
De route van de De route van de 
ExodusExodus

Samenstelling Jos Samenstelling Jos SannenSannen





Volgens de christelijke traditie Volgens de christelijke traditie 
is de berg in het zuiden van de is de berg in het zuiden van de 

SinaSinaïï woestijn.woestijn.
Dat volgens de aanduiding Dat volgens de aanduiding 

van Keizer Constantijn.van Keizer Constantijn.

Mozes had de opdracht Mozes had de opdracht 
het volk Israhet volk Israëël uitl uit
Egypte te leidenEgypte te leiden



De SinaDe Sinaïï -- EgypteEgypte

De Sinai vormt een bergachtige driehoek tussen de golven 
van Suez en Akaba. Het landschap bestaat uit veelkleurige 
zandvlakten, ravijnen, okerkleurige hellingen en bergen 
van roze graniet, met wadis er tussen in. 











WaarWaar waswas de de oversteekplaatsoversteekplaats?            ?            
Van de Van de JamJam SoefSoef.                                 .                                 
(Golf van Aqaba)(Golf van Aqaba)





EenEen mogelijkemogelijke natuurlijkenatuurlijke routeroute







HetHet breedstebreedste puntpunt in dit in dit gebiedgebied isis rond de 30 Kmrond de 30 Km



((WadiWadi isis eeneen drogedroge rivierbeddingrivierbedding))



Jam Soef Jam Soef -- NuweibastrandNuweibastrand



De De onderwateronderwater brugbrug isis ruwruw wegweg
tussentussen de 11 de 11 tottot 16,5 Km 16,5 Km breedbreed. . 
AanAan beidebeide zijdenzijden,,ervanervan looptloopt hethet

steilsteil afaf..



onderwaterbrugonderwaterbrug



onderwaterbrugonderwaterbrug















Pilaren van Pilaren van 
Koning Salomon. Koning Salomon. 
Staan aan beide Staan aan beide 
kantenkanten





HorebbergHorebberg ((De berg Gods)De berg Gods) Horeb Horeb 
is in is in MidianMidian in de woestijn in de woestijn 
waar Mozes veertig jaar waar Mozes veertig jaar 
verbleef na de vlucht uit verbleef na de vlucht uit 

Egypte Egypte 

WaarWaar lichtlicht de berg van de berg van 
GOD ?GOD ?



Volgens archeologische aanwijzingen.Volgens archeologische aanwijzingen.







GebergteGebergte in in SaudiSaudi ArabiaArabia



JabalJabal alal--LawzLawz ((HorebbergHorebberg ))
HoogteHoogte 2575 2575 metersmeters







De rots De rots waarwaar MozesMozes waterwater voorvoor IsraIsraëël l 
voorzagvoorzag



HetHet altaaraltaar van van hethet goudengouden kalfkalf aanaan de de 
voetvoet van de berg, van de berg, waarwaar de 12 de 12 pilarenpilaren

staanstaan van de van de twaalftwaalf stammenstammen..





Nabij Nabij JebelJebel alal--LawzLawz is een oud altaar is een oud altaar 
gevonden met tekeningen  van koeien erop.gevonden met tekeningen  van koeien erop.
Dit zou het altaar van het gouden kalf kunnen zijn. Dit zou het altaar van het gouden kalf kunnen zijn. 

(Exodus 32)(Exodus 32)







Plateau van Plateau van hethet gebiedgebied waaruitwaaruit de de fotofoto isis
genomengenomen..


