p.11,12) 

http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://www.caeno.org/_Eponym/pdf/Reiner_Ammizaduga%20BPO%201975.pdf
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index


Reign of Ammizaduqa (1308/'07-1287/'86 B.C.) av. ΔTc is c. -124 min. (= -31°)

Regnal
Year

Calendar
Date First or
Last Visib.

    Julian            Astronomical Date (B.C.) 
     Date 

First Day (1/I) 

1
1

   EL 15/XI # 
   MF 18/XI

08/09-02   =   08-02-1306//d r/s  0:32h//age -04d.07h//crit.alt. 1.4
11/12-02   =   12-02-1306//d r/s -0:25h//age -00d.18h//crit.alt. 0.5

03/04-04-1307

2
2

   ML 11/VIII
   EF 19/X

29/30-10   =   30-10-1306//d r/s -0:24h//age -30d.10h//crit.alt. 1.6
03/04-01   =   03-01-1305//d r/s  0:26h//age  34d.02h//crit.alt. 1.0

23/24-03-1306

3
3

   EL 23/VI
   MF 13/VII

31/01-09   =   31-08-1305//d r/s  0:20h//age -14d.10h//crit.alt. 0.6
20/21-09   =   21-09-1305//d r/s -0:30h//age  06d.00h//crit.alt. 1.7

12/13-03-1305

4
4

   ML 02/IV
   EF 03/VI

31/01-06   =   01-06-1304//d r/s -0:26h//age -32d.07h//crit.alt. 0.1
31/01-08   =   31-07-1304//d r/s  0:26h//age  29d.08h//crit.alt. 1.0

01/02-03-1304
att. month XIIb

5
5
5
5

   EL 02/II *(1)

   MF 18/II *(1)

   ML 25/IX
   EF 29/XI

20/21-04   ≠   19-04-1303//d r/s  0:26h//age -03d.23h//crit.alt. 0.5
06/07-05   ≠   28-04-1303//d r/s -0:27h//age  04d.11h//crit.alt. 0.5
06/07-01   =   07-01-1302//d r/s -0:27h//age -37d.22h//crit.alt. 1.5
10/11-03   =   10-03-1302//d r/s  0:24h//age  24d.14h//crit.alt. 0.5

20/21-03-1303
att. month VIb

6
6

   EL 18/VIII
   MF 01/IX

21/22-11   =   21-11-1302//d r/s  0:27h//age -08d.05h//crit.alt. 1.9
03/04-12   =   04-12-1302//d r/s -0:27h//age  03d.08h//crit.alt. 0.8

08/09-04-1302

7
7

   ML 21/V
   EF 2/VIII

15/16-08   =   16-08-1301//d r/s -0:26h//age -25d.17h//crit.alt. 1.2
25/26-10   =   25-10-1301//d r/s  0:23h//age  44d.20h//crit.alt. 1.1

28/29-03-1301

8
8
8

   EL 09/IV
   MF 26/IV
   ML 25/XII

23/24-06   =   23-06-1300//d r/s  0:34h//age -08d.17h//crit.alt. 1.6
10/11-07   =   11-07-1300//d r/s -0:31h//age  08d.16h//crit.alt. 1.0
02/03-03   =   03-03-1299//d r/s -0:25h//age -53d.00h//crit.alt. 1.6

17/18-03-1300

9
9
9

   EF 11/III
   EL 11/XII
   MF 15/XII

16/17-05   =   16-05-1299//d r/s  0:25h//age  21d.13h//crit.alt. 0.4
06/07-02   =   06-02-1298//d r/s  0:32h//age -03d.22h//crit.alt. 1.0
10/11-02   =   11-02-1298//d r/s -0:26h//age -00d.10h//crit.alt. 1.0

07/08-03-1299

10
10

   ML 10/VIII
   EF 16/X

29/30-10   =   30-10-1298//d r/s -0:24h//age -27d.19h//crit.alt. 1.0
01/02-01   =   01-01-1297//d r/s  0:26h//age  35d.17h//crit.alt. 1.0

23/24-02-1298
att. month VIb

11
11

   EL 26/VI *(2)

   MF 08/VIb
04/05-09   ≠   28-08-1297//d r/s  0:21h//age -14d.23h//crit.alt. 0.7
16/17-09   =   17-09-1297//d r/s -0:24h//age  04d.11h//crit.alt. 0.7

13/14-03-1297
att. month VIb

12
12

   ML 08/I *(3)

   EF 25/VI *(3)

08/09-04   ≠   09-05-1296//d r/s -0:25h//age -53d.01h//crit.alt. 1.8
22/23-09   ≠   24-07-1296//d r/s  0:26h//age  23d.13h//crit.alt. 0.3

01/02-04-1296

13
13
13
13

   EL 05/II *(4)

   MF 12/II *(4)

   ML 20/X
   EF 28/XII

25/26-04   ≠   17-04-1295//d r/s  0:26h//age -03d.15h//crit.alt. 0.1
02/03-05   ≠   25-04-1295//d r/s -0:27h//age  03d.19h//crit.alt. 0.4
03/04-01   =   04-01-1294//d r/s -0:27h//age -38d.11h//crit.alt. 1.7
10/11-03   =   10-03-1294//d r/s  0:24h//age  27d.00h//crit.alt. 1.1

22/23-03-1295
att. month XIIb

14
14

   EL 11/VII *(5)

   MF 27/VII *(5)

17/18-10   ≠   16-11-1294//d r/s  0:25h//age -10d.17h//crit.alt. 3.5
02/03-11   ≠   03-12-1294//d r/s -0:32h//age  05d.20h//crit.alt. 3.2

10/11-04-1294

15
15

   ML 20/V
   EF 05/VIII

15/16-08   =   16-08-1293//d r/s -0:25h//age -23d.07h//crit.alt. 0.8
29/30-10   =   29-10-1293//d r/s  0:23h//age  51d.06h//crit.alt. 1.9

29/30-03-1293

16
16
16

   EL 05/IV
   MF 20/IV
   ML 15/XII

21/22-06   =   21-06-1292//d r/s  0:34h//age -08d.08h//crit.alt. 1.5
06/07-07   =   07-07-1292//d r/s  0:24h//age  50d.06h//crit.alt. 1.7
22/23-02   =   23-02-1291//d r/s -0:25h//age -58d.18h//crit.alt. 2.8

19/20-03-1292

* * With the transmitting to Julian dates is made use of a year that begins with 7 months of each 30 days because this
provides the best resultst (see also the document The calendars in the Bible).  

*(1) Recorded data incorrect                                                                                              EF = first visib. evening 
*(2) Recorded date incorrect. Scribal error? 26/VI = 20/VI?                                               EL = last visib. evening 
*(3) Recorded data incorrect. Scribal errors? 08/I = 08/II? and 25/VI = 25/IV?                  MF = first visib. morning 
*(4) Recorded data incorrect. Both 8 days to late.                                                              ML = last visib. morning 
*(5) Recorded data incorrect. Scribal errors? 11/VII = 11/VIII? and 27/VII = 27/VIII?         att. = attested                



Delta-T. 

Delta-T is the correction for secular acceleration and deceleration in the earth's rate of rotation and is the differen-
ce between Ephemeris Time (ET) and Universal Time (UT). The true values of delta-T (red curve) are calculated
from empirical fits to historical records of solar and lunar eclipses, and from empirical fits of the altitude of solar e-
clipses with the slope of piramids. And because there is no such information of the period before the deluge delta-
T can not be calculated for that time. The correction value (ΔTc) to correct the wrong values of delta-T in the pro-
gram PLSV 3.1.0 (blue curve) is the difference between the red and blue curve. 
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/deltaT.html 
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 3; Ancient Astronomical Observations and Near Eastern Chronology/Wayne A. Mitchell; p.8,9,10) 
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1992JHA....23...31S/0000040.000.html (solar  eclipses  Chun-Chiu  Chroni-
cle) 

Dynasty 22

Shoshenq I(1)    794 -     773 B.C.
Osorkon I(2)    773 - c.758 B.C. Dynasty 23
Takelot I c.758 - c.745 B.C.
Osorkon II c.745 - c.720 B.C. Takelot II(5)            724 - c.700 B.C.        Dynasty 25
Shoshenq III(3)    720 - c.681 B.C. Pedubast I      c.712 - c.687 B.C.
Shoshenq IV c.681 - c.668 B.C. Shoshenq VI    c.687 - c.681 B.C.        Piye             c.699 - c.667 B.C.
Pami (Pimay) c.668 - c.660 B.C. Osorkon III(6)   c.681 - c.653 B.C.        Shabaka   c.667 - c.653 B.C.
Shoshenq V(4)     660 - c.620 B.C. Takelot III          c.658 - c.632 B.C.        Shebitku     c.653 -    640 B.C.
Osorkon IV c.620 - c.614 B.C. Rudamen(7)      c.632 - c.629 B.C.        Tirharqa(8)     640 - c.614 B.C.

1) The date 14 Akhet III, year 2 on which Shoshenq I was 'justified' corresponds with 23 May 792 B.C., the
fifteenth day of a lunar month (evening 8 May first visib, moon). 
first visib. moon 8-5-792 B.C.//d r/s 1:09h//ph ase 2.1%//age 27:26h      
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
(p.511,519)

http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1992JHA....23...31S/0000040.000.html
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/deltaT.html


▪The date 25 Peret IV, year 5 of Shoshenq I on which, according to his Great Dakhla stela, the weresh
feast was celebrated, corresponds with 30 Oct. 789 B.C., the first day of a lunar month (evening 29 Oct.
first visib. moon). 
first visib. moon 29-10-789 B.C.//d r/s 0:44h//phase 2.2%//age 31:05h 
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_34_revising_the_21st_dynasty.pdf
(p.478) 
▪Abibaal, king of Byblos, reigned three generations before Tiglath-Pilezer III (695/'94-677/'76) and was a
contemporary of Shoshenq I. 
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
(Volume 8; The New Chronology Debate/Biblical Archaeology: Time to Think Again?/David Rohl; p.9) 

2) The bandages dating to year 33 and year 3 on a mummy bearing a token of Osorkon I are from year 33
of Ramses XI (c.766) and probably from year 3 of Osorkon I (c.771).
http://www.ldolphin.org/alanm/chron1.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_XI 
▪The date 14 Akhet II, year 3 of Osorkon I on which the induction of Hor into the priesthood took place
corresponds with 18 April 771 B.C., the first day of a lunar month (evening 17 April first visib. moon).
first visib. moon 17-4-771 B.C.//d r/s 1:19h//phase 2.4%//age 24:28h
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
(p.527,528)

3) The date 1 Akhet II, year 28 of Shoshenq III on which an Apis bull inauguration took place corresponds
with 16 March 692 B.C., the first day of a lunar month (evening 15 March first visib. moon).
first visib. moon 15-3-692 B.C.//d r/s 1:22h//phase 2.5%//age 25:44h 
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 10; The XXIIⁿᵈ and XXVᵗʰ Dynasties Apis burial Conumdrum/Jean Frédéric Brunet; p.27) 
▪The date 26 Shemu I, year 39 of Shoshenq III on which the Amun feast was celebrated corresponds
with 1 Nov. 682 B.C., the fifteenth day of a lunar month (evening 17 Oct. first visib. moon).
first visib. moon 17-10-682 B.C.//d r/s 1:17h//phase 3.5%//age 36:14h                                             
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
(p.512) 
▪Year 12 of Shoshenq III corresponds partly with year 5 of Pedubast I (Nile Level Text 24).
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
(p.518) 

4) The date 4 Peret IV, year 12 of Shoshenq V on which an Apis bull inauguration took place corresponds
with 2 Sept. 648 B.C., the first day of a lunar month (evening 1 Sept. first visib. moon).
first visib. moon 1-9-648 B.C.//d r/s 0:40h//phase 2.3%//age 30:59h               
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index 
(Volume 2; Apis and the Serapeum/Mohamed Ibrahim & David Rohl; p.24) 
(Volume 10; The XXIIⁿᵈ and XXVᵗʰ Dynasties Apis burial Conumdrum/Jean Frédéric Brunet; p.27) 

5) The date 11 Shemu I, year 11 of Takelot II on which the Amun feast was celebrated corresponds with 26
Oct. 714 B.C., the fifteenth day of a lunar month (evening 11 Oct. first visib. moon).
first visib. moon 11-10-714 B.C.//d r/s 0:41h//phase 2.0%//age 22:56h 
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
(p.512) 
▪The lunar eclipse date 25 Shemu IV, year 15 of Takelot II corresponds with 6 Febr. 709 B.C. (see at
710/ '09 B.C.) 
▪Year 25 of Takelot II corresponds partly with year 22 of Shoshenq III.                    
http://davidrohl.blogspot.nl/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated (item 8) 

6) Year 28 of Osorkon III corresponds partly with year 5 of Takelot III (Nile Level Text 13).
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
(p.518) 

7) The date 1 Shemu I (not 'Peret'), year 30 of shoshenq V on which The Stela of Rudamen is dated cor-
responds with 25 Sept. 631 B.C., the first day of a lunar month (evening 24 Sept. first visib. moon).
first visib. moon 24-9-631 B.C.//d r/s 1:00h//phase 4.6%//age 49:35h  
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/rudamen.htm 

8) The date 9 Peret IV, year 26 of Tirharqa on which an Apis bull inauguration took place corresponds with
30 Aug. 615 v. Chr., the first day of a lunar month (evening 29 Aug. first visib. moon). 
first visib. moon 29-8-615 B.C.//d r/s 0:51h//phase 5.6%//age 52:57h            
https://en.wikipedia.org/wiki/Taharqa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taharqa
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/rudamen.htm
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
http://davidrohl.blogspot.nl/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=16
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_36_framing_the_22nd_dynasty.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_XI
http://www.ldolphin.org/alanm/chron1.html
http://www.newchronology.org/cgi-bin/somsid.cgi?session=395357A&page=html/volumes/index
http://www.egyptchronology.com/uploads/2/6/9/4/26943741/ch_34_revising_the_21st_dynasty_once_more.pdf

