De Schelfzee
Dit document geeft een opsomming van Bijbelse informatie, aangevuld met informatie uit andere bronnen, om de Schelfzee, de plaats van doortocht, en de berg Sinaï te localiseren.

Informatie






God leidde het volk Israël niet naar het noorden, op de weg van het land der Filistijnen, maar Hij leidde het volk om, naar het oosten, op de weg van de woestijn der
Schelfzee (Ex.13:17,18,20; 14:3).
Ten westen van de Schelfzee ligt dus een woestijn, een woestijn van minimaal 3 dagreizen (Ex.3:18; 5:3).
Een dagreis, dat is de afstand die iemand loopt in circa 8 uur, komt volgens Herodotus (5,53; 5e eeuw v. Chr.) overeen met 150 stadie (is ±27½ km; dit komt overeen
met de halve dagreis (±14 km) van Bethlehem naar Gibea, Ri.19:8-15).
http://www.gutenberg.org/cache/epub/2456/pg2456.txt
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_units_of_measurement#Length




























De 11 dagreizen van de berg Horeb (= Sinaï) op de weg van het gebergte Seïr, tot
aan Kades-Barnéa, komen dus overeen met ongeveer 300 km (Dt.1:2).
Kades-Barnéa lag, net als de berg Hor, aan de grens van het land Edom (Nm.20:16,
23; 33:37).
Kades-Barnéa lag in de woestijn Zin aan de rand van het zuiderland (= Negev; Gn.
16:14; 20:1; 24:62; Jz.15:1-4).
Het land Edom is het gebergte Seïr (Gn.32:3; 36:8,9,16; Dt.2:1,4,5).
Het volk Israël reisde de eerste dagen na hun vertrek uit Raméses dag en nacht (Ex.
12:37; 13:21).
Via de weg van de woestijn der Schelfzee kwam het volk Israël in Etham, dat aan het
einde van de woestijn lag (Ex.13:20; Nm.33:6).
Israël trok bij Etham niet verder, maar keerde terug en legerde zich tussen Migdol
(betekent 'toren') en de zee, vlakbij Pi-Hachirôth dat aan de zee lag (Ex.14:2; Nm.33:
7; de namen Migdol en Pi-Hachirôth zijn van Egyptische herkomst, maar Etham en
Baäl-Zefon niet).
Aan de overkant van de zee lag Baäl-Zefon (Ex.14:2,9; Nm.33:7; Baäl-Zefon {betekent 'heer van het noorden'} werd beschouwd als een god van de noordenwind die in
het gebergte nabij de noordkust van de zee woonde).
Om onverwachte invallen te voorkomen hadden de Egyptenaren op strategische
plaatsen wachttorens (migdol's) gebouwd (vgl. 2Kg.9:17).
Het land Midian lag in het huidige Saoedi-Arabië, aan de oostzijde van de Golf van Akaba (Gn.25:1-6, het land van het Oosten is de Syrisch-Arabische woestijn).
Na de doortocht door de Schelfzee was het volk Israël weer in (de woestijn) Etham
(Nm.33:8).
De zee waar Israël doortrok wordt in het Hebreeuws yām-sûp genoemd, hetwelk
meestal vertaald wordt met Schelfzee (schelf is een oude benaming voor riet dat alleen in zoet water groeit), maar misschien beter met Wierzee (zie Jn.2:5 waar sûp
met wier is vertaald) vertaald kan worden.
In de Septuaginta wordt yām-sûp weergegeven met Eruthrāi thalassēi (Rode zee),
hetgeen het Nieuwe Testament heeft overgenomen (Hd.7:36; Heb.11:29; op enkele
delen van de Rode zee zijn veel roodachtige plaatsen die veroorzaakt worden door
een wier dat vroeger gebruikt werd om allerlei dingen rood te kleuren).
Flavius Josephus noemt de zee waar Israël doortrok niet alleen de Rode zee, maar
ook de Arabische Golf (Antiq.III,1:5).
http://penelope.uchicago.edu/josephus/josephus.html












In Ex.23:31 wordt de grens van het beloofde land aangegeven: van de Schelfzee (=
Golf van Akaba/oostgrens) tot de zee van de Filistijnen (= Middellandse zee/westgrens), en van de woestijn (zuidgrens) tot aan de rivier (= Eufraat/noordgrens; vgl.
Gn.15:18 en 1Kg.4:21,24).
De Schelfzee in 1Kg.9:26, met aan de kust Ezeon-Geber, dat bij Eloth (Eilat) is, is net
als in Ex.23:31 de Golf van Akaba (in Salomo's tijd maakte Ezeon-Geber deel uit van
het land Edom).
De HEERE deed de zee weggaan door een sterke oostenwind, de ganse nacht, en
maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd (Ex.14:21).
Het volk Israël is ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren
waren hun een muur, aan hun rechter- en aan hun linkerhand (Ex.14:22; 15:8).
De berg Sinaï is in Arabië (Gl.4:25).
In april en mei vindt dauwvorming alleen plaats langs de oevers van de Nijl, de kust
van de Rode zee, en in de Hisma woestijn, een hoogvlakte ten oosten van het land
van Midian (Ex.16:13,14; in april en mei is er geen dauwvorming tussen de Golf van
Suez en de Golf van Akaba).
http://www.konkyo.org%20_%20Solving%20the%20Mysteries%20of%20the%20Exodus (zie map 1 voor
de Hisma woestijn)













Eén maand na de lente-equinox en na het begin van de uittocht streek een massale
hoeveelheid kwakkels neer in de woestijn Sin (Ex.16:1,12,13, en zie bij 1444/'43 v.
Chr. in het document De chronologie van de Bijbel).
Het neerstrijken van een massale hoeveelheid vogels is in de Hisma woestijn een bekend verschijnsel (Ex.16:12,13; de piek vindt plaats omtrent één maand na de lenteequinox).
Toen Mozes vanuit het land Midian naar Egypte ging kwam hij langs de berg Gods (=
Horeb; Ex.3:1; 4:18-27).
De berg Gods (= Horeb) moet in of nabij het land Midian liggen want toen de Engel
des HEEREN aan Mozes verscheen in de woestijn van de berg Sinaï, woonde hij bij
zijn schoonvader in het land Midian (Ex.2:15; 3:1-12; Hd.7:29-30).
De schoonvader van Mozes woonde volgens Flavius Josephus bij de stad Madian (is
het huidige al-Bad'; Antiq.II,11:1).
Volgens Flavius Josephus was de berg Sinaï de hoogste van alle bergen in de omgeving (Antiq.II,12:1; III,5:1).

Conclusies














Op alle plaatsen waar in de Schrift yām-sûp (Schelfzee) staat geschreven gaat het
over de Golf van Akaba.
In de tijd van Mozes was het gebied tussen de Golf van Suez en de Golf van Akaba
een bufferzone die onder Egyptische controle stond (Ex.14:3; Nm.34:5; de grens van
de bufferzone liep vanaf de Middellandse zee langs de Beek van Egypte tot aan de
top van de Golf van Akaba).
In het land Midian, dat aan de oostzijde van de Golf van Akaba lag, was Mozes buiten
bereik van de Egyptenaren (Ex.2:15).
De eerste dagen na hun vertrek uit Raméses reisde het volk Israël dag en nacht om
zo snel mogelijk buiten bereik van de Egyptenaren te komen (Ex.12:37; 13:21).
De weg van de woestijn der Schelfzee liep door de woestijn naar de top van de Golf
van Akaba (dit was vroeger de handelsroute tussen Egypte en Arabië).
De wachttoren (migdol) stond aan de rand van de bufferzone om een inval over land
vanuit het oosten tijdig te kunnen waarnemen (Ex.14:2; Nm.33:7).
Het volk Israël trok net voorbij de top van de Golf van Akaba en kwam in Etham, dat
aan het einde van de woestijn en buiten de bufferzone van Egypte lag (Ex.13:20; Nm.
33:6; de naam Etham is waarschijnlijk afkomstig van El Yitm, een bergtop bij de top
van de Golf van Akaba).
http://www.konkyo.org%20_%20Solving%20the%20Mysteries%20of%20the%20Exodus (map 2)







Israël keerde terug, kwam weer in de bufferzone, en legerde zich bij Pi-Hachirôth aan
de zee waardoor farao dacht dat zij verward waren (Ex.14:2,3).
Pi-Hachirôth lag niet ver onder de top van de Golf van Akaba want toen Israël door de
zee was getrokken reisden zij nog 3 dagen (±85 km) in de woestijn Etham (= Sur; Ex.
15:22; Nm.33:8).
De Golf van Akaba is alleen bij de top niet te diep voor het droogmaken door een
sterke wind (gem. diepte is 800m; Ex.14:21).
http://www.bible.ca/archeology/maps-bible-archeology-exodus-route-nuweiba-british-admiralty-nauticaldepth-chart-12.jpg







Vanaf het begin van de nacht deed de HEERE de zee weggaan door een sterke oostenwind (Ex.14:21; 15:8, een wind tussen noordoost en zuidoost wordt een oostenwind genoemd; voor de Golf van Suez is een noordenwind nodig).
Omtrent 6 uur later, toen het afgaand tij was, was een omtrent 4 km lange onderzeese landrug vlakbij Eilat droog geworden (Ex.14:21; 15:8).
Aan beide zijden van de landrug waren de wateren opgehoopt (Ex.15:8; Ps.78:13).
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2005/03/epn05306.pdf (fig.2)










Het volk Israël ging in het midden van de zee, op het droge; en de wateren waren
hun een muur, aan hun rechter- en aan hun linkerhand (Ex.14:22, het woord muur
wordt hier overdrachtelijk gebruikt in de betekenis van bescherming, want wateren
die gewoonlijk het leven bedreigden beschermden hun nu; op dezelfde wijze wordt
het gebruikt in 1Sm.25:16, want een menigte rondtrekkende mannen kwam gewoonlijk om te roven {v.15}).
In circa 5 uur was geheel Israël over de landrug getrokken.
In de morgenwake, toen de HEERE het hart van de Egyptenaars had verstokt, ging
farao met zijn leger bij opkomend tij over de landrug (Ex.14:17,23,24).
Toen de Egyptenaars merkten dat de wielen van hun wagens niet spoorden vluchtten
zij van het aangezicht van Israël (Ex.14:24,25, niet 'wegstieten').
Toen de morgenstond aanbrak, en de wind naar het westen begon te draaien, omdat
het lagedrukgebied dat de sterke oostenwind had veroorzaakt in de buurt van de
landrug de zee overtrok, keerde de zee naar haar normale (niet 'kracht') toestand terug; en de Egyptenaars vluchtten de zee tegemoet; en de HEERE wierp de Egyptenaars in het midden van de zee (Ex.14:27,28; 15:10; zie ook Ps.77:17-21).
http://www.konkyo.org%20_%20Solving%20the%20Mysteries%20of%20the%20Exodus (map 4)





De Egyptenaars werden door de zee meegesleurd en Israël zag hen dood aan de
oostkust (Ex.14:30; 15:10).
De berg Sinaï is Jebel el Lawz (2578m), de hoogste berg in het land Midian, die hemelsbreed ongeveer 250 km van Kades-Barnéa ligt (over de weg van het gebergte
Seïr, tot aan Kades-Barnéa, is dat ±300 km, ofwel 11 dagreizen; Dt.1:2).
http://www.konkyo.org%20_%20Solving%20the%20Mysteries%20of%20the%20Exodus (map 2)








De berg Sinaï ligt aan de noordgrens van de Sinaï woestijn, hetwelk vanuit de stad
Madian (= al-Bad') gezien het achterste deel van de woestijn is (Ex.3:1).
De woestijn Sin is de woestijn Hisma (Ex.16:1).
De woestijn Etham ligt aan de oostzijde van het bovenste deel van de Golf van Akaba
(Nm.33:8).
De stad Madian (= al-Bad') kan de plaats geweest zijn waar Mozes in Midian woonde,
want een reis naar Egypte vanuit deze plaats leidt langs de berg Gods (= Horeb; Jebel el Lawz ligt ±50 km ten noorden van al-Bad'; Ex.3:1; 4:18-27).
http://www.konkyo.org%20_%20Solving%20the%20Mysteries%20of%20the%20Exodus (map 1)





Het gebied tussen de Golf van Suez en de Golf van Akaba is Sinaï genoemd omdat
men dacht dat daar de berg Sinaï ligt.
Als gevolg hiervan ontstond de gedachte dat een deel van dat gebied vroeger ook
Arabië werd genoemd (Gl.4:25).

