
De Lange Dag van Joshua - Skip aan de Lange
Versie

Joshua 10

10:12 „toen spake Joshua aan LORD in de dag toen LORD omhoog Amorites vóór de kinderen van Israël
leverde, en hij zei in het gezicht van Israël, zontribune thou nog op Gibeon; en thou, maan op Ajalon.
Het 10:13 en de zon bevonden zich toch, en de maan bleef, tot de mensen zich op hun vijanden hadden
gewroken. Niet is dit geschreven in het boek van Jasher? Zo bevond de zon zich nog in het midden van hemel,
en hasted niet om onderaan een hele dag te gaan.
10:14 en er was geen dag als dat vóór het of na het, dat LORD unto de stem van een mens hearkened: voor
LORD vocht voor Israël.“

De staten van NASA op hun website:
„Volgens de wetten van fysica, zijn er slechts twee mogelijke verklaringen voor het hebben van de tribune van
de Zon nog in de hemel voor een dag: (1) de Aarde zou hoofdzakelijk moeten ophouden spinnend op zijn as…
voor welke er geen bewijsmateriaal is. - of (2) de Zon zou moeten beginnen in het zonnestelsel op een zeer
specifieke manier rond te reizen zodat het aan ons op onze spinnende Aarde zich scheen nog te bevinden. Er is
geen bewijsmateriaal van dit ook niet het voorkomen.“

The Sun dat zich nog bij middag voor Joshua voor een dag bevindt kan door God geproduceerd te zijn die de
Zon beweegt rond de Aarde. De geschiedenis en het werkende model worden hier gegeven. De god kan de zon
rond de aarde met de omwenteling van de aarde bewogen hebben om de zon te maken zich nog in de hemel
bevinden. Misschien bewoog de God de zon rond de aarde, aan de overkant van aarde, en de aarde stroomde
vooruit in een omgekeerde baan van de zon. Dan de helft van een baan later, en een later jaar, bewoog hij de
zonrug en de aarde stroomde uit de omgekeerde baan van de zon verlatend geen bewijsmateriaal, geen
biologisch of geologisch spoor, niet zelfs enige netto ontbrekende tijd. Er is geen andere manier.

Ja, is er de lange dag van Joshua van 24 uren langere dag. Omdat de baan tegen omwenteling in de
omgekeerde baan van de aarde is, moet de aarde zijn baan versnellen 48 uren per jaar, of er zou 367 dagen per
jaar in plaats van 365 dagen zijn, en de aarde moet zijn omgekeerde baan ongeveer 24 uren (23:20uren) in een
half jaar versnellen = ontbrekende tijd = de ontbrekende dag + de zon die rond de aarde 24 uren draait = de
lange dag van 10:12 Joshua en er zijn de 40 ontbrekende notulen.

De aarde in de omgekeerde baan werd 48 uren + de totale tijd voor de zon versneld om 2 X 360° of 4 X 180°
te bewegen of om het even welk aantal combinaties, is 48 uren = geen netto ontbrekende tijd.

Toen de wetenschappers van NASA de zon op de overkant van aarde ontdekten, ontdekte ik het en zeker
ontdekte NASA het, en aarde in een omgekeerde baan van de zon, zouden zij ontdekken de aarde uit de
omgekeerde baan op het halve baanpunt kon stromen. En daar bedoeld dat moet 24 uren van versnelde halve
baan zijn = 24 uren van het missen van tijd, of anders zouden wij 367 dagen per jaar hebben. De dagen van het
jaar kunnen in koraal worden geteld. Aldus, moeten er 365 dagen in een omgekeerd baanjaar zijn. Aldus, de 24
uren van het missen van tijd = de ontbrekende dag.

Het ontbrekende dagverhaal van ongeveer 24 uren lijkt waar wegens zowel ontbrekende tijd als verloop van
tijd en de elliptische baan van de aarde.

De zelfde ontbrekende tijd van 23:20uren en het zelfde verloop van tijd zoals 24 uren en het zelfde dat 40
minuten mist, die tijd en verloop van tijd missen.
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Als de God de aarde moest tegenhouden van het roteren, zou hij het moeten beginnen opnieuw te roteren. Het
droge land zou de evenaar bellen.

De omtrek van de aarde is 40075.017 km equatoriaal en zuidelijk (24901.461 mi) 40007.86 km (24859.73 mi).
Eenvoudig zou de oceaan ongeveer 70 kilometers of 42 mijlen bij de evenaar laten vallen, en de polen zouden
onder 70 kilometers of 42 mijlen water zijn, als de aarde ophield roterend.

Het water is onstabiel. De oceanen over stroom. Als de omwenteling van de aarde per dag tegen enkel één
minuut werd vertraagd, zouden de oceanen bij de evenaar lager 800 voet zijn. Eerder dan aarde en nog 24 uren
is samen houden, om de zon rond de aarde te bewegen praktischer. In een oude Bijbel wordt de encyclopedie
verklaard dat de God de zon moet bewogen hebben om de zon te maken in de hemel zich nog bevinden eerder
dan om aarde tegen te houden van het roteren. De aarde roteert 1000 mijlen per uur, 1600 kilometers per uur, bij
de evenaar. Als de aarde ophield zou het roteren van mensen omvallen en kon geen slag bestrijden. Een
ononderbroken horloge zou tonen de dagen van verloop van tijd - voor unaccounted.

Hier ziet u een beeld van Jupiter. Merk op dat de planeet breder is bij het midden, de evenaar. Jupiter roteert
eens om de tien uren bij 28.000 mijlen per uur, 43.000 kilometers per uur. De aarde roteert bij 1.000 mijlen per
uur, 1.600 kilometers per uur, één omwenteling om de 24 uren.

Het bewegen van de zon heeft afwisselend het netto- effect van geen netto ontbrekende tijd. Een
ononderbroken horloge, van vóór het zonmirakel en één jaar na wanneer de terug bewogen zon, geen
ontbrekende tijd zou tonen. De god die de zon beweegt houdt veel meer steek.

De god die de zon beweegt is het zware opheffen.

De aarde vertraagt zijn omwenteling ongeveer één seconde om de 18 maanden. Vanavond, 31 wordt
December, 2016 een sprong tweede toegevoegd. Meer dan 10.000 jaar wordt een geheel uur toegevoegd. Aldus,
is de omwenteling van de aarde onveranderd. Slechts bewoog de zon zich rond de aarde met de omwenteling
van de aarde schijnen om zich nog in de hemel te bevinden. Alle zonmirakelen kunnen door God die de zon
beweegt, of worden veroorzaakt de omwenteling van de aarde niet vertraagt omkeert.

„1.4 miljard jaar geleden draaide de Aarde een volledige revolutie op zijn as om de 18 uren en 41 minuten.“
Het nieuwe onderzoek heeft deze studie van de vertragende omwenteling van de aarde toegelaten terug te gaan
miljarden jaren. De „aarde waggelt aangezien het“ spint. De as van de aarde verplaatst vier duim elk jaar. Dit is
belangrijker hoe de God de zon rond de aarde in historische tijden zonder een spoor bewoog wanneer wij
kunnen teruggaan miljarden jaren. Dit is belangrijker dat de God de zon bewoog, en dat de God tegenhield of de
omwenteling van de aarde niet omkeerde.
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Ongeveer vier miljard jaar geleden: Het „effect gaf de Aarde extra massa, en heel wat extra impulsmoment: zo
veel die het eens om de vijf uren spon. De oblate vorm van de aarde lichtjes, geplet bij de polen, oefende
getijdekrachten uit die de baan van de Maan op de evenaar van de Aarde richtten, en stablished daar het.“
Het berekenen van de Kosmos. p.45

De Kwestie van de Grootte van de planeet voor Habitability ook. Er is een minimumgrootte voor leven zich
op een planeet het te ontwikkelen. Aldus, was deze toegevoegde massa van het effect noodzakelijk voor aarde
om zijn atmosfeer, enz. te handhaven.

Ik nodig u uit om math te doen. Onderzoekt u meer dit model en de oplossing, zal meer u zien dit de ware
oplossing is. Dit is niet iets die zich niet tot een klein nauwkeurig onderzoek bevindt. Het model werkt
volkomen. Deze data waren vrij gemakkelijk te berekenen omdat zij allen aan Jesus richten. En in die zin dat
omhoog maakt deze data al punt aan Jesus, dit het niet.

Er kan slechts één waarheid zijn. Slechts één datum kan juist zijn. Het belangrijkst is dit het grote beeld.

Begint de lange de dagZaterdag van Joshua, 24 Augustus, 1241 V.CHR. met 50 jaar jubile, aan de
gevangenschap 7 September, 591 - 70 jaar aan 17 Augustus, 521 V.CHR., 50 jaar jubiles opnieuw unto Jesus
beginnend met zijn ministerie, de tiende dag van de zevende maand, Yom Kippur, Zaterdag, 10 September,
ADVERTENTIE 29.

Data die aan Jesus richten

Pagina neer aan de lange dag van Joshua

De mirakelen van de zon richten vaak V.CHR. aan de geboorte van Jesus in 7, het leven van 38 jaar, en offer,
3 April, 33 ADVERTENTIE, vaak meer dan vele duizenden jaren.

Het 26:53 „Thinkest van Matthew zal thou dat ik niet nu aan mijn Vader kan bidden, en hij weldra me meer
dan twaalf legioenen van engelen geven?
26:54 maar hoe dan scriptures zullen vervuld worden, dat zo moet het zijn?“

49 jaar jubiles van 1241 V.CHR. - het jaar van de lange dag van Joshua, aan het offer 3 April, van Jesus
ADVERTENTIE 33. Ook, data die met punt 07 aan de geboorte September die 12, 7 V.CHR. en data
beëindigen van Jesus punt 45 beëindigen aan het leven van Jesus van 38 jaar; 45 V.CHR. aan 7 V.CHR. De
jaren die in 68 beëindigen zijn zelfs 100 jaar aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33. 49 X 49 jaar
jubiles van 2369 V.CHR., 2401 jaar, aan het offer 3 van Jesus April, ADVERTENTIE 33, en 50 jaar jubiles van
Adam in Armeens sothisjaar 800 = 4568 V.CHR. waar 44ste jubile was.

Het jaar van rug 110 X 49 jubiles van het offer van Jesus, 3 April, ADVERTENTIE 33, aan 5358 V.CHR.
Joseph en Joshua leefden aan 110 jaar, misschien een parallel. Aldus, is er een correctie van tien jaar V.CHR.
aan 49 jaar jubile van de begin Armeense kalender Sothis van 5368 aan 5358 V.CHR. 50 jaar jubile vergt deze
correctie niet en begint V.CHR. van 5368 = 5400 jaar = 108 X 50; aan het offer 3 April, van Jesus
ADVERTENTIE 33.

De zes jaar die aan het 930ste jaar van Adam wordt toegevoegd en de vijf jaar die aan Noah vloed wordt
toegevoegd = deze 10 jaar; V.CHR. terug toegevoegd van 5358 aan 5368 V.CHR. om het 49 jaar te maken
jubiles pas het 50 jaar aan jubiles.

De geboortejaar 800, 4568 van Adam V.CHR. Nochtans, in Septuagint Adam V.CHR. is de geboorte in jaar
700, 4668.
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De dood van Adam in Armeens Sothis jaar 930 = het zelfde in de Hebreeër en Septuagint = (19 X 49) van
5368 V.CHR. of van 5358 V.CHR. = misschien de vroegste kalenderdatum op verslag.

„En bij het sluiten van 19de jublile, in de zevende week, het zesde jaar, stierf Adam.“
Het oude Boek van Jubilees, p.26.

„bij het sluiten van het 19de jubile“ 49 jaar jubiles = zevende week = 7 X 7; 19 X 49 = 930.

„En in het zesde jaar, in de zevende week van dit jubileum, riep Abraham Isaac, zijn zoon. Ik ben oud en ik
ken niet de dag van mijn dood. Ik ben honderd tweeënzeventig“
Het dode Overzees scrolt, de Uitgave van de Studie, Volume 1, p.467.

Van 4568 V.CHR.; 43 X 49 + 3 X 7 + 5 (zesde jaar) 2133 jaar = 2435 V.CHR.

Van 5358 V.CHR., verdergaand aan Jesus is het offer, 110 X 49 jaar aan ADVERTENTIE 33.

Van 5368 V.CHR., verdergaand aan Jesus is het offer, 108 X 50 jaar aan ADVERTENTIE 33.

Een sothiscyclus betekent de kalenderfiles één dag om de vier jaar = 365 dagen in de jaar van 1460. De
Armeense sothiscyclus beëindigde niet in ADVERTENTIE 552, maar was 76 jaar vroeger in ADVERTENTIE
476 enkel aangezien de Egyptische sothiskalender 76 jaar vroeger was: de farao Merneptah stierf, niet V.CHR.
in 1205 maar binnen aan het eind van de Egyptische Sothis cyclus 1281 V.CHR.

Er is een 10 jaar verschil van bij het begin van de Armeense sothiskalender: Achter 1460 jaar van 474
ADVERTENTIE, 988 V.CHR., 2448 V.CHR., 3907 V.CHR. = 5368 V.CHR. = 5400 jaar aan het offer 3 April,
van Jesus ADVERTENTIE 33.

49 jaar jubilees werden 5358 V.CHR. geteld van, 10 later jaar.

„En Noah maakte tot bak. .in het zevenentwintigste jubileum van jaren, in de vijfde week, in het vijfde jaar“
„en ging de bak in het zesde jaar in“
Oud Boek van Jubilees, p.30.

Van Septuagint drie verzen:

6:3 van het ontstaan „en Adam leefden twee honderd dertig jaar en hij begat een zoon na zijn eigen vorm, en
na zijn eigen beeld, en hij riep zijn naam Seth.
Het 6:4 en de dagen van Adam, dat hij na zijn het creëren van Seth leefde, waren zevenhonderd jaar; en hij
begat zonen en dochters.
Het 6:5 en alle dagen van Adam dat hij leefde waren negenhonderd dertig jaar, en hij stierf.“

Het tellen aan Noah vloed van Adam in jaar 700 Armeense Sothis van 5368 V.CHR. = 4668 V.CHR. aan 3307
V.CHR. is 27 jubilees + 5 X 7 + 4 = 3307 V.CHR. Om van 4670 V.CHR. - 1323 - 35 - 5 nauwkeurig te zijn =
3307 V.CHR.

700 jaar na Adam was 60, ongeveer wanneer Seth geboren kan zijn, in jaar 760 = 1460 jaar, een volledige
sothiscyclus van 5368 V.CHR. aan 3907 V.CHR. = 3900 jaar aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR.

(27 X 49) + (5 X 7) = 4 (5de jaar) = 1323 + 35 + 4; van Adam - dit jaar 700 in Septuagint - in 4668 V.CHR. -
1361 = 3307 V.CHR.



Van jaar 700 aan volgende cyclusjaar 600 (700 - 600 = 100) = 1460 - 100 = 1360. 1323 + 35 = 1358; vierde
jaar = 1361 = 3307 V.CHR.

14 X 49 = 686 jaar. 5358 V.CHR. - 686 - 1323 - 35 - 6 = 3307 V.CHR.

3300 V.CHR. was 49 jaar jubile. 7 meer jaren van Noah vloed in 3307 V.CHR. aan dit 3300 V.CHR. waren
49 jaar jubile V.CHR. van 5358. 3307 V.CHR. was per jaar van de het zevende jaarSabbat - jaar 42 = 6 X 7.

„En in de zevende week (Pinksteren) in het eerste jaar daarvan, in jubile dit, plantten 3300 V.CHR., Noah
wijnstokken“
Oud Boek van Jubilees, p.37.

Aldus, werd geteld V.CHR. correct geregistreerd 49 jaar jubile van 5358 aan het offer 3 April, van Jesus
ADVERTENTIE 33.

„[En Jacob verlaten Beersheba om te gaan] aan Haran in het eerste jaar [van de tweede week van het veertig-
vierde jubileum]. [op eerste (dag) van de eerste maand van deze week]. en daar besteed de nacht omdat de zon.“
had geplaatst
10 Jubilees, 1Q 17, 27:19 Jub - 21, de Dode Overzeese Rollen, de Uitgave van de Studie. Volume I. p.25.

„En hij ging uit van vandaar aan de Put van de Eed in het eerste jaar van de eerste week in het veertig-vierde
jubileum [2108 AM]. En Lord verscheen aan hem dat nacht, op de nieuwe maan van de eerste maand, en zei
unto hem: „Ik ben de God van Abraham thy vader; vrees niet, voor ben ik met thee, zal en thee zegenen en zal
zeker thy zaad als zand van de aarde.“ vermenigvuldigen
Het oude Boek van Jubilees, p.93.

4568 V.CHR. - 2156 JAAR (44 X 49) = 2412 V.CHR.; toen Isaac 95 jaar oud was. De eerste week kan = 2407
V.CHR. toen Isaac 100 was. Namelijk is het 44ste jubileum niet 2108 jaar = 43 X 49 maar 44 X 49 = 2157 jaar.

28:11 van het ontstaan „en hij stak op een bepaalde plaats aan, en tarried daar de hele nacht, omdat de zon
werd geplaatst; en hij nam van de stenen van die plaats, en zette hen voor zijn hoofdkussens, en bepaalt in die
plaats aan slaap.

28:12 en hij droomde, en behold een ladderopstelling op de aarde, en de bovenkant van het bereikte aan
hemel: en behold de engelen van God die en op het stijgen dalen.“

28:18 van het ontstaan „en Jacob stegen vroeg in de ochtend, en namen de steen die hij voor zijn hoofdkussens
had gezet, en het voor een pijler opzetten, en goten olie op de bovenkant van het.“

de „zon werd geplaatst“ kan betekenen de zon in het oosten werd geplaatst. „nam toe op vroeg“ kan betekenen
de zon plotseling in het oosten toenam.

24:1 van Luke „nu op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de ochtend, kwamen zij unto het grafgewelf,
die de kruiden brengen die zij, en bepaalde anderen met hen.“ hadden voorbereid

De eerste maand = de maand van passover - de tweede week = de 14de dag van de eerste maand = de dag van
passover. De eerste dag van de week is Zondag. Verrijzenis van Jesus was de eerste dag van de week, vlak na
passover.

50 jaar jubile kan, 44ste 50 jaar jubile van Adam in Armeens sothisjaar 800, 4568 V.CHR. bedoeld te zijn aan
2368 V.CHR. toen Jacob bij 70 Beersheba om naar Haran verliet te gaan.



Of 49 jaar jubile; 44 X 49 + 44 jaar; namelijk kan het 44ste jaar weggelaten te zijn omdat het om typo werd
verondersteld te zijn: 44 44.

Abraham geboren 2607 V.CHR., Isaac geboren 2507 V.CHR., geboren Jacob toen Isaac 69 (niet 60) V.CHR.
2438 was, Jacob was 70 V.CHR. in 2368. Zijn alle 50 jubiles V.CHR. aan de geboorte van Jesus in 7 en het
offer van Jesus in ADVERTENTIE 33.

Aldus, zijn beide 2368 V.CHR. 50 jaar jubiles 44 X 50 van Adam, 48 X 50 aan het offer 3 April, van Jesus
ADVERTENTIE 33; en van 2369 V.CHR. zijn 49 X 49 jaar jubiles, 2401 jaar, aan het offer 3 April, van Jesus
ADVERTENTIE 33.

Van bij het begin die van de Armeense kalender Sothis in 5368 V.CHR., 10 jaar steunen aan 5358 V.CHR.,
zijn 110 X 49 jaar jubiles aan het offer van Jesus, 3 April, ADVERTENTIE 33.

Van de geboorte van Adam in het Armeense Sothis kalenderjaar 700 = zijn 4668 V.CHR. 27 X 49 jaar jubiles,
5 x 7 + 5 jaar, met het „vijfde jaar“ = Noah vloed in 3307 V.CHR.; het vijfde jaar van Armeens Sothis jaar 595
= de dood van Lamech, aan Armeens Sothis jaar 600 = de vloed.

27 X 50 jubiles = 3350 jaar. 4668 V.CHR. - 3350 jaar = 3307 V.CHR. = jaar 600 Armeense sothis = 3300 jaar
aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR.

Dan, van Jacob zou het 70ste jaar in 2369 V.CHR., 45ste 49 jaar jubile, 44ste 50 jaar jubile, van Adam in jaar
800 = 4568 V.CHR., al manier, 49 X 49 jaar aan het offer van Jesus, 3 April, ADVERTENTIE 33 evenaren.

Van Jacob in dit zijn 70ste jaar, zijn 2369 V.CHR., 49 X 49 jaar aan het offer 3 April, van Jesus
ADVERTENTIE 33. Dit 44ste 49 jaar jubile plus 44 jaar is 5 jaar korte 49 jaar. Nochtans, van dit 2369 V.CHR.
zijn 49 X 49 jubiles aan het offer van Jesus.

Jacob was 70 toen hij Haran = 2368 V.CHR. = verliet toen Jacob droomde hij een ladder aan aarde aan Hemel
merkte. Jacob leefde om 147 jaar oud te zijn. Dan leefde Jacob 2 X 38.5 meer jaren van 70 tot 147 jaar. Jesus
leefde 38.5 jaar vanaf 12 September, 7 V.CHR. aan 3 April, ADVERTENTIE 33.

de „zon had“ kan naar een zonmirakel verwijzen om aan deze datum te richten de tweede week van de eerste
maand = passover = van Adam 4568 V.CHR. = 4600 jaar, en van 2368 V.CHR. = 2400 jaar, aan het offer van
Jesus geplaatst.

„En hij ging van hem uit die. verheugen zich. in de eerste week van veertig-derde jubile in zijn tweede jaar,
die is stierf het jaar Abraham, kwamen Isaac en Ishmael.“
Het dode Overzees scrolt de Uitgave van de Studie, volume 1. p.469. 4Q219.

11:8 van Hebreeërs „door geloof Abraham, toen hij om in een plaats werd geroepen uit te gaan hij waarna
voor een overerving zou moeten ontvangen, voerde uit; en hij ging uit, wetend niet waarheen ook hij ging.
11:9 door geloof dat hij in het land van belofte, zoals in een vreemd land sojourned, die in tabernakels met Isaac
en Jacob blijven stilstaan, de erfgenamen met hem van de zelfde belofte: “

35:27 van het ontstaan „en Jacob kwamen unto Isaac zijn vaderunto Mamre, unto de stad van Arbah, die
Hebron is, waar Abraham en Isaac sojourned.
Het 35:28 en de dagen van Isaac waren honderd en fourscore jaren.“



Joseph was 17 toen zijn grootvader Isaac 180 jaar oud was. Isaac was 69 toen hij Jacob, niet 60 had. Aldus,
was Jacob zes, niet 15, toen Abraham stierf. Aldus, was Jacob 70 toen hij van de ladder aan Hemel droomde, de
zelfde 69 jaar zijn vader Isaac was toen Jacob geboren was.

Aldus, van Adam in 4568 V.CHR. = jaar 800 Armeense Sothis van zijn begin in 5368 V.CHR., 43 X 49 jaar =
2107 jaar, toen 29 meer jaren aan de dood van Abraham in 2432 V.CHR.

4 weken jaren, tweede jaar. Dan 4 X 7 jaar aan het tweede jaar = 28 + 1 jaar = 29 jaar aan 2432 V.CHR. Dit
2432 V.CHR. zijn zelfs V.CHR. 50 jaar jubiles aan de Uittocht 30 Maart, 1281.

Abraham geboren in 2607 V.CHR. - 175 jaar van het leven van Abraham aan 2432 V.CHR.

Het 7:20 van Micah „Thou verwelkt uitvoert de waarheid aan Jacob, en de genade aan Abraham, die thou hast
gezworen unto onze vaders van de dagen van oud.“

Aldus, Abraham geboren in 2607 V.CHR. en niet 1900 V.CHR.

De lange dag van Joshua.

Wat wij weten:

Weten van wat u weet en geen wat u weet is belangrijk.

„Maar de lenteherenhuizen gaan naar het westen en de herfst naar het oosten, die de vorige richtingen van
deze twee seizoenen, en in verzet tegen het heersende begrip van de Chinezen omkeren dat de lente tot het
oosten, enz. behoort. Deze discrepantie schijnt nochtans om hun meningen helemaal niet te verontrusten, en wij
kunnen het onverklaard veilig verlaten.“
Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid III p.95

Hier kunt u zien opspringen in het oosten is! Voor de zon om in Scorpius in de lente te zijn, rechtsweg hebben
wij een omgekeerde baan!







Vandaag is Scorpius in November/December intead van September wegens precession van equinoxes = 360°
in 26.000 jaar. Aldus, in de 4.300 jaar dat keizer Yao in 2300 V.CHR. is gelijk aan de lichte verandering van de
dierenriem van twee maanden.

De zon in Scorpius in de lente, de zon in de lente normaal in 2300 V.CHR. zou zijn in Stier, = verschil 180°;
dit betekent de zon aan de overkant van aarde, en aardestroom in een omgekeerde baan van de zon op deze
volle maan, 1 April, 2315, of op deze nieuwe maan, 1 April, 2316 moest zich V.CHR. bewogen hebben
V.CHR., toen de zon zich nog tien dagen bevond en Yao keizer van de gouverneur van China en van Joseph
van Egypte werd.

Zowel precession van equinoxes, één maand in de jaar van 1000 van 2315 V.CHR. aan 1240 V.CHR., als het
zonmirakel twee maanden vóór de lente equinox; het middel Scorpius was in het oosten in de maandierenriem
van Yao, en dat de zon in Maagd op konings Bleke droom = Scorpius rechtstreeks omhoog bij zonsondergang
was. Drie maanden 12 maanden in een jaar evenaart V.CHR. een verschil 90° in Scorpius in het oosten 2315 en
Scorpius direct boven 15 Februari, 1240 V.CHR.

De nauwkeurige meting is 16 Februari aan equinox 1 April = anderhalf maanden. 2315 V.CHR. aan 1240
V.CHR. = 1000 jaar, 10 dagen. Verteld allen = twee maanden. De maandierenriem was benaderend - sommige
maantekens die 1/28 zouden moeten zijn zijn zo groot zoals sommige dierenriemtekens die 1/12 zijn. Aldus,
Scorpius/Hoektand volledige 90° in vergelijking van de dierenriem van Yao in 2315 V.CHR. en koning Bleek
in 1240 V.CHR.

De zon bewoog achterZaterdag 180°, 15 Februari, of Zondag, 16 Februari, 1240 V.CHR., en de aarde
stroomde uit de omgekeerde baan zoals die in detail in konings Bleke droom wordt beschreven: De zon moet
bewogen te zijn één jaar vóór, en aardestroom in de omgekeerde baan, 17 Februari, 1241 V.CHR. op de
zevende dag, en plotselinge zonsopgang, bij de val van de muur van Jericho, en de rug van de zonbeweging één
jaar later en aardestroom uit de omgekeerde baan op konings Bleke droom, 15 Februari, 1240 V.CHR.
Opnieuw, is de lente in het oosten, V.CHR. in 1241 in de Vissen van de Maagd niet, opnieuw 180° apart. Aldus
wordt de omgekeerde baan van de aarde opnieuw beschreven!



„Bleek van de koning gedroomd dat hij met de zon en de maan werd gekleed. Een Phoenix eend zong op
onderstel K'e. In de eerste maand van de lente, op de 6de dag, hadden de vijf planeten een combinatie in
Hoektand. Daarna ging mannelijk en vrouwelijk Phoenix over Bleek kapitaal met het schrijven in hun bekken,
die zeiden: De „keizer van Yin heeft geen principe, maar onderdrukt en wanorde het imperium. Het grote
besluit wordt verwijderd: Yin kan niet van het langer genieten. De krachtige geesten van aarde hebben het
verlaten; alle geesten worden weg gefloten. De combinatie van de vijf planeten in Hoektand heldert allen
binnen het vier overzees op. „“
De annalen van de Boeken van het Bamboe, Deel V de Dynastie van Voer p.143, de Chinese Schrijvers uit de
klassieke oudheid.



„Bleke de koning was als de zon of de maan. Hij verlichtte met zijn het glanzen het vier kwart, -- de westelijke
gebieden.“

Zowel bevonden de zon zich als de maan nog bij zonsondergang. De het eerste trimester maan direct
hierboven en de zon die enkel in het westen op China, beide tijdenZaterdag, 15 Februari, 1240 V.CHR. voor 12
uren, en de lange dag van Joshua, Zaterdag, 24 Augustus, 1241 plaatsen V.CHR., 24 uren. Na de lange dag van
Joshua, dezelfde dag in Israël, zou de zon in China het westen V.CHR. moeten overgaan tot het oosten aan
dichtbijgelegen zonsopgangZondag, 25 Augustus, 1241 en zo het vier kwart verlichten.

De wetenschappers van NASA zouden deze omgekeerde baan binnen uren moeten ontdekken na het lezen van
de eerste hoofdstukken in de Chinese die Schrijvers uit de klassieke oudheid in 1960 worden gedrukt. Herdrukt
in 1935 en 1949.

Bleke de koning registreerde V.CHR. een maanverduistering, dag 13 van cyclus 60, 23 September, 1205 in
zijn 35ste jaar.

„35ste jaar van koning Wen van Zhou, 1st maand, dagbingzi 13, tijdens verering van de volle maan is de
aangekondigde koning, „Velen… verduisteringen vroegtijdig, zou u moeten beginnen plannend voor de
successie. „“
Shu van Zhou van Yi. Kai van Xiao jie. ch.17

35 jaar vóór 24 September, zijn 1205 V.CHR. V.CHR. dit konings Bleke eerste jaar, 15 Februari, 1240 toen de
zon zich nog bij de zonsondergangpositie 12 uren bevond, de zon rug 180° bewegen en aarde die van de
omgekeerde baan wegvloeien, toen Bleke de koning vecht met keizer Wending, dus Bleke koning de westelijke
gebieden verlichtte.

Een maanverduistering is slechts op dag 15, niet ongelukkig aantal 13. Dag 13 was dag 13 van cyclus 60, niet
de maandag.

De zon bij de zonsondergangpositie inzake China 12 uren = de zon bij de middagpositie inzake Israël 12 uren
= de slag van Joshua van Merom in Joshua 11.



Het 11:6 van Joshua „en LORD bovengenoemde unto Joshua, zijn niet bang wegens hen: voor aan nieuwe dag
over dit keer zal ik hen omhoog allen gedood vóór Israël leveren: thou shalt hough hun paarden, en brandt hun
blokkenwagens met brand.“

De slag van Merom kan Zaterdag 15 Februari, 1240 geweest zijn V.CHR. = 364 dagen, of de volgende dag
Zondag 16 Februari, 1240 V.CHR. = 365 dagen.

„Bleke de koning is als de zon en de maan, stak hij de westelijke gebieden aan“ niet alleen beschrijft de zon
die nog bij zonsondergang in het westen 12 uren zich V.CHR. bevinden, 15 Februari, 1240, maar ook kan de
zon beschrijven die zich nog bij zonsondergang in het westen in China = middag in Israël, 24 uren bevinden zes
maanden vroeger op de Lange Dag van dit Joshua, 24 Augustus, 1241 V.CHR. Niet alleen dat, maar de zon die
die in het westen in China, als zon toenemen in het oosten op Israël wordt geplaatst. De zon die het westen tot
het oosten voorbij de middagpositie aan 9 AM voortdurend over te gaan positie inzake China, toen briljant de
zon die plotseling het westen 180° bewegen, plaatste briljant in het westen op China aan stijging van het oosten
op de Zondag van Israël, 25 Augustus, 1241 V.CHR., zoals in het 8:13 van Rechters, om de verrijzenisochtend
van Jesus te voorspellen.

Voor de zon en de maan om in het westen tezelfdertijd zichtbaar te zijn moet de maan de het zesdaagse of
eerste kwartmaan zijn = de het eerste trimester maan op de lange dag Augustus 24, 1241 V.CHR. en konings
Bleke droom, 15 Februari, 1240 van Joshua V.CHR. Van de maandag in de herfst is een halve baan later op
ongeveer de zelfde maandag, 178 dagen = 6 X 29.5 dagen.

Het waarschijnlijkst reisten de zon en de maan het westen naar het oosten = Joshua konden de maan zien -
helder in de duisternis van nacht - en bijna plaatsten in het westen bij middernacht = het middendiehorloge van
Gideon in het 7:19 van Rechters, dan de maanstijging van het westen door de zon wordt gevolgd. Aldus, kon
Joshua het maan bijna westen 180° aan het oosten over de hemel, aan toen volgen de zon bij de middagpositie
was toen hij God vroeg om zowel de zon als maan tegen te houden. Voor de zon en de maan om het westen naar
het oosten te reizen moet zich de zon en de maan bewegen; in tegenstelling tot het roteren uit mening east-to-
west met de omwenteling van de aarde. Joshua vroeg God om de zon tegen te houden omdat de zon zich
bewoog!

Hier ziet u de het eerste trimester maan = 40%; stijging op de Okanagan Vallei, 2 PM Vreedzame Zonetijd, 15
Oktober, 2018. De nieuwe maan was 8 Oktober. Aldus, is dit de zelfde maanfase zoals de lange dag van Joshua
zes of de zevendaagse maan. De maan was nauwelijks discernable in het licht van de middagzon. Moeilijk om
de maan te zien het ogenblik nam de maan toe, omdat de zon in het midden van de hemel was toen Joshua zijn
verzoek - ongeveer 12 PM niet 2 PM indiende.







Hier kunt u de planeten, maan zien en de nacht van konings Bleke droom zonnen. Neem van nota de maan in
vage brieven enkel onder Saturn allebei in Stier = tegenover, die 180° vanaf is, Scorpius/Hoektand, dus de
combinatie in Scorpius bij dark na zonsondergang in China is alvorens de God de zon en de maan en planeten =
de maan in zowel het zesde maanteken van eerste, van 28 tekens = van 28 dierenriemconstellaties, als zesde
maandag de maan naast Saturn = bewoog waar zij waren nadat de terug bewogen zon = 180° weg in Scorpius
en nu in Stier was.







Saturn moet 180° met de zon bewegen en Saturn was enkel waar Bleke de koning zei de planeten in Scorpius
bij het begin van het zonmirakel waren. De buiten planeten Jupiter en Mars zijn in Vissen met de zon. In het
begin van het zonmirakel zou Saturn 180° van moeten zijn waar het normaal in Vissen zou zijn en dat evenaart
dit Scorpius/Hoektand in konings Bleke droom. Eveneens de maan naast Saturn rechtstreeks omhoog bij
zonsondergang. De zon moet zich het laatst bewogen hebben, en de eerst bewogen planeten. Dan zouden Jupiter
en Mars, en het Venus en Mercury in Scorpius met Saturn en de maan verschijnen toen de zonreeks en de
sterren uit in China kwamen.

Ook hier kunt u Saturn en de Maan hierboven zien. Jupiter is dichtbij Saturn, maar verblind door de zon van
aarde.

In de timing van de beweging van de zon, vergt het licht van de zon 8 minuten om aarde, en 80 minuten van
Saturn aan aarde, en 40 minuten van Jupiter aan aarde te bereiken. Aldus, in de eerste 80 minuten verschijnt
Saturn in Scorpius alvorens aan Stier zich te bewegen. De andere drie planeten, Mars, Venus en Mercury
moeten allen 180° bewegen. De timing van de combinatie van de planeten in konings Bleke droom is perfect.
Dit moet de combinatie van Saturn en de het eerste trimester maan en beide gemiddeld Mercury, Venus, Mars
betekenen, en Jupiter werd bewogen alvorens de zon = Alle vijf planeten in Scorpius/Hoektand na
zonsondergang in China verschijnt.







Omdat Saturn en Jupiter zo ver vanaf de zon zijn, zou het licht van de zon aangezien het zich bewoog aarde in
acht minuten bereiken, en het licht van Saturn aan aarde zou meer dan 80 minuten vergen en het licht van
Jupiter zou meer dan 46 minuten vergen; en zo zouden zij om nog daar in Scorpius meer dan één later uur
schijnen te zijn. Aldus, had het beeld van koning de Bleke droom de zon is in het westen = middag in Israël
geplaatst, en de sterren kwamen uit, en Saturn en de het eerste trimester maan, allebei aanvankelijk het
verschijnen in Scorpius/Hoektand, glansten direct hierboven 12 uren aangezien zij al bewogen 180° met de
omwenteling van de aarde aan Stier, dan aarde uit de omgekeerde baan van de zon stroomden.

Eenvoudig, moet de God de planeten vooruit bewogen hebben alvorens hij de zon = linksdraaiend met de
omwenteling van de aarde bewoog. Dan zouden alle vijf planeten na zonsondergang in China in
Scopius/Hoektand verschijnen.

Voor Saturn om 180° met de zon te bewegen, zou Saturn één derde van de snelheid van licht reizen. Meer dan
één tiende van de snelheid van licht, zou de tijd op Saturn vertragen en zou van Saturn zou verduisteren
aansteken.

Wanneer de zonreeks, 16 Februari, 1241 V.CHR.: Saturn zou in Scorpius/Hoektand verschijnen, en de andere
vier planeten zouden voor de zon kunnen eveneens worden bewogen, dan zouden alle vijf planeten in
Scorpius/Hoektand = van Maagd aan Scorpius verschijnen. Saturn heeft een 70 minieme tijdvertraging = alle
vijf planeten in Scorpus verschijnen.

De nieuwe maan was V.CHR. de zonneverduistering onder India 14 TD 17 Augustus, 1241. Jeruzalem is
ongeveer 19 TD. Zo, zou de nieuwe maan 8 AM 17 Augustus, 1241 V.CHR. moeten zijn. Dan zou de Zaterdag,
24 Augustus, 1241 V.CHR. de het eerste trimester maan zijn. Aldus, zou de maan bijna 50% moeten zijn. Dan
kon Joshua de maan boven de oostelijke heuvels bij middag in Gibeon nauwelijks zien toen hij God vroeg om
de zon en de maan te maken zich nog bevinden.

Van Ramah boven Gibeon, de plaats van de slag van Joshua, zou de het eerste trimester maan zichtbaar
moeten zijn bij middag boven de heuvels van Jordanië bij ongeveer de zelfde verhoging. Dan, opnieuw, na
Joshua achtervolgde Amorites onderaan Bethoron en in de vallei Ajalon, zou de oostelijke horizon opnieuw
bijna vlak zijn, en de het eerste trimester maan opnieuw zichtbaar bij middag.

Aldus, kan de konings Bleke slag met keizer Wending 24 Augustus, 1241 geweest zijn V.CHR. = de slag van
Joshua dat de dag, en de konings Bleke droom 15 Februari, 1240 kunnen geweest zijn V.CHR. = toen Bleke de
koning in de zon en de maan = kleren van de konings de Bleke nacht werd gekleed.

1:5 van het ontstaan „en geroepen God de lichte Dag, en de duisternis riep hij Nacht. En de avond en de
ochtend waren de eerste dag.“

De zon en de maan werden gecreeerd op de vierde dag. De verwezenlijking begon met licht, met Jesus.

John 1:1 „in het begin was het Woord, en het Woord was met God, en het Woord was God.“

John 1:4 „in hem was het leven; en het leven was het licht van mensen.“

28:1 van Matthew „in het eind van de Sabbat, aangezien het naar de eerste dag van de week begon te dagen,
kwam Mary Magdalene en andere Mary om het grafgewelf te zien.
28:2 en, behold, was er een grote aardbeving: voor de engel van Lord van hemel is gedaald, en kwam en
annuleerde de steen van de deur die, en zat op het.“



28:5 „en de beantwoord en bovengenoemde engel unto de vrouwen, Vrees niet ye: want ik weet dat ye naar
Jesus streeft, wat werd gekruisigd.
28:6 hij niet hier is: want hij is toegenomen, zoals hij zei. Kom, zie de plaats waar Lord.“ lag

De Sabbat beëindigde en de eerste dag van de week begon toen het donker werd. Mary kwam aan het graf aan
het eind van de Sabbat bij avond, de „avond en de ochtend waren de eerste dag“ - voor de zon om toe te nemen
toen Mary aan het graf kwam, moet de zon toenemen ongeveer 11 PM.

10:32 van Joshua „en LORD leverden Lachish in de hand van Israël, die het de tweede dag overnam, en smote
het met de rand van het zwaard, en alle zielen die daarin waren, volgens dat alles hij aan Libnah.“ had gedaan

De eerste dag van de week was Zondag = de verrijzenisZondag na lange de dagZaterdag van Joshua, 24
Augustus, 1241 V.CHR. De tweede dag, „die het de tweede gevolgde dag“ was Maandag nam.

De zon nam in het oosten vroeg en plotseling op de Sabbat toe toen Jericho, 17 Februari, 1241 V.CHR. viel.
17 februari was de 40ste dag van passover. Bevond van de helft van zich baan later ook op de Sabbat, de zon en
de maan nog bij middag 24 uren toen de het eerste trimester maan in het oosten 24 Augustus, 1241 V.CHR.
was. Dan keerde de zon één later jaar terug en de aarde stroomde uit de omgekeerde baan van de zon, ook op
een Sabbat, 15 Februari, 1240 V.CHR. ook op de het eerste trimester maan = de zon op China op deze
westelijke horizon en het eerste trimester maan direct hierboven.

De zaterdag, 24 Augustus, 1241 was V.CHR. op dag 33 van cyclus 60 in China. Jesus ging naar de
dwarsVrijdag, 3 April, ADVERTENTIE 33 op dag 34 van cyclus 60. Misschien een andere parallel van de
verrijzenis van Jesus.

De zon die in het westen over middernacht 12 AM V.CHR. toenemen Zaterdag, 24 Augustus, 1241. Joshua
zag de vijand zou kunnen weggaan. Zo toen Joshua God vroeg om de zon tegen te houden, verwees hij niet naar
de waargenomen zonreizen rond de aarde elke dag. Nr, Joshua wist de God de zon rond de aarde bewoog die
dag, omdat de zon het westen naar het oosten reiste, en Joshua vroeg God om de zon in de hemel tegen te
houden zodat kon de vijand niet weggaan.

Was de lange dag van Joshua V.CHR. in de zomer van 1241 omdat 50 jaar jubile aan 591 V.CHR., 70
jaargevangenschap, 50 jaar jubiles opnieuw van 521 V.CHR. aan ADVERTENTIE 29 toen Jesus met zijn
ministerie op Yom Kippur begon Isaiah 61 te vervullen. De uittocht was V.CHR. de volle maan, Vrijdag, 30
Maart, 1281 omdat dat het eind V.CHR. van de sothiscyclus van 1456 jaar van 2737 was. 40 jaar in de wildernis
aan 1241 V.CHR.

„En in het zesde jaar van de derde week van het veertig-negende jubileum vertrekt thou didst en blijft stilstaan
in het land van Midian vijf weken en één jaar. En thou didst keert in Egypte in de tweede week in het tweede
jaar in het vijftigste jubileum terug.“
Oud Boek van Jubilees, p.158.

Dan de vijftigste = 49 (vijftigste van 49 tot 50) X 49; 69 (niet 49) X 49 zou moeten zijn = 3381 jaar; 4668
V.CHR. - 3381 jaar = 1287 V.CHR.; tweede week = 7 jaar, tweede jaar = 1 jaar = 1281 V.CHR. Om van 4670
V.CHR. - 3381 jaar - 7 jaar nauwkeurig te zijn - 1 jaar = 1281 V.CHR.

Het model van het verplaatsen van de zon naar de overkant van aarde en aarde die in een omgekeerde stromen
cirkelt middelen - de aarde moet 48 uren versnellen een omgekeerd baanjaar om 365 dagen in een jaar te
houden. De zon en de planeten kunnen zich terug bij de halve van de baanpunt en aarde stroom uit de
omgekeerde baan bewegen alsof niets was gebeurd. De planeten die in het zelfde nachtuur in verschijnen
zouden de omgekeerde baan terug precies 180° met de zon om in hun normale baan bewegen te zijn. Aldus, de



halve baan, de 188 dagen/365.24 dagen X 48 uren = 24:40uren enkel zoals het Ontbrekende Verhaal van de
Dag. Zelfde aantallen en context: ontbrekende 23 uren 20 minuten en de ontbrekende 40 gevonden minuten.

Van NASA- website: De „meeste wetenschappers maken een duidelijk onderscheid tussen dingen die op
geloof worden genomen, en die die en daarom falsifiable toetsbaar zijn. De wetenschap behandelt de
laatstgenoemden, godsdienst met de eerstgenoemden.“ De god verlaat geen bewijsmateriaal zodat moeten wij
geloof hebben. Niettemin, tenzij de oprechte mensen zouden moeten worden bedrogen, geeft deze Web-pagina
bewijsmateriaal van geloof.

Zelfs als deze berekeningen hier voor het eerst zijn ontdekt, hebben zij vanaf „nu voorgekomen“ en NASA-
verklaring „Er is geen bewijsmateriaal van dit ook niet het voorkomen.“ is verouderd en vals.

De godsdienst of eerder het Christendom zijn niet de eerstgenoemde. Er is geloof vandaag ter wereld. De
aanbiedingen van Christus hopen nu en voor al eeuwigheid.

NASA verklaart ook op hun website:

De „belangrijkste dynamische component van om het even welke planeten obital motie wordt bepaald door
een vergelijking (de kracht is gelijk aan de versnelling van massatijden) op te lossen. De geldigheid en de
vooruitlopende macht van deze vergelijking zijn goed gedocumenteerd en kunnen elke dag worden gezien.“

De god kon gemakkelijk voorspellen waar de planeten voor om het even welke datum in de toekomst zouden
moeten zijn. Aldus, moet al God doen wordt gezet de zon, aarde, en de andere planeten terug naar waar zij, op
de halve baan of het volledige baanpunt, met één eenvoudige beweging 180°, zonder een spoor zouden geweest
zijn.

De god kan Jupiter en Saturn bijna twee keer rond de aarde voor hen bewegen om bij het zelfde deel van de
hemel te verschijnen die zij normaal door het jaar. Dit betekent ook, dat de God hen 180° terug op de halve
baan en het volledige jaarpunt, en aardestroom kan precies bewegen uit de omgekeerde baan zonder een spoor.

Dan ook, veel weg zijn Jupiter en Saturn zo, kan de God hen in hun baan verlaten - maar leid hen, en toen de
God de zonrug bewoog, zouden Jupiter en Saturn zijn waar zij normaal zouden zijn.

De god moet de maan naar de overkant van aarde verplaatsen, dan zouden wij de overkant tijdens de
omgekeerde baan van de aarde zien. Dan moet de God de maan180° rug bewegen en wij zien de zelfde kant die
wij altijd hebben gezien. Aldus, te hoeven de God niet om de maan te roteren, die zeer moeilijk om zou zijn te
doen zonder het maanstof op de oppervlakte te storen.

Het echte krediet gaat naar Jesus die me in al waarheid heeft begeleid, en naar God die de overwinning geeft.

Er zijn veel werk dat als Christen voor zij het moet worden gedaan die niet letten op wie het krediet neemt.

Een korte Verklaring

Verhaal het van de „Ontbrekende Dag“

Het volgende die artikel werd gekopieerd van de „Ster van de Avond“, een krant in Spencer, Indiana wordt
gevestigd.

Wist u dat het ruimteprogramma bezige test is dat wat is geroepen de mythe in de bijbel waar is?

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fimagine.gsfc.nasa.gov%2fask_astro%2fearth.html
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fJoshuamissingday.html


M. Harold Hill, Voorzitter van het Curtis Bedrijf van de Motor in Baltimore, Maryland en een adviseur in het
ruimteprogramma, vertelt de volgende ontwikkeling:

„Ik denk één van de meest verbazende dingen dat de God voor ons vandaag onlangs aan onze astronauten en
ruimtewetenschappers bij Groene Riem, Maryland is gebeurd. Zij controleerden de positie van de zon, de maan
en de planeten in ruimte waar zij 100 jaar en van nu 1.000 jaar zouden zijn. Wij moeten dit kennen zodat
verzenden wij omhoog geen satelliet en hebben het in iets later in zijn baan stoten. Wij moeten de banen in
termen van het leven van de satelliet opmaken, en zullen waar de planeten zodat het gehele ding zullen zijn niet
vastlopen. Zij stelden afwisselend de computermeting in de loop van de eeuwen in werking en het kwam over
een halt. De computer hield en zette een rood die signaal tegen op, dat betekende dat er iets verkeerd of met de
informatie in het wordt gevoed of met de resultaten in vergelijking tot de normen waren.

Zij haalden de de dienstafdeling erbij om het te controleren en zij zeiden, „het is perfect.“ Het hoofd van
bovengenoemde verrichtingen, „wat?“ verkeerd is „Goed, hebben wij gevonden er dag het missen in ruimte in
verloop van tijd.“ zijn Zij krasten hun hoofden en scheurden hun haar. Er was geen antwoord. Één
godsdienstige kameraad op het bovengenoemde team, „u weet, één keer het toen ik in de School was van de
Zondag die zij over de zon gesproken hebben die.“ zich nog bevinden

Zij geloofden hem niet, maar zij hadden een ander antwoord niet, zodat zeiden zij, „toon ons.“ Hij kreeg een
Bijbel en keerde naar het Boek van Joshua terug waar zij een vrij belachelijke verklaring voor om het even wie
vonden wie „gezond verstand.“ heeft (Joshua 10: 8-14).

Daar vonden zij Lord zeggend aan Joshua, „vrees hen niet, voor heb ik hen in uw hand geleverd; er zal niet
een mens van hen tribune vóór u.“ Joshua was betrokken omdat hij door de vijand werd omringd en als de
duisternis viel, zouden zij hen overweldigen. Zo vroeg Joshua de zon om zich nog te bevinden. Dat is juist - - de
„Nog bevonden zon en de maan bleef en verhaastte niet om onderaan over een hele dag te gaan.“

De ruimte bovengenoemde mensen, „Er is de ontbrekende dag.“

Zij controleerden de computers teruggaand in de tijd het werd geschreven en vond het niet dicht genoeg dicht
was, maar. Het verloop van tijd dat terug in de dag miste van Joshua was 23 uren en 20 minuten - niet een hele
dag. Zij lazen de Bijbel en daar was het „over“ (een ongeveer dag).

„Deze kleine woorden in de Bijbel zijn belangrijk. Maar zij waren nog in probleem omdat als u niet 40
minuten kunt rekenschap geven u nog in probleem van nu 1.000 jaar zult zijn. Veertig minuten moesten worden
gevonden omdat het vaak over in banen kan worden vermenigvuldigd.

Deze godsdienstige die kameraad ook ergens in de Bijbel wordt herinnerd waar het de zon zei ging
ACHTERUIT. De ruimtemensen vertelden hem hij waren uit zijn mening. Maar zij gingen het Boek weg en
lazen deze woorden in II Koningen. Hezekiah, op zijn death-bed, werd bezocht door de helderziende Isaiah die
hem hij niet ging sterven vertelde. Hezekiah vroeg om het teken van bewijs. Isaiah zei, „wilt u de zon tien
graden doorgaan? Bovengenoemde Hezekiah, „het is niets voor de zon om door te gaan tien graden, maar liet de
schaduw achterwaartse tien graden terugkeren.“

Isaiah sprak aan Lord en Lord bracht ACHTERUIT de schaduw tien graden. Tien graden is precies 40
minuten. Drieëntwintig uren en 20 minuten in Joshua, plus 40 minuten in II Koningen (II Koningen 20:111)
maken de ontbrekende 24 uren de ruimtereizigers login het logboek zoals zijnd de ontbrekende dag in het heelal
moesten.

Is niet dat die! verbazen!



Verwijzingen:
Het 10:12 van Joshua - 14. 2 Koningen 20:911

De ontbrekende Geopenbaarde Dag

Harold Hill die het Ontbrekende Verhaal schreef van de Dag kan de wetenschappers die van NASA vernomen
hebben zulk een omgekeerde baan ontdekken. Hij gebruikte het boek van Totten, in 1890 wordt gepubliceerd
die, in plaats daarvan. Dit kunnen de originele berekeningen van NASA in het Ontbrekende Verhaal van de Dag
zijn: Als de zon het oosten 180° om zich nog in de hemel voor Joshua bewoog die te bevinden, die de zon
betekent naar de overkant van de aarde wordt verplaatst, die 12 uren vergt, en de aarde in een omgekeerde baan
stroomde. Nochtans, kan dit 12 uren de slag van Merom zijn en stroomden de de konings Bleke droom en aarde
uit de omgekeerde baan van de zon. Beschrijft de Bleke droom van de koning de zon in Maagd in de Lente. De
zon is normaal V.CHR. in Maagd in 1240 Augustus/September. Dit is uit een opsporing van het zijn 180°, een
half jaar uit, niet alleen een dagtocht.

Sommige mensen in de zuidoostelijke staten met de familienaam van de Heuvel zijn J1 Joods voorgeslacht
van Abraham.

Voor de zon om uit 180° te zijn, is een de lentezon in de herfst, de waarheid flagrant. De aarde was in een
omgekeerde die baan, door de zon wordt veroorzaakt die naar de overkant van de aarde worden verplaatst. U
zult zien aanaarden versneld 48 uren een omgekeerd baanjaar. Bij het halve teken, wanneer de zon zich kan
terug bewegen alsof niets gebeurde, en wanneer de planeten rug kunnen precies bewegen 180° alsof niets
gebeurde, en de aardestroom uit de omgekeerde baan, de helft 48 uren is ongeveer 24 uren. Als u de details van
de ontbrekende tijd van 23:20uren bekijkt die de versnelde eerste de helft omgekeerde baan evenaren, dan de
ontbrekende 40 minuten in de versnelde de tweede helft omgekeerde baan van 24:40uren, zult u de
Ontbrekende gelijken van het Verhaal van de Dag dit model precies zien, en zo bent waarschijnlijker, dan niet,
een waar verhaal.

Op het lezen van de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid was het gemakkelijk voor me spoedig om te
zien de God de zon naar de overkant van aarde had verplaatst, en de aarde in een omgekeerde baan van de zon
had gestroomd. In 2006 begon ik het Ontbrekende Verhaal van de Dag te betwijfelen. Dan gezegd, wacht een
minuut! Als de zon terug op het halve baanpunt wordt bewogen, die halve baan aan 23:20uren van uur zou
moeten beantwoorden 48 versnelde omgekeerde baan die.

Wanneer de God iets wil verbergen, kunt u net het bekijken en het niet zien!

Zeer ontdekte NASA waarschijnlijk het zelfde missend 23 uren en 20 minuten, verstreek het zelfde 24 uren,
verloop van tijd en ontbrekende tijd. Vele mensen geloven niet het Ontbrekende Verhaal van de Dag. Maar
waarschijnlijkst is het Ontbrekende Verhaal van de Dag waar.

Geboorte van Jesus het waarschijnlijkst was 12 V.CHR. September, 7, toen de zon in Maagd was. Jesus was
geboren van Virgin, Mary. Aldus, ook, op de lange dag misschien 24 Augustus, 1241 van Joshua V.CHR., zou
de zon in Maagd verschijnen. Jesus zou bij de maandschapen wordt gekweekt in Bethlehem in September
geboren zijn. Aldus, de betekenis van Maagd, Jesus geboren van Virgin. Aldus, al deze het punt van
zonmirakelen aan Jesus.

Het 11:3 van Hebreeërs „door geloof begrijpen wij dat de werelden door het woord van God werden
ontworpen, zodat de dingen die worden gezien niet van dingen werden gemaakt die.“ verschijnen

Deze wereld is enkel een steiger voor het werk van de God.



„Bij MIT, had Aldrin het belang van afspraken aan nasa's NASA- programma voorzien. Maar wat als de
computer opsplitste? Met behulp van specialisten in het Laboratorium van de Instrumentatie van MIT, werkte
Aldrin de technieken uit de loods kon gebruiken om de definitieve stadia van een afspraak over te nemen en te
vliegen door hand.“ 7 maart, 1969.
Een mens op de Maan, p.142.

27 januari, 1967, astronautenED Wit, Gus Grissom, Roger Chaffee, stierf in een maanlanceringsrepetitie.
Sommige astronauten zoals Aldrin van het Gezoem werkten aan raketwetenschap. Aldus, als de aanwezigen, als
of toen gevonden de wetenschappers van NASA de ontbrekende dag, stierven; er kunnen geen verslag of
geheugen van de gebeurtenis zijn. Harold Hill deed wat werk aangaande diesel generators voor NASA.
Eenvoudig afluisterend één of andere roddel, kon hij snel aan conclusies springen. Horend de juiste hier
gegeven metingen, kan hij de 23:20uren en 24:40uren van Joshua aan Charles Totten en Harry Rimmer
verkeerd verbonden hebben.

Eagle heeft verpletterd. de bovenkant - geheime STIJGENDE programma en van Apollo rampen.

Er waren hoogste - de geheime programma's van Apollo.

28:12 van Matthew „en toen zij met de oudsten, werden geassembleerd en advies hadden genomen, gaven zij
grote geldunto de militairen,
Het 28:13 die, zegt ye zeggen, 's nachts kwamen Zijn discipelen, en stalen weg hem terwijl wij sliepen.
Het 28:14 en als dit aan de oren van de gouverneur komt, wij zullen hem, overreden en zullen u beveiligen.
28:15 zodat namen zij het geld, en deden aangezien zij werden onderwezen: en dit het zeggen wordt algemeen
gemeld onder de Joden tot deze dag.“

28:1 van Matthew „in het eind van de Sabbat, aangezien het naar de eerste dag van de week begon te dagen,
kwam Mary Magdalene en andere Mary om het grafgewelf te zien.“

1:5 van het ontstaan „en geroepen God de lichte Dag, en de duisternis riep hij Nacht. En de avond en de
ochtend waren de eerste dag.“

Aldus, moet de zon plotseling hebben toenam in het oosten een paar die uren na de zon op Zaterdag wordt
geplaatst. Namelijk moet de zon in het oosten geplaatst hebben, nam toen binnenkort in het oosten toe.

28:8 van Matthew „en zij vertrokken snel van het grafgewelf met vrees en grote vreugde; en liep om zijn
discipelenwoord te brengen.
Het 28:9 en aangezien zij zijn discipelen gingen vertellen, behold, Jesus ontmoetten hen, het zeggen, Al hagel.
En zij kwamen en hielden hem door de voeten, en aanbaden hem.“

Aldus, moet er een zonmirakel op de verrijzenisochtend zijn, toen de discipelen van Jesus ook Jesus
ontmoetten nadat hij van de doden toenam. Dan zagen de discipelen van Jesus ook Jesus long before de
militairen hun vals verhaal gaven.

Phoenix was de engel die de zon bewoog. Phoenix sterft nooit maar is herboren van de as van de zon. Aldus,
nam de zon op de verrijzenisochtend van Jesus toe.

Aldus, kennen de Christenen nu de waarheid over het Ontbrekende Verhaal van de Dag. Zelfs als NASA het
niet vond, bevindt het model zich hier op zijn. Eenvoudig, als de God de zon naar de overkant van aarde
verplaatste, moet de omgekeerde baan van de aarde 48 uren worden versneld of wij zouden 367 dagen dat jaar
hebben. Om zich tegen de ontbrekende 48 uren te verzetten, moet zich de zon in de hemel voor een totaal van
48 uren nog bevinden dat jaar. De zon zou nog 24 uren van verloop van tijd op het halve baanpunt moeten
betekenen. De zelfde ontbrekende tijd van 23:20uren op het halve baanpunt.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fwww.thespacereview.com%2farticle%2f3746%2f1


In 1917 werd het opgemerkt de baan van Mercury niet zonder de Relativiteitstheorie van Einstein kon worden
verklaard.

De satellieten die ons de coördinaten geven van GPS moeten een klok hebben aan Relativiteit wordt aangepast
of de plaatsen ter wereld zouden uit vele honderden meters die zijn.

„Wij moeten de banen in termen van het leven van de satelliet opmaken, en zullen waar de planeten zodat het
gehele ding zullen zijn niet.“ vastlopen

Relativiteitstheorie van Einstein moest worden getest. Aldus zullen de woorden „zo het gehele ding niet“
vastlopen. De satellieten gaan niet gewoonlijk zeer verre van aarde. Niettemin, moeten wij de klokken van de
satellieten van GPS aanpassen of hun lezingen van GPS zullen uit vele honderden meters zijn. En sommige
satellieten worden verstuurd veel in het zonnestelsel.

De satelliet van de Sonde B van de ernst werd verzonden omhoog in 2004 naar de relativiteitstheorie van
testEinstein. Van het Ontbrekende Verhaal van de Dag: „Wij moeten de banen in termen van het leven van de
satelliet opmaken, en zullen waar de planeten zodat het gehele ding zullen zijn niet.“ vastlopen

De „totale kosten van het satellietproject van de Sonde B van de Ernst waren ongeveer $750 miljoen“.

Aldus de reden „wij moeten de banen“ opmaken.

De wetenschappers bevestigen de relativiteitstheorie van Einstein op een galactisch niveau. 25 juni, 2018.

- Zij haalden de de dienstafdeling erbij om het te controleren en zij zeiden, „het is perfect.“ Het hoofd van
bovengenoemde verrichtingen, „wat?“ verkeerd is „Goed, hebben wij gevonden er dag het missen in ruimte in
verloop van tijd.“ zijn Zij krasten hun hoofden en scheurden hun haar. Er was geen antwoord. Één
godsdienstige kameraad op het bovengenoemde team, „u weet, één keer het toen ik in de School van de
Zondag.“ was

De de dienstafdeling kan zeggen „het“ perfect is omdat de aarde in een omgekeerde baan volkomen werd
geleid alsof het in een normale baan was.

Zie de „Harmonie van Wetenschap en Heilige Schrift“ door Harry Rimmer, Modern Science and de Lange
Dag van Joshua:

De gegeven datum, 22 Juli, 1475 V.CHR. was een Dinsdag, het laatste kwart van de maanmaand. Terug
berekenend de dagWoensdag de dag van slag. Aldus, een ontbrekende dag. Deze data zijn nauwkeurig op om
het even welke planetariumsoftware, maar waren slechts een berekende gissing. De lange die Dag van echte
Joshua, door vele verslagen en chronologie wordt gesteund, was V.CHR. in de zomer van 1241; waarschijnlijk
24 Augustus, 1241 V.CHR.

„Die er is een boek door Prof. C.A. Totten van Yale, in 1890 wordt geschreven, die het geval voorbij de
schaduw van twijfel vestigt. De gecondenseerde samengevatte rekening van zijn boek, kort, is als volgt:

Professor Totten schreef van een mede-professor, een verwezenlijkte astronoom, die de vreemde ontdekking
maakte dat de aarde vierentwintig uren uit programma was! D.w.z., waren er vierentwintig die uren geweest uit
tijd worden verloren. Bij het bespreken van dit punt met zijn medeprofessoren, daagde Professor Totten deze
mens uit om de kwestie van de inspiratie van de Bijbel te onderzoeken. Hij zei, „u gelooft niet de Bijbel om het
Woord van God te zijn, en ik. Nu hier is een fijne kans om te bewijzen al dan niet de Bijbel wordt geïnspireerd.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fGravity_Probe_B
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fGravity_Probe_B
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fmybroadband.co.za%2fnews%2fscience%2f265833-scientists-validate-einsteins-theory-of-relativity-on-a-galactic-level.html


U begint helemaal bij het begin te lezen en te lezen voor zover de behoefte is, en ziet of kan de Bijbel van uw
ontbrekende tijd rekenschap geven.“

De astronoom keurde de uitdaging goed en begon te lezen. Wat tijd later, toen de twee mensen om op campus
chanced samen te komen, vroeg Professor Totten zijn vriend of had hij de vraag aan zijn tevredenheid bewezen.
Zijn collega antwoordde, „ik geloof ik absoluut heb bewezen dat de Bijbel niet het Woord van God is. In het
tiende hoofdstuk van Joshua, vond ik de ontbrekende vierentwintig die uren rekenschap worden gegeven van.
Dan ging ik en controleerde op mijn cijfers terug, en vond dat op het tijdstip van Joshua er slechts drieëntwintig
verloren uren en twintig minuten waren. Als de Bijbel een fout van veertig minuten maakte, is het niet het Boek
van God!“

Professor Totten zei, „u bent juist, voor een deel minstens. Maar doet de Bijbel zeggen dat een hele dag op het
tijdstip van Joshua?“ werd verloren Zo eruit zagen zij en zaag die de tekst, „over de ruimte van een hele dag.“
zei

Het woord „over“ veranderde de gehele situatie, en de astronoom nam opnieuw zijn lezing op. Hij las verder
tot hij aan het achtentwintigste hoofdstuk van de helderziende Isaiah kwam. In dit hoofdstuk, heeft Isaiah ons
het opwindende verhaal van de koning, Hezekiah verlaten, die zieke untodood was. In antwoord op zijn gebed,
beloofde de God om vijftien meer jaren aan zijn leven toe te voegen. Om de waarheid van Zijn belofte te
bevestigen, bood de God een teken aan. Hij zei, „ga in het hof uit en bekijk de zonnewijzer van Ahaz. Ik zal tot
de schaduw op de zonnewijzerfile tien graden maken! „Isaiah verhaalt dat de koning keek, en terwijl hij keek,
draaide de schaduw achterwaartse tien graden, door welke graden het reeds was gedaald! Dit regelt het geval,
want tien graden op de zonnewijzer veertig minuten op het gezicht van de klok is! Zo werd de nauwkeurigheid
van de Bijbel gevestigd tot volle tevredenheid van deze veeleisende criticus.“
De harmonie van Wetenschap en Heilige Schrift“ door Harry Rimmer, Modern Science and de Lange Dag van
Joshua

Het ontbrekende Verhaal van de Dag gebruikt de zelfde 23 uren en 20 minuten zoals Rimmer en Totten.
Nochtans, brengen het verloop van tijd en de ontbrekende tijd me ertoe om een korrel van waarheid te
verdenken. De zekere, lange dag van Joshua als 24 uren van verloop van tijd worden beschreven. Maar daar het
weten zou tijd, zoals van een versnelde omgekeerde baan missen om zich tegen het verloop van tijd te verzetten,
zou vereisen men om dit basis hier voorgestelde model aan het licht te brengen.

De tien graad van Hezekiah is een drukfout van James van de Koning. Deed in geen geval de zon slechts file
10 graden van een 360 graadcirkel. De Hebreeër verklaart de schaduw tien stappen van de zonnewijzer aan de
oostelijke horizon, of 90° of 180° terugging. Tien stappen betekent waarschijnlijk tien uren. De zonnewijzer in
Jeruzalem zou slechts een schaduw een uur na zonstijging en een uur vóór zonsondergang maken. Aldus, is 10
stappen tien uren = de gehele hemel.

John 1:39 „hij saith unto hen, komt en ziet. Zij kwamen en zaag waar hij, en woonplaats met hem dat dag
bleef stilstaan: want het over het tiende uur.“ was

Er kunnen 12 uren op een zonnewijzer van 180° zijn.

John 11:9 „Jesus, antwoordden is er niet twaalf uren in de dag? Als om het even welke mensengang in de dag,
hij stumbleth niet, omdat hij seeth het licht van deze wereld.“

Het 125:2 van de psalm „als bergen is rond Jeruzalem, zodat is LORD rond zijn mensen van voortaan zelfs
voor ooit.“

De heuvels rond Jeruzalem betekenen een zonnewijzer bij de tempel slechts een schaduw na het eerste uur van
zonstijging bij de horizon van het oosten zou tonen. Eveneens die zou de zonnewijzer geen schaduw een uur



vóór de zon tonen op de horizon in het westen wordt geplaatst. Aldus, zouden tien stappen op de hogere
zonnewijzer van Ahaz tien uren moeten zijn.

Totten schreef: „Nu hier is een fijne kans om te bewijzen al dan niet de Bijbel“ wordt geïnspireerd

John 7:23 „als een mens op de Sabbatdag besnijdenis ontvangt, dat de wet van Mozes niet zou moeten worden
gebroken; zijn ye boos bij me, omdat ik een mens tot elk whit geheel op de Sabbatdag?“ heb gemaakt

John het 10:35 „als hij hen goden riep, unto dat het woord van God kwam, en scripture kunnen niet worden
gebroken; “

De verwijzing van Rimmer naar Isaiah 28 in plaats van Isaiah 38 kan geen drukfout zijn:

Het 28:21 van Isaiah „voor LORD zal stijgen zoals in onderstel Perazim, hij zoals in de vallei van Gibeon
wroth zal zijn, dat hij zijn werk kan doen, zijn vreemd werk; en breng om zijn handeling, zijn vreemde
handeling over te gaan.“

Het 38:8 „Behold van Isaiah, zal ik opnieuw de schaduw van de graden brengen, die in de zonwijzerplaat van
Ahaz, tien graden achteruit is gedaald. Zo keerde de zon tien graden terug, door welke graden het.“ was gedaald

Isaiah achtentwintig verwijst naar de lange dag van Joshua en een zonmirakel van David toen David Koning
werd. Isaiah achtendertig verwijst naar het teken van Hezekiah. Aldus, kunnen er parallellen met het de lange
dag van Joshua en teken van Hezekiah in het geschrift van Isaiah zijn. Aldus, is het niet onredelijk om de lange
dag van Joshua met het geschrift van Isaiah te voltooien.

2 die het 5:20 van Samuel „en David kwamen daar aan Baalperazim, en David smote hen, en zeiden, LORD
hath vooruit op mijnvijanden vóór me, als breuk van wateren wordt gebroken. Daarom riep hij de naam van die
plaats Baalperazim.“

2 het 6:6 van Samuel „en toen zij aan de dorsvloer van Nachon kwamen, Uzzah stelden zijn hand aan de bak
van God voor, en namen greep van het; voor de ossen schudde het.
Het 6:7 en de woede van LORD werden ontstoken tegen Uzzah; en God smote hem daar voor zijn fout; en daar
stierf hij door de bak van God.
Het 6:8 en David waren niet bevallen, omdat LORD een breuk op Uzzah had gemaakt: en hij riep de naam van
de plaats Perezuzzah aan deze dag.“

31:9 van Deuteronomy „en Mozes schreven deze wet, en leverden het unto de priesters de zonen van Levi,
welke naakt de bak van de overeenkomst van LORD, en unto alle oudsten van Israël.“

De middelenbreuk van Perez. Baalperazim = zonbreuken, de twee keer David vocht daar tegen Philistines dat
jaar. De bak kan van Gibeon, de zelfde plaats gebracht te zijn zoals de lange dag van Joshua.

1 het 3:4 van koningen „en de koning gingen naar Gibeon daar offeren; voor dat was de grote hoge plaats:
duizend gebrand dienstenaanbod deed aanbieding Solomon op dat altaar“

1 het 9:2 van koningen „dat LORD aan Solomon de tweede keer leek, aangezien hij unto hem in Gibeon.“ had
geleken

1 stelt 21:29 „voor het tabernakel van LORD te boek, dat Mozes in de wildernis maakte, en het altaar van het
gebrande aanbieden, was bij dat seizoen in de hoge plaats in Gibeon.“



„zoals in de vallei van Gibeon“

Als NASA de hier gebruikte gegevens gebruikte, zouden zij het zelfde missend 23 uren en 20 minuten krijgen.
Aldus, alhoewel de 40 minuten aan Isaiah in gebreke gebleven zijn groeiden, missen er nog 40 minuten bij de
lange dag van Joshua die niet tot van de konings de Bleke droom helft van een baan later wordt herwonnen.

Bij een lokale astronomiepresentatie voor ocrasc.ca in Kelowna door Richard Federley, die een kandidaat om
een Canadese astronaut was te worden die, verklaarde Richard de astronauten uit duizenden kandidaten worden
geselecteerd, gedeeltelijk op hun capaciteit worden gebaseerd om problemen snel op te lossen. Hij zei de
astronauten en de ruimtewetenschappers kunnen om het even welk probleem gemakkelijk oplossen. Zij kunnen
goed communiceren. Zo, kunnen zij om het even welk probleem samen aanpakken. Zij moeten zijn. De eisen
van een astronaut zijn enorm.

Aldus, de zelfde 23 uren en 20 minuten, 24 uren en 40 minuten, dus de ontbrekende tien graden = dit zelfde 40
minuten. De zontribune nog 12 uren bij middag Israël = 180°, toen de zonterugtocht 10° aan het oosten = van
12 PM positie in de 11:20AM positie in Israël, (en stijging 10° van de westelijke horizon van China op Bleke
koning) = de ontbrekende 40 minuten!

Zo, als ik deze zelfde ontbrekende dag over een periode van vele jaren kan oplossen, konden de
ruimtevaarders bij NASA het zelfde in een zeer korte tijd doen.

De astronauten en de ruimtevaarders van NASA zouden een verslag moeten zien richtend aan een omgekeerde
dierenriem, omgekeerde baan. Binnenkort zouden zij realiseren een halve omgekeerde baan 24 uren moet
worden versneld. Dan zouden zij realiseren zij dit zelfde 24 uren misten. Een geheel jaar van een omgekeerde
baan moet 48 uren hebben van het missen van tijd 365 dagen in een jaar nog om te hebben omdat de
omwenteling tegen baan was. Van de lente equinox aan de daling equinox zijn 187 dagen, van de daling
equinox aan de lente equinox zijn 178 dagen. De versnelde de lente/de zomerbaan = 23 uren en 20 minuten!
Dan zouden zij zien zij nog 40 minuten misten. Dan zouden zij de ontbrekende tien graden, 40 die minuten zien,
wanneer de zon één later jaar, in de de tweede helft omgekeerde die baan is teruggekeerd wanneer de zon in
konings Bleke droom is teruggekeerd.

De „computer hield en zette een rood die signaal tegen op, dat betekende dat er iets verkeerd of met de
informatie in het wordt gevoed of met de resultaten in vergelijking tot de normen.“ waren

Volgens konings Bleke droom: Als rechtstreeks omhoog bij zonsondergang Hoektand/Scorpius is, dan is de
zon in Maagd. Als dit de eerste maand van de lente is, kan dit niet zijn! Als het heersende begrip is dat de lente
in het oosten, zoals een klok is, wanneer de aarde linksdraaiend normaal de zon = de lente in het westen cirkelt,
kan dit opnieuw niet zijn! Één van beide verslag ingegaan in een computer kan niet werken.

Het beeld een klok, het derde uur is als de derde maand Maart. Maar de aarde cirkelt linksdraaiend de zon. Zo
is de derde maand de overkant = het westen.

Als de zon werd verplaatst naar de overkant van aarde in Maart, zou de aarde in een omgekeerde baan van de
zon stromen. De lente zou aan het oosten van de „klok“ zijn. Normaal is de lente in het westen. De dag vordert
van zonsopgang in het oosten aan zonsondergang in het westen. Maar de dierenriem vordert van het westen aan
het oosten omdat de aarde de zon linksdraaiend cirkelt. Zo voor de dierenriem aan vooruitgang zoals de dag,
moet de zon naar de overkant van de aarde en de aardestroom in een omgekeerde baan van de zon worden
verplaatst.

Zij haalden de de dienstafdeling erbij om het te controleren en zij zeiden, „het is perfect.“ Het hoofd van
bovengenoemde verrichtingen, „wat?“ verkeerd is „Goed, hebben wij gevonden er dag het missen in ruimte in
verloop van tijd.“ zijn Zij krasten hun hoofden en scheurden hun haar. Er was geen antwoord. Één



godsdienstige kameraad op het bovengenoemde team, „u weet, één keer het toen ik in de School was van de
Zondag die zij over de zon gesproken hebben die.“ zich nog bevinden

Als slechts een paar woorden van roddel van NASA door Harold Hill werden afgeluisterd, kunnen zij van de
ontdekking van de omgekeerde baan en konings de Bleke droom in de Chinese Schrijvers uit de klassieke
oudheid herhaald te zijn. De omgekeerde baan in de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid zou grondig
moeten worden onderzocht tot alle details rekenschap werden gegeven van. Een voorbeeld volledige
omgekeerde baan van de lange dag van Joshua en konings Bleke droom het zou zelfde jaar de details van een
één jaar omgekeerde baan voltooien. En stel zo de zorgen van de ruimteopdracht tevreden.

Paul in Hebreeërs verklaarde Joshua de geen rust van Israël gaf.

4:8 van Hebreeërs „voor als Jesus hen rust had gegeven, dan zou hij niet daarna van een andere dag gesproken
hebben.
4:9 daar remaineth daarom een rust aan de mensen van God.“

Jesus is een drukfout. Dit vers spreekt over Joshua die het boek van Joshua schreef.

De rustdag was Zaterdag. Van de val van Jericho, Zaterdag, 17 Februari, de 1241 V.CHR. helft van een baan
aan de lange dag van Joshua, aan het begin van de Sabbat, Vrijdag nacht, 24 Augustus, zijn 1241 V.CHR. 188
dagen die u 188/365 X 48 uren = 24 uren en 40 minuten ziet. Slechts was deze lente om omgekeerde te vallen
baan de langzame halve jaar omgekeerde baan en zou 23 uren en 20 minuten zijn. Aldus, zouden de
ruimtevaarders aan de lange dag van Joshua krijgen en zouden nog 40 minuten missen. De tweede de helftbaan
aan Zaterdag, 15 Februari, 1240 V.CHR.: 177/365 X 48 uren = 23 uren en 20 minuten. De de tweede helft
omgekeerde baan is de snellere helft. De ontbrekende tijd, versnelde de helft omgekeerde baan, zou 24 uren en
40 minuten zijn.

Drie Zaterdagen Sabbaths, drie slagen: De val van Jericho Februari 17, 1241 V.CHR., de lange dag Augustus
24, 1241 V.CHR., en de slag van Joshua van Merom, 15 Februari, 1240 V.CHR.

NASA kan niet het verslag van konings Bleke droom zelfs beantwoorden dat het zelfde jaar 15 Februari, 1240
V.CHR. toen de zon zich terug en aarde bewoog uit de omgekeerde baan stroomde.

Ik verstuurde NASA met de elektronische post het volgende:

„Bleek van de koning gedroomd dat hij met de zon en de maan werd gekleed. Een Phoenix eend zong op
onderstel K'e. In de eerste maand van de lente, op de 6de dag, hadden de vijf planeten een combinatie in
Hoektand. Daarna ging mannelijk en vrouwelijk Phoenix over Bleek kapitaal met het schrijven in hun bekken,
die zeiden: De „keizer van Yin heeft geen principe, maar onderdrukt en wanorde het imperium. Het grote
besluit wordt verwijderd: Yin kan niet van het langer genieten. De krachtige geesten van aarde hebben het
verlaten; alle geesten worden weg gefloten. „“
De annalen van de Boeken van het Bamboe, Deel V de Dynastie van Voer p.143, de Chinese Schrijvers uit de
klassieke oudheid.
De zon in de Lente/Februari is in Vissen, is de westelijke hemel bij zonsondergang in Stier niet
Scorpius/Hoektand. Verplaatste de God de zon naar de overkant van aarde?
http://sunnyokanagan.com/joshua/long.html

Andrew Bennett

Hallo, en dank voor uw vraag.
Ik ben bang terwijl u „Relativiteit“ selecteerde aangezien een categorie op onze Web-pagina, deze vraag een
dichtere pasvorm aan de categorie de „Hemel van de Nacht“ is.



Niettemin, aangezien wij niet vertrouwd met de tekst zijn verwijst u naar - en aangezien het blijkt dat de
astronomische verklaring deel van een droom eerder dan een daadwerkelijke gedocumenteerde observatie
uitmaakt - wij kunnen u geen nuttig antwoord geven.

Bernard & Ira
voor Ask een Astrophysicist

De het eerste trimester maan, de zesdaagse maan, is recht hierboven bij zonsondergang. Als de
Hoektand/Scorpius hierboven bij zonsondergang recht zijn, is de zon in Maagd bij zonsondergang!

De zon moet in Vissen in de lente zijn - 180° vanaf Maagd!

Dit is het echte ding. Ik kan geen redelijk antwoord van NASA krijgen. Minstens te kunnen ik gelieve God!

Ook in dit Bleke verslag van koning; phoenixes bewogen de zon en de maan! De planeten werden bewogen
uit de manier van de zon, aan Scorpius! Bleke de koning werd gekleed in nachtkleren van de zon en de maan!
Er was een besluit voor een nieuwe dynastie wegens het omen!

Het 11:6 van Joshua „en LORD bovengenoemde unto Joshua, zijn niet bang wegens hen: voor aan nieuwe dag
over dit keer zal ik hen omhoog allen gedood vóór Israël leveren: thou shalt hough hun paarden, en brandt hun
blokkenwagens met brand.
Het 11:7 zodat Joshua kwam, en alle mensen van oorlog met hem, plotseling tegen hen door de wateren van
Merom; en zij vielen op hen.
Het 11:8 en LORD leverden hen in de hand van Israël, die smote hen, en hen unto grote Zidon, en unto
Misrephothmaim, en unto de vallei naar het oosten van Mizpeh achtervolgden; en zij smote hen, tot zij hen niets
blijvend.“ verlieten

Moet de Bleke droom van de koning deze slag van Merom zijn. Israël achtervolgde Midianites 40 mijlen aan
Zidon. Dat is niet mogelijk in de zes uren van middag aan zonsondergang. Joshua had 24 overuren in de slag
van Gibeon, dan zou Joshua 12 overuren in de slag van Merom hebben. Deze slag van Merom schijnt om zes
maanden na de lange dag van Joshua te zijn. De zon kan rug 180° en aardestroom uit de omgekeerde baan
bewegen.

Zelfs als NASA niet de Ontbrekende Dag ontdekte, bevinden de berekeningen zich hier op hun.

In de jaren '80 beheerde ik de inventaris van timmerhoutverkoop aan de het oostenkust van de V.S. voor
Doman. In die jaren verscheepte Doman daar meer timmerhout dan een ander timmerhoutbedrijf. Baltimore,
Maryland, - waar Harold Hill het ontbrekende dagverhaal bij NASA hoorde - was één van onze havens en één
van onze kleinste havens.

Deze observatie van James Legge in de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid kan slechts waar zijn als
de zon zich aan de overkant van de aarde bewoog:

„Maar de lenteherenhuizen gaan naar het westen en de herfst naar het oosten, die de vorige richtingen van
deze twee seizoenen, en in verzet tegen het heersende begrip van de Chinezen omkeren dat de lente tot het
oosten, enz. behoort. Deze discrepantie schijnt nochtans om hun meningen helemaal niet te verontrusten, en wij
kunnen het onverklaard veilig verlaten.“
Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid III p.95

De enige die verklaring is God de zon wordt verplaatst naar de overkant van de aarde, en de aarde stroomde in
een omgekeerde baan van de zon. „Veilig het onverklaard is verlaten“ zonder betekenis. Er moet een verklaring
zijn. En de God die de zon bewegen is deze slechts verklaring.



Spoedig na het lezen van deze beschrijving heb ontdekt die ik de God moet de zon naar de overkant van de
aarde verplaatst hebben, en de aarde stroomde in een omgekeerde baan van de zon. Aldus, niet alleen bedraagt
dit mogelijk de ruimtevaarders NASA kon deze omgekeerde baan ontdekt hebben, is het het noodzakelijkst
waarschijnlijk.

1 het 5:21 Thessalonians „bewijst alle dingen; greep snel dat die.“ goed is

Zeker, moeten wij zorgvuldig zijn in het goedkeuren van bewijsmateriaal die ons geloof in God steunen. Maar
wij willen niet de waarheid ook niet verwerpen. Het zwaard is niet gebroken!

Het 10:27 van Matthew „Wat ik u in duisternis vertel, die ye in licht spreken: en welke ye in het oor hoort, dat
ye op housetops.“ predikt

Het onderzoek naar deze pagina is nooit debunked geweest! En nooit zal zijn! Er is geen schande in het
vertellen van de waarheid! Christus wordt overdreven!

Het 1:15 van Philipians „sommigen prediken inderdaad Christus zelfs van afgunst en geschil; en wat ook van
welwillendheid:
1:16 Predikt Christus van geschil, niet oprecht veronderstellend om kwelling aan mijn banden toe te voegen:
1:17 maar andere die van liefde weten, dat ik voor de defensie van het evangelie.“ word geplaatst

Dit is de oprechte waarheid!

„Bleek van de koning gedroomd dat hij met de zon en de maan werd gekleed. Een Phoenix eend zong op
onderstel K'e. In de eerste maand van de lente, op de 6de dag, hadden de vijf planeten een combinatie in
Hoektand. Daarna ging mannelijk en vrouwelijk Phoenix over Bleek kapitaal met het schrijven in hun bekken,
die zeiden: De „keizer van Yin heeft geen principe, maar onderdrukt en wanorde het imperium. Het grote
besluit wordt verwijderd: Yin kan niet van het langer genieten. De krachtige geesten van aarde hebben het
verlaten; alle geesten worden weg gefloten. De combinatie van de vijf planeten in Hoektand heldert allen
binnen het vier overzees op. „“
De annalen van de Boeken van het Bamboe, Deel V de Dynastie van Voer p.143, de Chinese Schrijvers uit de
klassieke oudheid.

Velen wantrouwen dit verslag als droom en niet gedocumenteerde astronomische observatie. Nochtans, hier
plaatste de zon in het westen, en bevond zich nog enkel hierboven en enkel onder de westelijke horizon 12 uren
terwijl de zon terug 180° van Maagd aan Vissen bewoog. Aldus, Bleke zou de koning vermoeid zijn en zou als
hij droomde voelen. De het eerste trimester direct hierboven bevonden maan nog en de zon op de westelijke
horizon, dus gedroomd konings Bleek werd hij gekleed in de zon en de maan. In dit 12 uren, Bleke zou de
koning vermoeid en slaap na een normale dag van het een half uuruur, slechts groeien om de maan nog lucht en
de zon nog in het westen te wekken en te zien 12 meer later uren. NASA antwoordde zij niet vertrouwd met
deze tekst zijn. In 1968 kon NASA planetarische posities in de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid
gemakkelijk gevolgd hebben.

Van de lijst van zonneverduisteringsverslagen op pagina 103 van de Chinese Schrijvers uit de klassieke
oudheid aan de droom van koningsWans op pagina zijn 143 slechts 40 pagina's! Op de Bleke droom van de
lezingskoning die zij onmiddellijk van de westelijke hemel in Scorpius nota zou nemen betekende de zon was in
Maagd - in de eerste maand van de Lente! Iemand verklaarde zij begonnen in de herfst met hun jaar en verkeerd
de eerste maand met de lente hadden geregistreerd. Niettemin, is de waarheid koning de Bleke droom correct
werd geregistreerd. Bij zonsondergang in China zouden zij de vijf planeten zich direct hierboven in Scorpius als
God zien die verzamelen de planeten wordt bewogen uit de manier van de zon in Maagd. Dan zou de zon nog
enkel zich onder de westelijke horizon bevinden want 12 uren als zon 180° van Maagd tot Vissen overgingen.



Zou de Bleke droom van de koning de wetenschappers van NASA de omgekeerde baan geven. Omdat de baan
tegen omwenteling is, in moet de helft van baan een aarde 24 uren rond de zon worden versneld. De zon zou
zich in de hemel 24 uren moeten nog bevinden om zich tegen de versnelde 24 uren te verzetten. Aldus, het
verloop van tijd van 24 uren en de ontbrekende tijd van 23 uren en 20 minuten. Omdat de baan van de aarde
zonderling is, moet de versnelde tijd 23 uren en 20 minuten zijn op het halve baanpunt wanneer de zon zich
terug zonder enig effect aan de baan van de aarde kan bewegen. Zij misten nog 40 minuten om 24 uren te
voltooien! Waar was er een voorbeeld van de zon die betekenen nog 24 uren? Het 10:12 van Joshua natuurlijk!

Onderzoekend de tijd van konings Bleke droom = 15 Februari, 1240 V.CHR. wegens de maanverduistering in
zijn 35ste jaar, 23 September, 1205 V.CHR. Onderzoekend de tijd van de lange dag van Joshua = 1241 V.CHR.
ook omdat de Uittocht V.CHR. in 1281 was. Dan onderzoekend de tijd, het zelfde jaar, moesten de
ruimtevaarders de ontbrekende 40 minuten vinden. Dan zou de versnelde tijd van de de tweede helft
omgekeerde baan 24 uren en 40 minuten zijn. De zon zou 10° moeten bewegen meer dan 180° toen de zon 15
Februari, 1240 V.CHR. terugkeerde. 10 graden = 40 minuten - nu klopt het allen: de versnelde tijd van de twee
helften van het omgekeerde baanjaar = 23 uren en 20 minuten en 24 uren en 40 minuten = 48 uren.

De zonneverduisteringen op pagina 103 van de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid zouden NASA de
nauwkeurige maanbewegingen geven om maanverduisteringen eveneens te voorspellen; zoals 23 September,
1205 V.CHR. De de baanpositie van Saturn kon ook gemakkelijk worden berekend omdat het de meest verste
planeet van de zon, en de langzaamste bewegende planeet is.

De lange dagen moeten in veelvouden van zijn 180° = 12 uren. Het netto totaal van lange dagen = 48 uren. De
versnelde tijd = 48 uren. Een ononderbroken horloge vergt 48 uren van lange dagen door eind van het jaar om
de versnelde tijd van 48 uren in te vullen. Een horloge vóór de zonmirakelen dat het jaar de nauwkeurige zelfde
tijd zou vertellen toen de zon zich terug één later jaar bewoog.

Het vallen/de omgekeerde dierenriem in de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid = aarde in een
omgekeerde baan, en dit verslag van de zon in Maagd in de Lente in plaats van in Vissen zouden alle
wetenschappers van NASA zouden moeten in 1968 de Ontbrekende berekeningen zijn van de Dag aan het licht
brengen die ik hier heb gegeven.

Het volgende is een voorbeeld maar niet van Joshua lange dag: eerst de zon die 180° met de omwenteling van
de aarde bewegen om zich in de hemel 12 uren te bevinden. De aarde in een omgekeerde baan, omwenteling is
tegen baan, zodat moet het jaar 48 uren worden versneld of anders zou er 367 dagen in plaats van 365 in het jaar
zijn. Bij halve baan kan het punt, zes later maanden, de zon en de planeten rug 180° en aardestroom uit de
omgekeerde baan bewegen. Dan opnieuw kon zich de zon nog in de hemel als zon bewogen 180° 12 uren
bevinden, en aardestroom uit de omgekeerde baan van de zon. Dan de volgende dag stromen de zonbeweging
achter180° 12 uren en de aarde in de omgekeerde baan van de zon. Dan één jaar na de eerste zonbeweging de
zonbeweging 180° opnieuw met de omwenteling van de aarde om zich nog in de hemel voor 12 uren en
aardestroom uit de omgekeerde baan van de zon te bevinden.

Aldus 4 uren van X12 van langere dagen = 48 uren van een versnelde omgekeerde baan = nul. Aldus, toen de
God de zon in vele verschillende variaties van dit model in plus of minus de moties van het een half uuruur van
de zon bewoog, zou er geen netto ontbrekende tijd zijn.

Als de God de aarde 48 uren in omgekeerde rond de zon versnelde, zou de God volledig aarde moeten
controleren van het gaan in een hogere baan. Aldus, zou de omgekeerde baan van de aarde meticulously moeten
worden gecontroleerd alsof het in een normale baan was.

Sommige mensen zeggen het onmogelijk is om de aarde tegen te houden, of de zon te bewegen, omdat er daar
niets zijn. De god hield niet de aarde tegen, maar de God bewoog de zon. De god is daar, en er zijn het
verbergen van zijn macht.



Het 1:5 „Behold ye van Habakkuk onder heidens, en achting, en wonder prachtig: want ik het werk in uw
dagen zal werken, geen dat ye zal geloven, hoewel het u.“ wordt verteld

3:4 van Habakkuk „en zijn helderheid waren als licht; hij had hoornen die uit zijn hand komen: en er waren
het verbergen van zijn macht.“

3:11 van Habakkuk de „Zon en de maan bevonden zich nog in hun woning: bij het licht van thinepijlen gingen
zij, en bij het glanzen van thy schitterende spear.“

1 Corinthians 15:58 „daarom, mijn geliefde is brethren, ye stedfast, unmoveable, altijd rijk zijnd aan het werk
van Lord, forasmuch aangezien ye weet dat uw arbeid niet vergeefs in Lord.“ is

Leger van Joshua in Gibeon was unmoveable, de nog bevonden zon. De zon bevond zich nog in de hemel.
Niettemin, bewoog de God de zon met de omwenteling van de aarde om de zon te maken zich nog in de hemel
bevinden.

Gideon, op dezelfde dag = middernacht het tweede horloge en de zon die in het westen toenemen, begon met
de slag van onderstel Tabor. Tabor was in de stam van Zebulun betekenend „woning“. Dan kan de zon die zich
nog van Zebulun bevinden, de nog bevonden zon ook betekenen diemet dag de slag in Zebulun begon. Woning
van Jesus was in Nazareth over Zebulun.

8:18 van rechters „zei toen hij unto Zebah en Zalmunna, Welke manier van mensen was zij die ye in Tabor
zwenkt? En zij antwoordden, aangezien thou kunst, zo zij was; elke één leek op de kinderen van een koning.“

De zon zou in Vissen de nacht vóór de lange dag van Joshua zijn. De zon zou opnieuw in Vissen wanneer de
zon zijn de volgende dag bij zonsopgang op Zondag is teruggekeerd die. Aldus de zon nog in zijn woning. Maar
toch was dit Augustus de zon in Vissen, zou de zon normaal in Maagd 180° van Vissen zijn. Aldus de zon op de
overkant van aarde voor dit seizoen, en in de omgekeerde baan. Toen de Engelse Bijbel vóór de ontdekking van
Galileo in 1610 werd geschreven, beschreef de taal de zon die rond de aarde draaien elke dag. Zelfs werd de
versie van James van de Koning gepubliceerd het zelfde jaar aangezien discoverey van Galilieo, 1611, de
verzen van de Bijbel onveranderd bleef.

11:7 „zo Joshua van Joshua kwam, en alle mensen van oorlog met hem, plotseling tegen hen door de wateren
van Merom; en zij vielen op hen.“

Merom betekent hoogte. De zon die ook nog zich zes maanden later bij middag bevinden.

Om zich toch te bevinden, is Amad = H1826, het zelfde die woord zowel in Joshua als Habakkuk wordt
gebruikt.

10:13 van Joshua „en sunH8121 bevonden zich toch, bleven H1826 en moonH3394, H5975 untilH5704
peopleH1471 avengedH5358 zelf op hun vijanden had. H341 notH3808 thisH1931 writtenH3789 inH5921
bookH5612 van is Jasher? H3477 zodat sunH8121 stoodH5975 nog in midstH2677 van hemel, H8064 en
hastedH213 notH3808 om te gaan downH935 over een dag wholeH8549. H3117“

Zich 3:11 van Habakkuk „SunH8121 en moonH3394 bevonden stillH5975 in hun woning: H2073 bij
lightH216 van thine arrowsH2671 gingen zij, H1980 en bij shiningH5051 van thy spear glitteringH1300.
H2595“

John unto van 8:12 „toen spake Jesus opnieuw hen, zeggend, ben ik het licht van de wereld: hij dat followeth
me niet in duisternis zal lopen zal, maar het licht van het leven.“ hebben



John het 1:7 „maar als wij in het licht lopen, aangezien hij in het licht is, wij heeft beurs met elkaar, en het
bloed van Jesus-Christus zijn Zoon cleanseth ons van al zonde.“

Het 10:26 van Joshua „en daarna Joshua smote zwenken hen, en hen, en hingen hen op vijf bomen: en zij
hingen op de bomen tot de avond.
10:27 en het kwam om op het tijdstip van het dalen van de zon over te gaan, die Joshua beval, en zij namen hen
neer weg de bomen, en goten hen in het hol waarin zij verborgen, en legden grote stenen in de mond van het hol
waren geweest, die tot deze eigenlijke dag.“ blijven

De vijf koningen werden gehangen op kruisen. Jesus werd gehangen op een kruis. De vijf koningen werden
gezet in een hol die Zaterdag de Sabbat. Jesus werd gelegd in het graf op de Sabbat. Aldus, de verbinding van
het lopen in het licht als pijlen in licht op de lange dag van Joshua, en de verbinding aan het bloed van Jesus
worden gelopen dat ons van al zonde die reinigt. Jesus nam van de doden toe de volgende dag, Zondag, 5 April,
ADVERTENTIE 33.

Israël zou moeten weten de God de zon met de omwenteling van de aarde, 360° door de dierenriem om zich
nog in de hemel 24 uren bewoog te bevinden. Enkel omdat de katholieke kerk geloofde de zon rond de aarde
ging betekent elke dag in de dag van Galileo niet Joshua geloofde de zon rond de aarde elke dag ging. Psalm 19
was geen misverstand. De psalmist schreef over God die de zon bewegen rond de aarde. De psalmist zeggen
schreef over een primitief geloof de zon rond de aarde ging elke dag enkel een volks- veronderstelling is.

Israël kan ook weten de zon zo veel weg dat voor de zon was om zich nog in de hemel met de omwenteling
van de aarde te bevinden, de zon dichtbij de snelheid van licht moet reizen. Namelijk moet de God de zon bij
1/30th bewegen de snelheid van licht = „bij het licht van thinepijlen zij“ gingen. De zon kan het westen tot
oosten hebben overgegaan, die in het oosten dat dag bij 1/15th het toenemen de snelheid van licht, die aan
1/30th de snelheid van ligth vertragen zich nog in de hemel 24 uren te bevinden, die opnieuw bij 1/15th de
snelheid van licht in het oosten = bij het licht van thinepijlen overgaan te plaatsen zij gingen.

3:11 van Habakkuk de „Zon en de maan bevonden zich nog in hun woning: bij het licht van thinepijlen gingen
zij, en bij het glanzen van thy schitterende spear.“

De relativiteit betekent de tijd langzamer is bij de zon wanneer de zon dichtbij de snelheid van licht reist.

Toen de God de zon bij 20 miljoen mijlen per uur bewoog om tot het die tribune in de hemel nog te maken,
tijd op de zon slechts tegen een minder dan minuut wordt vertraagd. Over vele zonmirakelen zou de tijd vele
notulen vertragen.

De tijd begint om bij 1/10th de snelheid van licht merkbaar te vertragen. Als de zon in het westen moest
toenemen, het westen aan het oosten in de zelfde tijd zoals gebruikelijke van het oosten naar het westen, de zon
1/15th de snelheid van licht zou reizen. Dit is over de 1/10th de snelheid van licht die de tijd begint merkbaar te
vertragen.

De „die aarde die zich bij 30 kilometers per seconde rond de zon beweegt zou, aan een waarnemer
onbeweeglijk met betrekking tot de zon verschijnen, slechts door een paar duim… naast duidelijke
veranderingen in lengte wordt verkort, zijn er ook op tijd duidelijke veranderingen. klokken .gravity, zoals
slingerklokken en de zandglazen, zouden nutteloos zijn. (omdat de kosmische ruimte) gewichtloos is.“
Eenvoudig Verklaarde relativiteit, p.40.

„Zo, is het gehele aantal jaren [van vroege Egyptische geschiedenis] 341 pharaohs, waarin de volledige
ruimte, zeiden zij, geen god ooit in een menselijke vorm was verschenen; niets van deze soort was of onder de
eerstgenoemden of onder de recentere Egyptische koningen gebeurd. De zon, echter, had binnen deze periode,
vier verscheidene die maal, van zijn wonted cursus wordt bewogen die, tweemaal toenemen waar hij nu plaatst,



en tweemaal plaatsen waar hij nu toeneemt. Egypte was in geen die graad door deze veranderingen wordt
beïnvloed; de productie van het land, en van de rivier, bleef het zelfde; noch waren er om het even wat
ongebruikelijk in de ziekten of de sterfgevallen.“
De geschiedenis van Herodotus, hoofdstuk 2

Toen de God de zon rond de aarde 360° bij de snelheid van lichte tijdeinden bij de snelheid van licht bewoog,
zou de tijd tegen één uur vertragen. Meer dan verdonkerd velen, zouden de bewegingen 360°, van de zon, tijd
vele uren vertragen. De tijd, een horloge, ter wereld zou onaangeroerd blijven.

De god kan de maan bij de zelfde positie houden = het zelfde dagelijkse getijde die dag. Dan moet de God een
ernst zetten waar de zon het zelfde zonnegetijde moest houden die dag. De zon bij de snelheid van licht zou
geen getijde verlaten. Geen licht en geen ernst wanneer het reizen bij de snelheid van licht.

Dit betekent het spectrum van licht rood zal zijn, eenvoudig is de tijd langzamer slechts het rode eind van de
spectrumbladeren de oppervlakte van de zon. De zon is een groene ster. Wegens de atmosfeer lijkt de zon geel.
Maar toch, is de zon die wij werkelijk witte niet geel hebben gezien. Zo betekent de relativiteit de zon
roodachtig zou moeten lijken toen het rond de aarde werd bewogen. En vooral roodachtig als de zon dichtbij de
snelheid van licht werd bewogen.

17:2 van Matthew werd „en herschept vóór hen: en zijn gezicht glanste als zon, en zijn raiment was wit als
licht.“

Als de zon bij 99% van de snelheid van licht reiste, de zon 98% worden verduisterd, en de tijd vertraagde
98%. Dit evenaart één minuut tijd over de zon die 360° in één uur reizen bij de snelheid van licht. Namelijk
voor de zon voor het één uur, zou minder dan één minuut in één uur overgaan.

Er was minstens twee keer de zon moet rond de aarde dichtbij de snelheid van licht gereist hebben; de zon
verdonkerde bij middag bij de val van Jeruzalem, 7 September, 591 V.CHR. = de 7de dag van de maan; en toen
de zon bij middag werd verdonkerd toen Jesus op het kruis was, 3 April, ADVERTENTIE 33 = de 15de dag van
de maan. Zo geen van beiden zouden een zonneverduistering kunnen zijn. Dit betekent de zon minstens twee
uren moet zijn jonger dan de aarde. Er waren veel andere zonmirakelen in geschiedenis die kon de zon
impliceren die rond de aarde dichtbij de snelheid van licht reizen, zoals de dag Julius Caesar werd vermoord,
misschien werd genomen als omen om Julius, 15 Maart, 45 te vermoorden V.CHR., om aan het perfecte leven
van Jesus van 38 jaar in omgekeerde aan 7 V.CHR. te richten wanneer Jesus geboren zou zijn.

Er was een massief zononweer 2610 jaar geleden, van de ADVERTENTIE van 2019 = 591 V.CHR., die tien
keer sterker was dan om het even welke gebeurtenis in de laatste 70 jaar. De steekproeven van het ijs openbaren
drie massieve zononweren in de laatste 3000 jaar, 11 Maart, 2019.

De „vingerafdrukken van het intense geomagnetische bombardement van dit onweer werden als radioactieve
die atomen verlaten in het ijs van Groenland, Levende vroeger gemelde Wetenschap worden opgesloten.“
De beschrijvingen, in wigvormig worden geschreven, werden V.CHR. gevonden op drie gedenkstenen van 655
die. aan 679 V.CHR. Voorafgaand aan deze ontdekking die, was de vroegste bekende verwijzing naar een
dageraad binnen een tablet Babylonian als „Astronomische Agenda's“ wordt bekend, V.CHR. gedateerd aan
567.

Dit Chinese astronomische verslag 2000 jaar kan vroeger een aura, en een verbinding aan een zonneonweer
ook beschrijven = aura, en een zonmirakel:

„In van hem, verscheen Huangdi, 20ste jaar, (2636 V.CHR.), briljante wolken. Nota: De gunstige wolken
waren op deze wijze: De dampen van het rode die kwart [het zuiden] wordt uitgebreid om zich bij die van green
[het oosten] aan te sluiten. In het rood was het kwart twee sterren, en groen; elk van een gele kleur, die leek toen
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de hemel. duidelijk en helder waren. Toen de keizer in een boot op Yuen-Hoo, boven zijn verbinding met Lo
zat, er phoenixes, kwamen het mannetje en het wijfje.“ samen
Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid III, de Annalen van het Bamboe boekt, p. 1.

Dit betekent wanneer de God de zon opnieuw daar waarschijnlijk zal zijn een massief zonneonweer beweegt.
Slechts, dit keer zal het onweer satellieten waarschijnlijk elimineren.

17 maart, 46 V.CHR. = „Slaven verliet en bracht nieuws dat begin op 5 Maart (17 Maart, de vijfde maandag),
dat was toen de slag in Soricaria was gebeurd, heerste de grote vrees; voorts rond was Attius Varus in bevel van
de forten allen. Dat dagPompey bewogen kamp en bezet een positie tegenover Spalis in een olijfbosje. Vóór
Caesar voor de zelfde plaats wordt opgesteld, was de maan zichtbaar over het zesde uur van de dag die.“
Het oriëntatiepunt Julius Caesar, Spaanse Oorlog, p.624

Deze maandag vijf = de maan bij de oostelijke horizon en de zon in het midden van de hemel = de positie van
de zon en maan op de lange dag van Joshua. Dan was de mogelijkheid dit ook een lange dag.

De vijfde maandag = was de vijfde maandag toen de zon nog Joshua betekende. 24 augustus, 1241 V.CHR.,
en kan het zelfde type van zonmirakel evenaren.

Als de God de zon 17 Maart bewoog, 46 V.CHR. dan één jaar later kan hij de zon achter 15 Maart, 45
V.CHR. bewegen. Enkel als de val van de muren van Jericho, Februari 17, 1241 V.CHR., en konings Bleke
droom = de slag van Merom, 15 Februari, 1240 V.CHR.

De komeet van Caesar: het „heldere daglicht de zichtbare komeet plotseling tijdens Ludi Victoriae Caesaris
verscheen, glanste zeven opeenvolgende dagen“, gehouden in de maand van September. Aldus, ook kan deze
komeet aan de geboorte van Jesus richten 38 later jaar, 12 September, 7 V.CHR.

Dit betekent de planeten, kometen, en de maan, zou op dit roodachtige zonlicht wijzen en zou ook rood lijken.
Dit verslag werd genomen als omen bij de dood van Caesar:

„Zo, leed de zon aan een totale verduistering en het grootste deel van de hemel schenen om op brand te zijn;
de gloeiende sintels schenen om van het te vallen en de bloed-rode kometen werden gezien.“
Dio Cassius, Boek LVI p.67

Een maanverduisteringsverslag kan eigenlijk een zonmirakel geweest zijn, de rode zon die op de maan
nadenken. Aldus die, kan de maanverduistering van 15 September, 5 V.CHR. die als bloedmaan door Josephus
werd geregistreerd, eigenlijk het kleurenrood geweest zijn van een rode zon wordt weerspiegeld.

De geboorte van Jesus over September 12, 7 V.CHR. of September 13, 7 V.CHR.; de zonbeweging en keert
twee jaar later 15 September, 5 V.CHR. terug. Twee jaar versnelde baan 2 X 48 uren = 4 X 24 uren. Aldus, kan
de zon twee dagen na twee gehele jaren van omgekeerde baan terugkeren.

De astronomen denken zij weten waarom Dit Zwarte Gat Rood licht opvlamt

Gravitatie Rode Verschuiving.

De zon die dichtbij de snelheid van licht reizen is gelijk aan licht die uit een zwart gat komen. De tijd wordt
bijna tegengehouden in beide situaties. Daarom slechts kan het licht op het rode eind van het spectrum
ontsnappen. Dit wordt bewezen met relativiteit.
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De god is licht. De god kan en zijn macht verborgen. Een klassieke methode is deze omgekeerde baan die
geen netto ontbrekende tijd verlaat.

Dan zou er 48 uren versnelde tijd en 4 de uren lange dagen van X12 zijn. 48 uren - 48 uren = geen netto
tijdverschil.

Dit is slechts waar als de zon 180° had bewogen en de aarde in een omgekeerde baan van de zon had
gestroomd. U kunt Hoektand/Scorpius in het oosten zien wanneer de zon in September is. Voor de Lente om in
Scorpius te zijn, moet de zon 180° bewogen hebben. Dit diagram is V.CHR. van 2300 van Chinese keizer Yao,
in 1240 V.CHR. was de oostelijke constellatie bij de Daling equinox Maagd, een maand later gevolgd Scorpius.

Ook hier ziet u de 28 herenhuizen van de maandierenriem, op pagina 94 van de Chinese Schrijvers uit de
klassieke oudheid:







U ziet Hoektand/Scorpius, waar de zon binnen bij de herfst, door E voor het oosten is. Nochtans, de Chinese
afgeschilderde lente in het oosten. Het jaar die als dag de zon vorderen die in het oosten toenemen en in het
westen plaatsen. Normaal reist de zon meer en meer naar het oosten door het jaar. Aldus, aangezien de
aardebanen met de wijzers van de klok mee tegen de zonbewegingen van het westen aan het oosten door de
dierenriem normaal zich verzetten. In een omgekeerde baan, zou de zon meer en meer naar het westen, zoals
zonsopgang en zonsondergang reizen. Aldus, in een omgekeerde baan met de wijzers van de klok mee, gaat de
zon van het oosten over tot het westen door het jaar. Als er een zonmirakel V.CHR. in de lente in 2300 was zou
de zon in deze Hoektand/Scorpius in het oosten van deze dierenriem zijn. Aldus, zou de lente in het oosten zijn.
Aldus, is de Chinese geloofsLente in het Oosten.

Als de zon 180° in de lente bewoog, zou de zon, aan het oosten van de dierenriem door Hoektand/Scorpius
omhoog beëindigen zijn. De aarde gaat één teken vooraf om de 1000 jaar. Zo is dit diagram van de Chinese
dierenriem V.CHR. van 2300. 1000 later jaar, in de tijd van Joshua, zou waar u Scorpius ziet de zesdaagse maan
direct hierboven, en de zon in Leeuw/Maagd evenaren. Yao werd keizer na een lange dag, de zonmirakel van
Joseph, 1000 jaar vóór Joshua. Joshua was een nakomeling van Joseph. Yao registreerde de lente in het oosten
na de lange dag. De lente kan slechts in het oosten van de dierenriem in een omgekeerde baan zijn.

Voor de lange dag van Joshua, en konings Bleke droom 1000 later jaar, kunt u de het eerste trimester maan in
Scorpius en de zon plaatsend in Leeuw/Maagd in de lente hierboven voorstellen! De zon in de lente in Februari
zou in Waterman, de zesdaagse maan van koning moeten zijn Bleek in Stier!

„Maar de lenteherenhuizen gaan naar het westen en de herfst naar het oosten, die de vorige richtingen van
deze twee seizoenen, en in verzet tegen het heersende begrip van de Chinezen omkeren dat de lente tot het
oosten, enz. behoort. Deze discrepantie schijnt nochtans om hun meningen helemaal niet te verontrusten, en wij
kunnen het onverklaard veilig verlaten.“
Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid III p.95

De zon moet dichtbij Vissen in de Lente zijn, die enkel een feit is. Deze dierenriem van Yao heeft de lente
V.CHR. in Stier in 2300. Tegen de tijd van Joshua was de lente in Ram/Vissen, niet Stier. Tegen de tijd van
Jesus was de lente in Vissen. De Chinese lente is 45 dagen vóór de lente equinox. Aldus, 15 is Februari 45
dagen vóór 31 Maart. Op het tijdstip van Bleke dag en de koning van Joshua de lange was de lente equinox 31
Maart, 10 dagen na 21 Maart.

Saturn vergt 29 jaar om de zon te cirkelen = de 28 maanherenhuizen hierboven. Jupiter vergt 12 jaar om de
zon te cirkelen = de 12 tekens van de dierenriem = 12 maanmaanden per jaar.

„In plaats van elke planeet die slechts met de zon door een messingswapen worden verbonden, is het alsof zij
door de gravitatielentes eveneens werden verbonden. Krachtigste verbond de twee grootste organismen, Jupiter
en Saturn. Aangezien de planeten met plantesimals in wisselwerking stonden, verschoven hun eigen banen.
Lichtjes binnenwaarts bewogen Jupiter; Saturn bewoog zich lichtjes naar buiten - tot op een bepaald punt Saturn
precies één baan voor elke twee van Jupiter“ voltooide
Nationale Geografisch, Ons Wild Wild Zonnestelsel, Juli 2013. p.54

Deze Julian kalenderfiles één dag om de 128 jaar. Zo, van 1241 V.CHR. aan 1 ADVERTENTIE = 10 dagen
de de lente equinox files aan 21 Maart. Dit is omdat wij de Julian Kalender vóór 1 ADVERTENTIE = Anno
Domini = Jaar van onze Lord gebruiken.

Julius begon de kalender op de nieuwe maan = 1 Januari, 45 V.CHR. Hij stierf op de volle maan = passover =
15 Maart, 45 V.CHR. Daarna begon de Roman keizer Diocletian het systeem Diocletian in zijn eerste jaar =
ADVERTENTIE 284. In jaar 247 de monnik Dionysius noemde Anno Domini specifiek het kalenderJaar van
onze Lord anders = ADVERTENTIE 532. 532 - 247 = ADVERTENTIE 285. Dionysius noemde 1
ADVERTENTIE, 1 Januari, als jaar van de geboorte van Jesus; maar niet de dag, niet 25 December.



Is BC eenvoudig vóór Christus. De ADVERTENTIE is eenvoudig Annos Deos betekenend Jaar van Lord. In
de Julian kalender is het jaar 365.25 dagen. Dit betekent om de vier jaar per dag als 29 Februari wordt
toegevoegd. Nochtans, is ons jaar werkelijk 365.24 dagen. Dit klopt aan één extra dag om de 128 jaar. Van 1
ADVERTENTIE, theoretisch de geboorte van Jesus, gebruiken wij de Gregoriaanse Kalender die stap met
lenteequinox houdt.

AM is Annos Mundi. Dat is Latijns voor het jaar van wereld 5358 V.CHR. in 110 X 49 jaar jubilees aan het
offer van Jesus, of 5368 V.CHR. in 108 X 50 jaar jubilees. 49 jaar jubiles van Adam in jaar 700 of jaar 800
Armeense Sothis, 4668 V.CHR. of 4558 V.CHR., zoals in Ontstaan 5: 700ste jaar = Septuagint, 800ste jaar =
Hebreeër. Noah de vloed dateert de 5de week 5de jaar van 27 X 49 jaarjubilees = 1363 jaar van jaar 700, 4668
V.CHR. aan 3307 V.CHR.

4668 richt V.CHR. aan 4700 jaar aan het offer van Jesus. Aldus, was de Vrijdag 8 Maart, 4668 V.CHR. de
veertiende dag, de volle maan. Jaar 700 betekent de kalender gesteund één dag om de vier jaar, 700/4 = 125
dagen. De nieuwe jaren zouden 11 Juli in de Armeense Kalender zoals nieuwe jaren in de Egyptenaar moeten
zijn waren 16 Juli. De nieuwe jaren waren toen Sirius eerst vóór de zon bij dageraad verscheen. Aldus, is 125
dagen terug vanaf 11 Juli V.CHR. dit 8 Maart, 4668. Aldus, richt Adam precies aan het offer van Jesus.

Dan, zou de konings Bleke droom op 15 Februari, 1240 V.CHR., betekenen de zon één teken vroeger op het
jaar dan Ram, d.w.z., Vissen zou zijn.

Één jaar vóór konings Bleke droom toen de zon rug 180° en aarde bewoog stroomde uit de omgekeerde baan,
in het eerste zonmirakel door Joshua toen de zon 180° bewoog en de aarde in de omgekeerde baan, kan V.CHR.
de gevallen muren van Jericho zijn, misschien Zaterdag, 17 Februari, 1241 stroomde. Aldus, verplaatste de zon
het westen 180° naar de overkant van de aarde en de aarde stroomde in een omgekeerde baan van de zon.
Aldus, kan de zon plotseling in het oosten bij 11 PM gestegen zijn Vrijdag nacht voor een vroege aanval op
Jericho als staten van de Bijbel. Dit zou 17 Februari, 1241 V.CHR. kunnen zijn en is de helft van een baan van
toenmalig, 188 dagen V.CHR. 11 PM Zaterdag, 23 Augustus, 1241. Dit is over het zelfde als de halve baan van
onze Lente equinox aan onze Daling equinox 186 dagen 10 uren. De aarde is het meest dichtbij de Zon op 3
Januari, 2013, die twee weken na de de winterzonnestilstand is.

De aarde wordt het meest dichtbij de zon genoemd het perihelium. De aarde het meest verst van de zon wordt
genoemd aphelion. Dit betekent 89 dagen na het perihelium aan 89 dagen vóór het perihelium, heeft de aarde uit
geslingerd en die halve baan is 187 dagen. Van equinox aan equinox is de helft van een baan. Aldus, evenaart
het aantal dagen van een zonmirakel vóór equinox het zelfde aantal dagen vóór volgende equinox = de helft van
een baan wanneer de zon moet terugkeren.

15 februari, 1240 V.CHR. is V.CHR. een kwartbaan, 91 dagen, van de meest dichtbijgelegen benadering van
de aarde van de zon, 15 November, 1240. In de loop van de afgelopen 7000 jaar is de meest dichtbijgelegen
benadering van de aarde van de zon vanaf September aan Januari verschoven. Aldus, is de halve baan van 10
AM 17 Februari, 1241 V.CHR. aan 11 PM 23 Augustus, 1241 V.CHR. de 187 dagen 12 uren. Dan omdat de
zon op de overkant van de aarde is is dit meer 12 uren, 188 dagen. Dan kon zich de zon terug bewegen en
aardestroom uit de omgekeerde baan. Voor daar om 365 dagen te zijn moet een omgekeerde aarde van het
baanjaar 48 uren in zijn baan rond de zon versnellen. Anders zou er 367 dagen per jaar zijn omdat de
omwenteling tegen baan is.

De val van Jericho was op Zaterdag. Dit moet V.CHR. Zaterdag, 17 Februari, 1241 geweest zijn. Dan moet de
zon de helft van een baan later, ook op Zaterdag opnieuw bewegen omdat Joshua de mensen geen rustdag van
de Sabbat gaf. Aldus, moet de dag van de verovering van Joshua op een Sabbat, waarschijnlijk 24 Augustus,
1241 geweest zijn V.CHR. Dan, moet de zon één jaar na het zonmirakel bij de val van Jericho terugkeren. Van
Zaterdag, 17 Februari, 1241 V.CHR. aan Zaterdag, 15 Februari, 1240 V.CHR. In het boek van Enoch wordt een



kalender 364 gebruikt van 52 weken. Aldus, als er een zonmirakel op een Sabbat was, kan de zon één jaar later
ook op een Sabbat terugkeren. Misschien werden de zonmirakelen van Joshua zo genoteerd.

Of er waren meer zonmirakelen op de Sabbat, dus de 364 dagkalender. Essenes gebruikte een 364
dagkalender. Een zelfs 364 dagkalender van het Boek van Jubilees = de waarheid wegens zo vele nauwkeurige
data van Ontstaan. Slechts, werd de vaste kalender niet gehouden, slechts werd de maankalender gehouden = de
Uittocht de volle maan Vrijdag 29 Maart 1281 V.CHR., het offer van Jesus de volle maanVrijdag, 3 April,
ADVERTENTIE 33. De zon kan Februari 17, 1241 en achterFebruari 15, V.CHR. Zaterdag 1240 aan Zaterdag
V.CHR. bewogen hebben omdat er V.CHR. schrikkeljaar 29 Februari, 1240 was.

Het 23:29 van de uittocht „ik zal hen niet van vóór thee in één jaar verdrijven; tenzij het land troosteloos
wordt, en het dier van het gebied zich tegen thee.“ vermenigvuldigt
23:30 door weinig en weinig zal ik hen van vóór thee verdrijven, tot thou, wordt verhoogd en het land.“ erft

Er waren verovering, maar niet volledige verovering, in het eerste jaar, van de val van Jericho, 17 Februari,
1241 V.CHR. aan de slag bij de lange dag van Joshua, Augustus 24, 1241 V.CHR. en Gideon, aan de
verovering van Merom en Hazor; Barak en Deborah, 15 Februari, 1240 V.CHR. Zie Joshua 6, 10, 11 en
Rechters 4, 5, 6, 7, 8.

Aan het eind van het jaar, leefden de mensen nog in de dorpen. Zo vermenigvuldigden de wilde dieren zich
niet.

Bij het ziekenhuis van Veteranen het de „oorlog werd gepost is over, wordt dat alles verlaten is de
persoonlijke slagen.“

Dan hebben wij ongeveer 24 uren van het missen van tijd in deze halve baan unaccounted - voor. De aarde
moet 24 uren in een half jaar van 183 dagen versnellen. Maar deze halve baan van Sabbat aan Sabbat is 189
dagen, 189/365.2422 X 48 uren = 24 uren 40 minuten. Maar de versnelde eerste omgekeerde halve baan heeft
23:20uren versnelde tijd, en de tweede omgekeerde halve baan heeft 24:40uren versnelde tijd.

De aarde is het meest dichtbij de zon in de winter = de versnelde helft van de baan van de aarde. De twee
helften 23 uren 20 minuten en 24 uren 40 minuten. De eerste helft vanaf 17 Februari, 1241 V.CHR. aan de
lange dag 24 Augustus, 1241 van Joshua V.CHR. is 188 dagen, maar is de langzamere halve baan. Aldus,
versnelden de 23 uren en 20 minuten V.CHR. baan van de val van Jericho, 17 Februari, 1241 aan de lange dag
van Joshua, 24 Augustus, 1241 V.CHR.

Wij missen nog 40 minuten van 24 uren bij de halve baan van de lange dag van Joshua (24 uren - 23:20uren =
40 minuten), enkel als in het ontbrekende dagverhaal. De zon kan 350° rond de aarde slechts draaien toen
Joshua God vroeg om de zon te maken zich nog in de hemel bevinden. Aldus, zou het verloop van tijd de
ontbrekende tijd van die halve baan precies aanpassen.

Het verloop van tijd = tijd de zon zich nog in de hemel op de lange dag bevond van Joshua zou 23 uren en 20
minuten moeten zijn. De ontbrekende tijd van de versnelde aarde omgekeerde baan, 48 uren, moet verloop van
tijd evenaren de nog bevonden zon of bewoog het oosten of bewoog het westen in 12 urenbedragen kloppend
aan 48 uren. De zon moet de helft van terug bewegen een baan 190° later, en aardestroom uit de omgekeerde
baan. Aldus, 10° meer dan 180° = de ontbrekende 40 minuten. Aldus, Bleke zou de koning zien de zon enkel
zich onder westelijk bevinden 12 uren horizen, dan stijging 10° van het westen alvorens opnieuw in het westen
te plaatsen toen de teruggekeerde zon en de aarde uit de omgekeerde baan stroomden. Aldus, Bleke verlichtte
de koning de westelijke hemel. Aldus, klopt het Ontbrekende verhaal van de Dag.

Dan toen de zon 15 Februari terugkeerde, moeten 1240 V.CHR., de zon het oosten bewegen 190° om de
24:40notulen aan te passen die tijd van de de tweede helft omgekeerde baan missen. Aldus, kunnen wij het



missen 10° gevonden hebben. De zon moet rug 180° en aardestroom uit de omgekeerde baan van de zon 15
Februari, 1240 V.CHR. bewegen. De zon moet een verdere rug ook bewegen 10° die dag, 190°, om de 40
minuten goed te maken. Het woord „over“ een hele dag past. De zon bevond zich nog in de hemel 23 uren en 20
minuten voor Joshua. Dan kunnen wij de ontbrekende 40 minuten in het ontbrekende dagverhaal gevonden
hebben.

De zon kan 350° en niet 360° bijna een cirkel bij middag op de lange dag van Joshua bewegen. Die dag kan de
zon worden voorgesteld toenemend in het westen aan middag - nog zich bevindt bij middag 24 uren = de zon
die de aarde omcirkelen, dan plaatsend in het oosten, toen plotseling toenemend in het oosten. Dan, kan de helft
van een baan later, toen de zon zich terug bewoog, de zon 190° bewegen. Dan Bleke zou de koning de zon zich
nog in het westen bij zonsondergang zien bevinden, en ook stijging 10° alvorens te plaatsen.

De kortste halve baan, de volgende halve baan van 177 dagen, is ook de meer versnelde halve baan, vanaf
12PM 25 Augustus, 1241 V.CHR. aan 12PM 15 Februari, 1240 V.CHR., min 12 uren omdat de zon op de
overkant van de aarde = 177 dagen 12 uren = 365.24/177.5 X 48/4 = 24 uren 42 minuten is. Of 365 - 188 = 177.
Er zijn 363 X 24 urenlange dagen in omgekeerde baan. Aldus, zou de omgekeerde baan 360° van aarde twee
dagen vroeger dan 365 dagen beëindigen. De omwenteling is tegen baan, zodat zou het aantal dagen en nachten
nog 365 dagen zijn. Niettemin, van Zaterdag 17 Februari, 1241 V.CHR. aan Zaterdag, 15 Februari, 1240
V.CHR. is 364 normale dagen wegens schrikkeljaar 29 Februari. zo 17 Februari het vorige jaar en dan 16 is
Februari één jaar later dezelfde dag = 365 dagen. Met lange dagen = 48 uren is de lengte van het jaar 363 dagen
+ 2 dagen = 365 dagen in totale lengte = geen netto ontbrekende tijd.

Niettemin, van Zaterdag aan Zaterdag is 364 dagen. En voor de maan bij zonsondergang, voor konings Bleke
droom direct hierboven schijnen de zesde dag van de maan te zijn, zou de zon Zondag 365 dagen na de val van
Jericho moeten terugkeren. 366 zelfs dagen aan Maandag, 17 Februari, 1240 V.CHR. voor de zesdaagse maan.

Dan konden alle drie slagen, Jericho, Joshua en het Merom allen op Zaterdag voorkomen. Aldus, gaf Joshua
de geen rust van Israël op Zaterdagen van slag. En zo er blijft een geestelijke rust in Hemel. 24 augustus, 1241
V.CHR. lange dag van Joshua en de zon draaiden rond de aarde. De vroeg teruggekeerde zon een dag, 15
Februari, 1240 V.CHR. vanaf 17 Februari, 1241 V.CHR. Zo 363/176.5 X 48/4 = 24.67 u; .67 X 60 minuten =
40 minuten. 24:40 uren. Daarom mist er 24:40uren in de tweede helft omgekeerde baan. De de tweede helft
omgekeerde baan zou de ontbrekende 40 minuten moeten hebben, aangezien u kunt zien, het doet.

U kunt zien de normale versnelde de herfst/de winterbaan 32 minuten korter is van de grafieken onder +16
minuten en -16 minuten in de vergelijking van tijd van de normale versnelde baan. Nochtans, is analemma niet
precies het zelfde. Er zijn 186.5 dagen van de lente om te vallen, en 178 dagen van daling aan de lente.

4:8 van Hebreeërs „voor als Joshua hen rust had gegeven, dan zou hij niet daarna van een andere dag.“
gesproken hebben

1 het 20:29 van koningen „en zij wierpen over tegen de andere zeven dagen. En zo was het, dat in de zevende
dag de slag werd aangesloten bij: en de kinderen van Israël zwenken van de Syriërs een honderdduizendlakeien
in één dag.“

De aarde cirkelt sneller de zon wanneer het meer dichtbij de zon in de winter is. Zo als u kunt voorstellen, was
dit op de 24 uren van toepassing de versnelde halve baan ook korter 32 minuten is = 23 uren 30 minuten meer
versnelde eerste de helftbaan en 24 uren 30 minuten meer versnelde tweede de helftbaan = 48 uren. De halve
baan is 186.5 dagen. Aldus, is 188 dagen 1.5 langere dagen. Aldus, 8 minuten per dag is versnelde omgekeerde
baan (48 X 60) /365.24 = 8 minuten per dag, dit 1.5 X 8 = 12 meer notulen aan de 32 minuten. 32 + 12 minuten
is 44 minuten. Aldus, heeft de versnelde de tweede helft omgekeerde baan 24 uren 40 minuten die tijd missen =
versnelde tijd, en de eerste de helft omgekeerde baan heeft 23 uren 20 minuten die tijd missen die de twee extra



dagen in een volledige omgekeerde baan evenaren. Aldus, is het omgekeerde jaar 365.24 dagen en niet 367.24
dagen.

Analemma van een zon draait „het bereikt + of - 16 minuten = 32 minuten maximaal verschil.

De ontbrekende tijd van de versnelde baan van de aarde die meer dan 24 uren is, is de ontbrekende tijd van de
daling/de winter halve omgekeerde baan. Aldus, typisch, zou dit ontbrekende keer ongeveer 30 minuten zijn.
Was de lange dag van Joshua een uitzondering omdat van Sabbat aan Sabbat 189 dagen is, niet 186 dagen, die
23 uren en 20 minuten, en 24 uren en 40 minuten evenaarden. Voor de typische 186 dagen, evenaart dit 23 uren
en 30 minuten, en 24 uren en 30 minuten. Twee, de halve omgekeerde banen, over daling en de winter, kloppen
samen aan één uur van het missen van tijd die één uur van verloop van tijd moet evenaren. De zon
omcirkelende aarde bij de snelheid van licht, aarde in duisternis één uur, zou één uur van verloop van tijd ter
wereld bedragen. Samen zou het netto resultaat geen netto ontbrekende tijd ter wereld zijn.

De zon en de maan leiden tot getijden. De zon heeft een getijde 46% van het getijde van de maan. Eenvoudig,
als de getijden zich met de zon en de maan bewogen, zouden de getijden de dagtijd = de zon aanpassen, en de
maan zou de positie van de maan aanpassen. Als de zon bij de snelheid van licht werd bewogen zou er geen
ernsttrekkracht van de zon evenals geen licht zijn. Als een ernsttrekkracht op het punt zon het begonnen
bewegen werd verlaten zich, zou die ernsttrekkracht het gebruikelijke zonnegetijde evenaren. De god zou
waarschijnlijk verder gaan en zou zonne en maangetijden in hun verwachte tijden verlaten. En zo, zou er ook
ook niet geen bewijsmateriaal van zonbewegingen in getijden zijn.

Niettemin, eenvoudig zou het verlaten van de ernsttrekkracht met de zon en de maan de dag en het getijde
precies evenaren. Er kan geen manier zijn te vertellen dat de zon en de maan zich nog lange tijd bevonden
terwijl de aarde roteerde. Het daglicht en de zon en het maan en zonnegetijde zouden precies aanpassen. Zelfs
kan het zon en maan reizende westen aan het oosten, dat de zon die in het westen toenemen en in het oosten
plaatsen is, een spoor van om het even wat niet verlaten ongebruikelijk in de zonne en maangetijden.

Er zijn vier getijden een dag. Er zijn goed - bekend getijde bij de volle maan. Nochtans, is er het springtij van
de nieuwe maan die meer uitgesproken is. Allebei worden 24 uren of 48 uren na de volledige of nieuwe maan
van kracht. Er zijn ook de het eerste trimester maan en de laatste kwartmaan wanneer de maan aan de zon
loodrecht is. Deze getijden compenseren elkaar en zijn genoemd geworden kleine getijden. Sommige
zonmirakelen waren op de het eerste trimester maan, zoals de lange dag van Joshua, 24 Augustus, 1241 V.CHR.
- de zon het terugkeren helft van een baan later de zesdaagse maan van koning Bleek 15 Februari, 1240
V.CHR., de verdonkerde zon = de zon die rond de aarde bij de snelheid van licht, bij de val van Jeruzalem
draaien, 7 September, 591 V.CHR. = de zevendaagse maan.

Vandaag, 16 Juni, 2018, is er een zeer eb op de BC het westenkust. Dit is de nieuwe maan, die het meest
dichtbij de kant de zon betekent en het meest verste van zon de zwelling en tussen deze zwelling een eb, een
flatening effect tussen de vloeden is. De maan moet ook op zijn meest noordelijke punt in zijn baan en op zijn
meest dichtbijgelegen punt in zijn baan dit jaar dit effect veroorzaken.

De sullen = zwak op elkaar inwerkende massieve deeltjes gaan door ons zonnestelsel over, zodat voor de
baanhoofden van de een half jaaraarde in hun weg, en eveneens voor een half jaar de aarde vanaf hun weg leidt.
Toen de aarde in een omgekeerde baan van de zon had gestroomd, zou dat betekenen de de andere helftbaan in
de richting van de sullen zou leiden. Natuurlijk kunnen wij hen nauwelijks ontdekken nu, laat staan terug toen.
En er is bijna geen spoor zodra de deeltjes door hebben overgegaan.

Over misschien cirkels een dozijn 360° van de zon bij de snelheid van licht rond de aarde meer dan duizenden
jaren, in de tijden van het Oude Testament, van één uur elk = 12 uren is de zon jonger dan de aarde. De zon die
zich nog in de hemel bij 1/30 de bevinden zou snelheids van licht 24 uren aan een paar notulen van vertraagde
tijd op de zon kloppen. Hoewel, bij 1/30th de snelheids van licht Relativiteit slechts notulen van verloren tijd
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betekent, over veel van deze notulen van zonmirakelen klop zelfs. Aldus die, moet de duisternis bij de val van
Jeruzalem September 7, 591 V.CHR. en de duisternis toen Jesus op het kruis bij middag 3 was April, 33
ADVERTENTIE allebei de zon zijn in zijn vooruit het gaan wordt verdonkerd (bij de snelheid van licht).

In totaal, zou de zon ongeveer 12 uren kunnen zijn jonger dan aarde, 12 keer één uur, 12 keer de zon = de zon
is 12 jongere uren verdonkerd was, of de zon minstens 2 uren jonger dan de aardeduisternis bij middag =
September 7, 591 V.CHR. en April 3, ADVERTENTIE 33 is.

Van maanverduistering, (nauwelijks zichtbaar in Israël) 7 Oktober, ADVERTENTIE 32 aan de
maanverduistering = de helft van een baan, 3 April, ADVERTENTIE 33 = zonsondergang de dag van de
kruisiging van Jesus.

Beeld van de Vissoep 3 April, 7:30 van de Software TheSky PM Jeruzalem 33 ADVERTENTIE:

Van maanverduistering, 19 Oktober, ADVERTENTIE 31 aan maan niet zichtbare verduistering (in Israël) 14
April, ADVERTENTIE 32. De mirakelen van de zon kunnen op deze maanverduisteringsdagen voorgekomen



zijn en worden verward voor enkel natuurlijk - voorkomende maanverduisteringen. Van verduistering aan
verduistering zijn precies halve banen.

Deze twee 30 minieme segmenten kunnen als twee ministers zijn die van het evangelie 30 minuten elk, voor
een volledig uur spreken.

Nochtans, berekenen wij de versnelde 48 uren een volledig jaar, en het halve puntgedeelte van die omgekeerde
baan. Aldus, hebben twee halve de winterbanen 30 meer notulen versnelde tijd dan 24 uren = één volledig uur.

Het versnelde jaar is 363.24 dagen lange in time, 365.24 dagen in sunrises. Zelfs van Zaterdag, 17 is Februari,
1241 V.CHR. aan Vrijdag, 14 Februari, 1240 V.CHR. 363 dagen wegens schrikkeljaar 29 Februari. Als de zon
op Zaterdag terugkeerde, 15 kan Februari, 1240 V.CHR. de duur van de omgekeerde banen als 363 dagen
worden geteld omdat de Zaterdag 24 Augustus, V.CHR. aarde 1241 niet rond de zon, maar de zon rond de aarde
draaide. Zelfs die dag nam de zon in het westen en geplaatst in het oosten toe. Aldus, moet de God de zon
bewogen hebben van inertie aan 40 miljoen mijl per uur weldra, dan de beweging van de zon vertraagd hebben
aan 20 miljoen mijl per uur om zich nog in de hemel voor Joshua voor 24 uren en 360° te bevinden. Dan moet
de God de zon van middag verhaast hebben in het oosten bij 40 miljoen mijlen opnieuw te plaatsen en onder de
oostelijke horizon tegen te houden.

Aldus verhaastten de zon en de maan niet te dalen omdat het zon bewegende westen aan het oosten zich rond
de zon aan tweemaal het tarief voor de zon om zich nog in de hemel bewoog te bevinden. Joshua wist de God
de zon omdat normaal bewoog aangezien de aarde east-to-west de zonreizen roteert en nog is.

Dan moet de God de zon in de andere richting bewogen hebben 20 miljoen mijl per uur om plotseling in het
oosten toe te nemen en de hemel te stijgen. De aarde moet 360° rond de zon in omgekeerde voltooien in één jaar
min twee dagen wegens de versnelde baan. Aldus, begon de omgekeerde baan V.CHR. Zaterdag ochtend
Februari 17, 1241 en de zon bewogen terug Zaterdag, 15 Februari, 1240 V.CHR. op konings Bleke droom
precies twee dagen plotseling een jaar. Dan er twee dagen met een waarde van, 48 uren, van langere dagen
waren om de normale 365.24 dagen van tijd van een normaal jaar te geven. Aldus, begin het omgekeerde
baanjaar, middag, 15 Februari, worden 1240 V.CHR. de dag uitgebreid 12 uren. Aldus, keert de zon bij
middernacht 15 Februari, 1240 V.CHR. terug in time, na 12 uren van middagtijd. De langere dagen samen met
de kortere tijdbaan evenaren nog 365 dagen.

„De barst die op dagxinmao maken, 28, Ji divined: De koning zou Jupiter moeten ontvangen. Het zal niet
regenen. Divined: Het zou 2 opgesloten omhoog schapen moeten zijn. 2de maand.“
Heji, 25148

15 februari, 1240 V.CHR. is dag 28 van cyclus 60. Jupiter moest naast de zon die dag zijn. De Bleke verslagen
van de koning het zonmirakel in de eerste maand. De keizer van China kan het zonmirakel de zelfde datum, 15
Februari, 1240 V.CHR., als 2de maand geregistreerd hebben.

De vijf planeten waren in combinatie in Hoektand/Scorpius boven de het plaatsen zon, in Maagd, aan het
begin van konings Bleke droom. Jupiter in zijn baan, als Jupiter geen 180° bij de eerste zonbeweging, 17
Februari, 1241 V.CHR. bewoog. Dan toen de zon terug 180° 15 Februari bewoog, zouden 1241 V.CHR.,
Jupiter ook 180° bewegen en zouden net boven de zon in zijn normale positie wanneer de zonreeks, na 12 uren
van zonsondergang, net boven de zon verschijnen. Aldus, zou Jupiter 180° van Scorpius aan Ram, 15 Februari,
1240 V.CHR. bewegen. Aldus, misschien de reden voor de Chinezen te voelen bewogen om aan Jupiter te
offeren.

Dan de teruggekeerde zon 365 dagen nadat het eerst zich bij middernacht 16 Februari, 1241 V.CHR. bewoog.
Aldus, is er geen netto ontbrekende tijd en de zonne geregistreerde verduisteringswegen zijn aangezien wij hen
zouden verwachten dat werken achteruit in fysica.



Chinese zonneverduisteringsverslagen op orakelbeenderen - de dag wordt gegeven maar niet het jaar: dag 53
van cyclus 60 = bedraagt Maart 4, 1250 V.CHR. en dag 10 van cyclus 60 = 26 Mei, 1217 V.CHR. op dezelfde
dag 60 vanaf 27, 2636 Januari V.CHR., geen dagen die, en is precies missen aangezien wij hen om zouden
voorspeld hebben te zijn terug van het heden aan op om het even welk ogenblik in het verleden.

Het feit de dagen van 60 geen dagen hebben die middelenGod missen moest de Chinezen begeleid hebben om
dagen, gedeeltelijke dagen en lange dagen te registreren. De zonmirakelen zouden soms verwarrend zijn hoe te
om de dag te tellen.

Het 8:22 van het ontstaan „terwijl de aarde remaineth, seedtime en de oogst, en de koude en de hitte, en de
zomer en de winter, en de dag en de nacht niet.“ zullen ophouden

Het jaar van Noah vloed, 3307 V.CHR., zich het waarschijnlijkst bewoog de zon en de aarde was in een
omgekeerde baan. Aldus, was de belofte in dit Ontstaan 8 na Noah vloed noodzakelijk.

Alle acht zijn waar. Met aarde in een omgekeerde baan, en de zon naar boven of naar onder = zet een
verschuiving in baan niet een verschuiving van de aarde, de seizoenen enkel het zelfde voort als zij normaal. De
zon kan in het westen toenemen en geplaatst in het oosten en de zon kan in de hemel zelfs negen dagen blijven
= 9 uren van X12, nog zouden de dag en de nacht niet ophouden. Aarde voortdurend om te roteren, waren er
nog dag en nacht.

De Chinese zonneverduisteringsverslagen zijn gewoonlijk betrouwbaar. Vaak is de dag juist maar het jaar is
misplaatst één jaar vóór of één daarna jaar.

De het beenverslagen van Oracle geven de dag van cyclus 60, maar niet het jaar. De meeste orakelbeenderen
werden geregistreerd in regeren van Wuding, 1293 V.CHR. aan 1244 V.CHR.

Er waren 38 jaar cycli = het perfecte leven van Jesus van 38 jaar. Misschien van 1282 V.CHR. aan 1244
V.CHR.; van 1245 V.CHR. aan 1207 V.CHR. = 1200 jaar aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR.

De dagen en de jaren van cyclus 60 vanaf 26 Januari, 2636 V.CHR. zijn verenigbaar voor alle Chinese
zonneverduisteringsverslagen. Slechts missen een paar zonneverduisteringsverslagen in de Chinese Schrijvers
uit de klassieke oudheid het jaar van cyclus 60.

Daar in de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid in de lijst van zonneverduisteringsverslagen, zijn er wat
die niet zichtbaar in China waren. Dit zouden in plaats daarvan zonmirakel kunnen zijn.

Soms is het verduisteringsverslag uit V.CHR. één jaar, zoals 16 Februari, 505, V.CHR. zou moeten jaar 504
zijn, 10 Februari = de derde dag van de maand Adar toen de tempel werd gebeëindigd.

Om te zeggen zijn er geen verslagen van zonneverduisteringen alvorens 1217 V.CHR. verkeerd zijn. Zelfs
verduisteren 1217 V.CHR. op dag 9 van 60 zijn enkel een gissing door amateurs.

U zult onder verduisteringsverslagen van 14, 1414 Juni, 11, 1411 April V.CHR., 29 Januari, 1407 V.CHR. in
Egypte en een zonneverduistering Oktober 22, 2137 V.CHR. en een maanverduistering 29 Juni, 1368 V.CHR.
in China V.CHR. zien.

Elk punt ter wereld zou een totale zonneverduistering moeten verwachten om de 375 jaar aan 460 jaar. De
maximumlengte is ongeveer zeven minuten. Nochtans, is de zonneverduistering een donkere cirkel die over de
oppervlakte die van de aarde overgaan het hogere en lagere deel betekenen zou hebben een veel kortere totale
verduistering.



Dag 10 van cyclus 60 zou de volle maan kunnen zijn = passover Vrijdag/Zaterdag 19 Maart, 1204 V.CHR. Er
was V.CHR. een maanverduistering zichtbaar van Israël 19 Maart, 1204 enkel aangezien er V.CHR. een
maanverduistering zichtbaar van Israël 13 Maart, 4 was. Herod stierf 31 Maart, 4 V.CHR. of begin de
maanmaand 27 Maart, 4 V.CHR.

Sommigen stellen voor Jesus V.CHR. in 4 geboren was vlak alvorens Herod stierf en 7 April,
ADVERTENTIE 30 op de leeftijd van drieëndertig werd gekruisigd.

Nochtans, richt al geschiedenis van zonmirakelen aan de geboorte van Jesus de 17de dag van de 7de maand,
September 12, 7 V.CHR. en zijn kruisiging 3 April, ADVERTENTIE 33. Dit betekent Jesus 35 jaar oud was,
niet 30 jaar oud, = in het dertigste decennium van zijn leven, toen hij met zijn ministerie begon. Aldus kan dit
vers worden geïnterpreteerd: Jesus begon met zijn ministerie in zijn 30ste decennium = 35, niet begon 30 te
zijn.

Hier ziet u de 19 jaar maancyclus, 2 X 19 jaar = 38 jaar. Aldus, is de datum van de maancyclus het zelfde toen
Jesus 38 jaar oud zoals op de geboorte van Jesus was:



„1. De zon gaat in de zeven cirkels van de hemel, en ik gaf hem 182 tronen wanneer hij op een korte dag gaat,
en 182 tronen wanneer hij op een lange dag gaat.
2. En hij heeft twee grote tronen waarop hij rust, terugkerend hither en thither boven de maandelijkse tronen.
Van de maand Tsivan na zeventien dagen die hij aan de maand Thevan, en van de zeventiende dag van Thevad
is gedaald die hij gestegen=is=. En zo gaat de zon door alle cursussen van de hemel.“
Geheimen van Enoch, Hoofdstuk XLVIII, p.63.

De „zon gaat in de zeven cirkels van de hemel“ kan naar de zeven afdelingen van dag en nacht, zoals de 28
afdelingen in de Dode Overzeese Rollen verwijzen. De mirakelen van de zon in 155 V.CHR., 148 V.CHR. en
141 kunnen V.CHR. zon op mirakelen zo vaak wijzen zoals om de zeven jaar.

De 17de dag van de 7de maand was een zonmirakel, een korte dag of een lange dag. En er was een zonmirakel
182 later, of voordien dagen; = een halve baan waar de zon zich aan de overkant van aarde en aardestroom uit,
of in, een omgekeerde baan kan bewegen.

182 dagen terug vanaf 12 September, 7 is V.CHR. V.CHR. passover, de volle maan, 16 Maart, 7. Aldus, zon
misschien mirakelen op de passover en geboorte van Jesus. 16 maart, 7 kan V.CHR. John geweest zijn de
Doopsgezinde geboorte. Niettemin, wisemen zaag de ster in het oosten bij de geboorte van Jesus, waarschijnlijk
12 September, 7 V.CHR.

Eenvoudig, kan de zon eerst aan de overkant van aarde op de geboorte van Jesus over 12 September, 7 zich
V.CHR. bewogen hebben. Dan wisemen zou zien hierboven Arcturus bij middernacht. Als waren bij de zelfde
breedte wisemen aangezien Bethlehem, zij boven pas Arcturus direct bij middernacht in September zouden
zien.

49 jaar jubile kan slechts aanpassen als Jesus 3 April, ADVERTENTIE 33 werd gekruisigd. En 50 jaar jubile
kan slechts aanpassen als Jesus met zijn ministerie September van ADVERTENTIE 29 begon.

Als dit zonneverduisteringsverslag een type van het offer van Jesus was en drie uren van duisternis bij middag
= verdonkerde de avondzon in China bij zonsondergang. Aldus, zou de zon schijnen worden verduisterd, maar
eerder in een zonmirakel verdonkerd.

177 dagen vóór 23 V.CHR. September, 1205, dag 13 van cyclus 60 = 177 dagen vooruit = dag 10 van cyclus
60 19 Maart, 1205 V.CHR. zou zijn. Bleke de koning verklaarde deze maanverduistering op een dag 13 in
plaats van een dag 15 een omen voor een verandering in keizer van China was. Dit 23 September was dag 15
van de maanmaand = tijd van een maanverduistering, door toeval was dag 13 van cyclus 60. Niettemin,
verschijnt deze dag het een zonmirakel eerder dan een typische maanverduistering kan zijn om de geboorte van
Jesus te voorspellen. Het eerste zonmirakel van twee of driejarige omgekeerde baan is 23 1207 V.CHR.
September, 1200 jaar aan 7 V.CHR., om de geboorte 12 September, 7 V.CHR. te voorspellen van Jesus.

„Divined op dagguiyou [10]: (Last:) The Sun werd verduisterd in de avond: wij zouden het aan [ancesor]
Shang Jia moeten melden.“
[Heji, 33695]

De meeste orakelbeenderen werden gemaakt tijdens regeren van Wuding 1393 V.CHR. aan zijn 50ste jaar
1344 V.CHR. Zijn eerste jaar was vierenveertigste van cyclus 60 V.CHR. van 2636 = 1393 V.CHR. Aldus,
waren dit 1369 V.CHR. in het 24ste jaar van Wuding. „In zijn 25ste jaar, (1368 V.CHR. = 1400 jaar aan het
offer van Jesus) zijn zoon heaou-E stierf toen hij aan de wildernis.“ werd uitgestoten „In zijn 12de jaar, (1381
V.CHR. = 100 jaar aan de Uittocht in 1281 V.CHR.) hij bood offer van dankzegging aan Shang -shang-keah
Wei aan.“ Een zonmirakel in 1381 kan V.CHR. Wuding ertoe aangezet hebben om offer te geven. De voorvader
Shang was van deze zelfde dynastie Shang. Wuding regeerde V.CHR. tot 1344; een zonmirakel in 1345 kan
V.CHR. het omen voor een nieuwe keizer geweest zijn. 1345 V.CHR. aan 1307 V.CHR. zijn 38 jaar in



omgekeerde, V.CHR. zoals de 38 jaar van het leven van Jesus in omgekeerde van 45 aan de geboorte van Jesus
in 7 V.CHR.

14 februari, 1369 V.CHR. was dag 10 van cyclus 60 en de volle maan = wat V.CHR. passover 30 Maart, 1281
zou zijn. De zonne verduisteringsverslagen in de avond zijn zeldzaam. De zon bij middag op passover, zoals de
zon wordt verdonkerd werd verdonkerd bij middag toen Jesus op het kruis, zou plaatsen op China dat was.

14 februari, 1281 kan V.CHR. de nacht geweest zijn die drie dagen duurde. 14 februari, 1369 kan V.CHR. dag
10 van cyclus 60 geweest zijn die een zonneverduistering in de avond op China = middag en passover in Israël
was; kan als de drie uren van duisternis geweest zijn toen Jesus op het kruis bij middag, 3 April,
ADVERTENTIE 33 was.

1369 V.CHR. over het vierde jaar van Pharaoh Seti I. Mozes broer Aaron was ongeveer drie jaar ouder zou
zijn; Mozes geboren 1361 V.CHR. en Aaron over 1364 V.CHR. - vlak na dit 1369 V.CHR. De aarde moet uit
de omgekeerde baan één jaar later in 1368 stromen V.CHR.; 1400 jaar aan het offer van Jesus. Van 1369
V.CHR. 3 X 49 jaar = 1222 V.CHR. = 25 X 50 jaar aan het spreken van Jesus van Isaiah 61 in Luke 4 = de
vervulling van jubile.

„In zijn (de te-Zonde van de Koning) 5de jaar… was er een douche van aarde in Poh.“ „In zijn 6de jaar, bood
de leider van het westen (Bleke koning) voor het eerst offer aan zijn voorvaderen aan in Peih.“ (Peih van A is
een jadeschijf met een gat = het symbool van de zon).
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.139

De te-zonde regeerde van 1126, was zijn 5de jaar V.CHR. 1122. een „douche van aarde“ is een
meteoordouche zoals toen de God de zon naar de overkant van aarde verplaatste en de aarde in deze
omgekeerde baan hoofd op de asteroïden raakte die normaal met de aarde reisten. Het bleke offer van koning
zou volgend jaar in recogition van dit zonmirakel zijn. Deze konings Bleke gemaakte nota van alle omens van
zonmirakelen en verduisteringen als teken voor een nieuwe dynastie bij de maanverduistering van 23
September, 1205 V.CHR. waarna hij werd gevangengenomen.

Josephus schreef dat Joshua in het 20ste jaar van de verovering stierf. Van 1241 V.CHR. is het 20ste jaar
V.CHR. dit zelfde 1122. Een andere reden kan er een zonmirakel geweest zijn dat jaar.

Dit zonneverduisteringsverslag in Egypte is waar: De nieuwe maan voor II Aket 1 is 7 V.CHR. September,
1365. Zoals drie meer zonneverduisteringsverslagen van de zelfde periode in Egypte zijn.

Aldus, werken alle data het teruggaan vóór de lange dag van Joshua en daarna.

Het belangrijkste deel is de lange dag van Joshua is verborgen. De zon werd verplaatst naar de overkant van
aarde, en de baan van de aarde versnelde 48 uren zodat was er 365 dagen per jaar het zelfde omdat de baan
tegen omwenteling was. Dit zijn echte gebeurtenissen, maar verborgen.

Nochtans, zou de zon 365 dagen, precies één jaar moeten terugkeren, later. Yao registreerde de omgekeerde
dierenriem in zijn eerste jaar was 366 dagen. Dit zou koning tot Bleke droomZaterdag bij zonsondergang in
China, 15 Februari, 1240 V.CHR. maken. Dan zouden de zesde dag van de maan, en de zesde dag van de
maandierenriem in Scorpius, konings Bleke droom veel beter aanpassen. Aldus, moet de zon in Maagd geweest
zijn die Februari 15, 1240 V.CHR., en maan zes maanherenhuizen weg in Scorpius. Het eerste maanherenhuis
in de 28 maanherenhuisgrafiek begint bij Corvus/Maagd. Aldus, was de zesdaagse maan zes dagen oud en in de
zesde dag van de maandierenriem.

Hier ziet u het eerste teken in rood = 180° van het blauwe teken. Aldus, kunt u zes tekens van het rood aan
konings Bleke droom op de de zesde dagmaan tellen. De Chinese telling van de nauwkeurige nieuwe maan



wanneer de maan door de zon overgaat. Zo, vanaf 12 Februari, zijn 1240 V.CHR. aan 16 Februari, 1240
V.CHR. de de zesde dagmaan.

Hier tellend van het eerste teken aan het zesde teken in Scorpius. Aldus, verschenen de maan en Saturn samen
in het zesde teken in Scorpius, de zesdaagse maan, van konings Bleke droom. Aldus, kan de zesdaagse maan het
zesde maanherenhuis en ook de zesde maandag betekenen.







Historische Supernova's en hun Resten, p.18

Bij mijn eerste poging om de lange dag van Joshua, bij een presentatie bij de Penticton astronomieclub aan het
licht te brengen, 13 Oktober, 2005, de Lange die Dag van Joshua aan de Maatschappij van de Astronomie
Okanagan (nu een deel van ocrasc.ca) wordt voorgesteld op 13 Oktober, 2005. Ik begon met een zonmirakel in
Februari en 186 later dagen, de helft van een baan later, de zonbeweging terug in Augustus, en aardestroom uit
de omgekeerde baan van de zon op de lange dag van Joshua. De gedachte was a1 urenlange dag in Februari en
a1 urenlange Joshua lange dag in Augustus = 24 uren.

Spoedig nadat dit ik ontdekte er 186.5 dagen van de lente equinox aan de daling equinox, en 179 dagen van de
daling equinox aan de lente equinox waren. Aldus, betekende dit 187 dagen van 365 dagen 24 uren en 40
minuten. Om nauwkeurig te zijn, betekent een halve baan 24 uren en 30 minuten, niet alleen 24 uren.

In deze presentatie veronderstelde ik 12 uren lange dag in Februari voor de lange dag van konings Bleke en 12
uren in Augustus voor de lange dag van Joshua. Omdat de zon elke keer 180° = 12 uren telkens als X 2 = 24
uren bewoog.

Het moest niet zo eenvoudig zijn. Zou de elliptische baan van de aarde het niet laten zo eenvoudig zijn.

De zon moet zich terug op het halve baanpunt bewegen = 187 dagen. In 186.5 dagen van een halve baan zijn
er 24 uren en 30 minuten. In 188 dagen zijn er 24 uren en 40 minuten. Nochtans, is deze langere eerste de
helftbaan langzamer. Zo is de versnelde tijd van de val van Jericho aan de lange dag van Joshua van Sabbat aan
Sabbat van 189 dagen 23 uren en 20 minuten. Aldus, moeten er 30 of 40 ontbrekende notulen in een halve baan
zijn.

Van Zaterdag, 17 is Februari, 1241 V.CHR. aan Vrijdag, 24 Augustus, 1241 V.CHR. 188 dagen = 23 uren en
20 minuten die de aarde in halve omgekeerde baan versnelde.

De zon die rond de aarde draaien zou om zich nog in de hemel met de omwenteling van de aarde te bevinden
24 uren zijn. Aldus, zijn er 40 minuten het missen.

De tijd ter wereld, zegt op een horloge, zou zijn 12 uren uit stap met de zon op de overkant van aarde. De zon
plotseling in het oosten op Jericho toenemen, en het bewegende westen 180° die, zouden 12 uren van versnelde
tijd maken. De versnelde aarde zou nog eens 24 uren van versnelde tijd bij de halve baan, plus of minus 30 of
40 minuten het afhangen maken die halve baan van het jaar.

17 februari, 1241 V.CHR. de zon kan het westen 180° voor een plotselinge zonsopgang op Jericho bewogen
hebben. Eart 24 uren ook tegen de lange dag van Joshua, 24 Augustus, 1241 worden versneld V.CHR.

Omdat de omwenteling tegen baan in de omgekeerde baan was, moet de aarde rond de zon ongeveer 24 uren
in die halve baan worden versneld. Nochtans, is die halve baan langer dan de helft van het jaar. Aldus, moet de
aarde 24 uren en 40 minuten meer dan 188 dagen, en niet alleen 24 uren worden versneld.

Dit 40 minuten kan vaak worden vermenigvuldigd, elke keer, elk jaar, bewoog de God de zon. Aldus, moesten
de ontbrekende 40 minuten worden gevonden.

Aldus, zou er 24 uren van de zon zijn die zich nog bij middag, van lange dagen, in totaal bevinden. Dit linker
40 minuten.

Op dat punt in mijn presentatie in Penticton was ik op de zelfde plaats zoals deze wetenschappers van NASA.
40 minuten moesten worden gevonden.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fJoshua2.html
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fJoshua2.html


Wat tijd na dit ontdekte ik het gehele jaar van 48 uren. Er zou 23 uren 20 minuten plus 24 uren 40 minuten =
48 uren zijn. En geen netto ontbrekende tijd, van zelfs een minuut.

„40 minuten moesten worden gevonden omdat u nog in probleem 1.000 jaar van nu bent. Veertig minuten
moesten worden gevonden omdat het vaak over in banen kan worden vermenigvuldigd.“ - Deze verwijzing naar
40 minuten in baan is zeer belangrijk aan het identificeren van het bovengenoemde model met het ontbrekende
dagverhaal. Aldus, belt het Ontbrekende die Verhaal van de Dag, niettemin aan het werk van Totten wordt
aangepast, waar. Boek van Totten op de lange dag van Joshua werd herdrukt in December 1968. De veertig
ontbrekende notulen zijn daar. Maar er is geen vermelding van de veertig minuten die vaak over in banen
worden vermenigvuldigd. Harold Hill kan NASA vernomen hebben die de ontbrekende 24 uren ontdekken, en
ontbrekende 40 minuten, als ik heeft gedaan en begrijpend het niet, in plaats daarvan gebruikte hij het boek van
Totten.

„Zij controleerden de positie van de zon, de maan, en de planeten in ruimte waar zij 100 jaar en van nu 1000
jaar.“ zouden zijn - Toen de zon zich aan de overkant van de aarde bewoog, moeten de planeten 180° ook
bewegen. Zij moeten rond de zon zo draaien om in de zelfde positie tezelfdertijd van nacht te verschijnen die zij
normaal in hun seizoenen zouden hebben. Dan kan de helft van een omgekeerde baan later de zon 180° en
aardestroom uit de omgekeerde baan van de zon terug bewegen. De planeten zouden precies 180° bewegen van
waar zij in hun seizoenen om in hun normale positie schenen te verschijnen toen de zon rug bewoog 180° en de
aarde uit de omgekeerde baan van de zon stroomde. Deze nauwkeurige werktuigkundige kon ook de
ruimtewetenschappers vertellen om het halve baanpunt te bekijken en te ontdekken zij miste 24 uren in de
versnelde baan van de aarde op dat punt.

Slechts zou er zowat 40 minuten over verlaten in het missen van tijd zijn die door een het beginrecht van de de
tweede helft omgekeerd baan na de eerste gebeëindigde de helft omgekeerde baan moest worden beantwoord.
Na de zon en planeten bewogen terug precies 180° één jaar later zou er geen netto ontbrekende tijd bij allen
zijn.

De waarschijnlijkste data zijn V.CHR. de val van Jericho, Zaterdag, Februari 17, 1241, lange de dagZaterdag
van Joshua, Augustus 24, 1241 V.CHR. en de slag van Merom Zaterdag, 15 Februari, 1240 V.CHR. Van de
Chinese rekening Zaterdag avond 15 Februari, konden 1240 V.CHR. met de zesde maandag van de maand
beginnen.

Alle drie gebeurtenissen, val van Jericho, de lange dag van Joshua en de slag van Merom kunnen op Zaterdag,
de Sabbat voorgekomen zijn.

4:8 van Hebreeërs „voor als Joshua hen rust had gegeven, dan zou hij niet daarna van een andere dag
gesproken hebben.
4:9 daar remaineth daarom een rust aan de mensen van God.
4:10 want hij dat in zijn rust is binnengegaan, hij ook hath van zijn eigen werken ophield, als God deed van van
hem.“

Rustdag van de god in Ontstaan was op de zevende dag. Aldus, als Joshua de geen rust van Israël gaf, zouden
de slagen van verovering op Zaterdag, de rustdag moeten voorgekomen zijn.

Dan de val van Jericho Zaterdag 17 Februari, 1241 V.CHR., de lange dag van Joshua, de zesde maandag van
de achtste maand, Zaterdag 24 Augustus, 1241 V.CHR., de slag van Merom, de vierde maandag van de eerste
maand, Zaterdag 15 Februari, 1240 V.CHR. 15 februari, 1240 verschijnt V.CHR. als de vierde dagmaan.
Nochtans, telden de Chinezen de dag van zonsondergang. Aldus, ging de maan de zon recent 11 over Februari
en de zesde dag begon V.CHR. zonsondergang 15 Februari, 1240. De zonhelft van een baan vóór 24 Augustus,
1241 was V.CHR. in Maagd en de zesdaagse maan tussen Weegschaal en Scorpius.



1 die het 6:37 van koningen „in het vierde jaar was de stichting van het huis van LORD, in de maand Zif
wordt gelegd:
Het 6:38 en in het elfde jaar, in de maand Bul, die de achtste maand is, was het huis door alle delen, en volgens
al manier die van het daarvan wordt gebeëindigd. Zo was hij zeven jaar in de bouw van het.“

Aldus, was de tempel van Solomon gebeëindigd de zelfde achtste maand zoals de verovering van Joshua van
Canaan. De tempel begon V.CHR. in 1041 = 240ste jaar van de Uittocht in 1281 V.CHR. Aldus, 50ste zou
jubile met dat 1041 V.CHR. van de verovering van Joshua in 1241 V.CHR. beginnen. Aldus, is het eerste jaar
van Solomon V.CHR. 1044, vlak na 49 jaar jubile 1045 V.CHR. van 1241 V.CHR. Aldus, van de afwerking
van de tempel in het achtste jaar, 11de jaar van Solomon, 1034 V.CHR. aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR.
= 1026 jaar. Van Jacob en zijn familie die in Egypte in 2307 V.CHR. aan de Uittocht in 1281 sojourning
V.CHR. = de zelfde 1026 jaar.

De Babylonian aantalbasis was 60. Zo 240 jaar zou schrijven als 4 X 60, als onze 4 X 100 jaar kijken. Zo, toen
de Bijbel na de gevangenschap werd geregistreerd kan de 240 jaar 400 jaar fout gedrukt te zijn. Dan in
Septuagint verschijnt 40 meer jaren, 440 jaar = waarschijnlijk 240 jaar die 440 jaar werd; 240 jaar zou moeten
zijn. Na de Hebreeër werd de versie veranderd in 480 jaar. Van de Uittocht in 1281 V.CHR. aan Solomon is
vierde jaar 1041 V.CHR. 240 jaar.

Aldus, van het eerste tabernakel na de Uittocht uit Egypte aan de bouw van de tempel zijn 240 jaar.

Van dit elfde jaar = zijn 1033 V.CHR. in de achtste maand, aan geboorte 7 van Jesus V.CHR. in de zevende
maand, 1026 jaar. Van het Tijdelijke verblijf van Jacob in jaar 430 is Egyptische Sothis, 2307 V.CHR. aan de
Uittocht aan het eind van de Egyptische Sothis cyclus, 1281 V.CHR., ook 1026 jaar.

Aldus, was de bak van de overeenkomst in de Tempel in de zevende maand, over de dag van Boetedoening
wordt bewogen toen de Hoge Priester in Heilig van Holies ging waar de bak, en het Feest van Tabernakels dat
was.

Hier 49 jaar zijn de jubile data die zonmirakelen en gebeurtenissen aanpassen: DE KRUISIGING 3 APRIL, 33
ADVERTENTIE, 17 VAN JESUS V.CHR., 66 V.CHR., 115 V.CHR., 164 V.CHR., 311 V.CHR., 458 V.CHR.,
507 V.CHR., 556 V.CHR., 605 V.CHR., 654 V.CHR., 703 V.CHR., 752 V.CHR., 801 V.CHR., 850 V.CHR.,
899 V.CHR., 948 V.CHR., 997 V.CHR., 1046 V.CHR., 1095 V.CHR., 1193 V.CHR., 1242 V.CHR., 1731
V.CHR., 2368 V.CHR., 2467 V.CHR.

2 stelt 8:1 te boek „en het kwam om begin twintig jaar over te gaan, waarin Solomon het huis van LORD, en
zijn eigen huis,“ had gebouwd

2 stelt 8:16 te boek „nu al werk van Solomon voorbereide unto de dag van de stichting van het huis van LORD
was, en tot het gebeëindigd was. Zo werd het huis van LORD geperfectioneerd.“

Dit 20ste jaar van 1041 V.CHR. = 1021 V.CHR. = 1000 jaar aan 21 V.CHR. die met laatste 50 jaar jubile
begonnen die Jesus vervulde toen hij Isaiah 61 in Luke 4 9 September, ADVERTENTIE 29 las.

Yom Kippur was een uur 24 snel van berouw.

14:15 van het ontstaan „en hij verdeelde zich tegen hen, hij en zijn bedienden, 's nachts, en smote hen, en
achtervolgde hen unto Hobah, die op de linkerhand van Damascus is.
14:16 en hij bracht terug alle goederen, en bracht zijn broerPartij, en zijn goederen, ook en opnieuw vrouwen
ook, en de personen.
Het 14:17 en de koning van Sodom gingen uit om hem na zijn terugkeer van de slachting van Chedorlaomer, en
van de koningen te ontmoeten die met hem, bij de vallei van Shaveh waren, die het dal van de koning is.



Het 14:18 en de koning Melchizedek van Salem brachten vooruit brood en wijn: en hij was de priester van de
hoogste God.
14:19 en hij zegende hem, en zei, Heilig ben Abram van de hoogste God, bezitter van hemel en aarde:
Het 14:20 en heilig is de hoogste God, wat hath thinevijanden in thy hand leverde. En hij gaf hem tienden van
allen.“

Dit 14de jaar kan geteld hebben vlak alvorens Abraham aan het Beloofde Land kwam. Dan zou Abraham
ongeveer 87 jaar oud moeten zijn, 12 jaar + 75 jaar oud, 2520 V.CHR. Dan in 50 jaar jubiles aan de vervulling
van Jesus, de versie van gevangenschap, 9 September, ADVERTENTIE 29. Of 2516 V.CHR. en 49 jaar jubiles
aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33. „De koning Melchizedek van Salem bracht vooruit brood
en wijn: het offer van“ die vertegenwoordigde Jesus.

4:17 „vanaf toen Jesus van Matthew begon te prediken en, te zeggen, spien hebben: voor het koninkrijk van
hemel is dichtbij.“

Het 4:18 van Luke de „Geest van Lord is op me, omdat hij hath me insmeerde om het evangelie aan de armen
te prediken; hij hath stuurde me om ontroostbaar te helen, verlossing aan de gevangenen, en het terugkrijgen
van gezicht te prediken aan blinden, om bij vrijheid hen te plaatsen die gekneust zijn,
4:19 om het aanvaardbare jaar van Lord te prediken.“

Het 61:1 van Isaiah de „Geest van Lord GOD is op me; omdat LORD hath me insmeerde om goede
tijdingunto te prediken gedwee; hij hath stuurde me om ontroostbaar samen te binden, vrijheid aan de
gevangenen, en het openen af te kondigen van de gevangenis voor hen die verbindend zijn;
61:2 om het aanvaardbare jaar van LORD af te kondigen,“

Zeven meer dagen waren de 17de dag van de zevende maand, en waarschijnlijk waren de verjaardag van
Jesus, 16 September, ADVERTENTIE 29.

Dan dat jaar vóór het 50ste jaar = jubile = 10 was September, ADVERTENTIE 29, het 49ste jaar =
braakakkerjaar. Dan beginnen de Evangelies met het ministerie van Jesus in het 49ste jaar over passover
halfjaarlijks vóór deze Zaterdag, 10 September, ADVERTENTIE 29. De mensen zouden het evangelie kunnen
horen omdat zij hun land in deze twee braakakkerjaren niet zouden zaaien.

24 augustus, 1241 was V.CHR. V.CHR. 1234 jaar vóór de geboorte 12 September, 7 van Jesus.

Er was 1026 jaar die van Jacob Egypte in 2307 ingaan V.CHR., jaar 430 Egyptische sothis van 2737 V.CHR.,
aan de Uittocht van Mozes aan het eind van de 1456 jaar Egyptische kalender in 1281 V.CHR.

Er was 2026 jaar V.CHR. van Noah vloed in 3307 aan Mozes die het Rode/Overzees van het Riet in 1281
V.CHR. kruisen.

2 Peter 2:5 „en gespaard niet de oude wereld, maar geredde Noah de achtste persoon, een prediker die van
oprechtheid, in de vloed op de wereld van goddeloos brengen; “

Er waren acht mensen gered op de bak, misschien van de 8 miljoen of 80 miljoen ter wereld = één in miljoen
= over de zelfde verhouding vandaag.

Tussen Kaspisch en de Zwarte Zee waren er vele mensen op het tijdstip van Noah vloed.

Er zijn ongeveer 80 miljoen die mensen van Israël zijn gedaald.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fflood.html


Een gebed van Mozes:

Het 90:4 van de psalm „duizend jaar in thy gezicht is maar zoals gisteren wanneer het, en als horloge in de
nacht voorbij is.
90:5 Thou het meest carriest hen weg zoals met een vloed; zij zijn als slaap: in de ochtend zijn zij als gras dat
groweth omhoog.“

Aldus, zou Solomon in zijn 38ste jaar van regeert V.CHR. in 1007 zijn. Jesus was geboren V.CHR. in 7 en
Jesus leefde 38 jaar aan ADVERTENTIE 33.

Van de geboorte van David in 1114 V.CHR. aan de eerste gevangenschap in 601 V.CHR. (tweede in 591
V.CHR.) = 513 jaar = de helft van 1026 jaar.

Adam stierf in jaar 930 Armeense Sothis, waarschijnlijk geboren in jaar 700 of jaar 800, en zijn leven aan
bijna jaar 1000 werd vergeleken bij een dag.

Het zonneverduisteringsverslag was want dit jaar 601 V.CHR. op dag 11 van cyclus 60 was, toen de
zonneverduistering op dag 60 van cyclus 60 plaatsvond. Dag 11 zou V.CHR. de Dag van Boetedoening in
Israël, de 10de dag van de zevende Hebreeuwse maanmaand 1 Oktober, 601 zijn. Dit was over de tijd
Jehoiakim werd genomen in Babylon.

Van de eerste poging om de tempel in 520 aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR. te herbouwen V.CHR. =
513 jaar. De tweede poging begon in tweede jaar van Darius, 507 V.CHR. = 500 jaar aan de geboorte van Jesus
in 7 V.CHR.

De het eerste trimester maan zoals die in konings Bleke droom is wordt geregistreerd de zelfde positie de zon
en de maan was in één die jaar na de val van Jericho toen de zon terug door zich zich met de omwenteling van
de aarde en nog bij middag 12 uren te bevinden wordt bewogen voor de slag van Merom te bewegen. Aldus, de
zonbeweging achter180° in die 12 uren 15 Februari, 1240 V.CHR. op de zesde maandag of de zesde
maandierenriempositie.

„Terwijl het begin van een dag dageraad is, vijf-planeet een combinatie die bij dageraad, met een nieuwe
maan voorkomen, en het begin van de lente echt het begin van alle cycli zou zijn, zei hij. Voor kalendermakers,
zou zulk een ogenblik ook een ideaal uitgangspunt voor het tellen van dagen, maanden, jaren en planetarische
periodes.“ zijn
http://manetheren.cl.msu.edu/~vanhoose/astro/0001.html

De zon die één jaar na de val van Jericho terugkeren zou een zesdaagse maan zien, een vijf die
planeetcombinatie als planeten uit de manier van de bewegende zon worden bewogen bij zonsondergang, in jaar
36 van cyclus 60 en jaar 1 van Bleke koning. Aldus, zou deze combinatie in Weegschaal/Hoektand/Scorpius de
zesde dag van de eerste maand de aansporing geven om enkel deze ideale opstelling = een combinatie bij
dageraad van de eerste maand te vinden. Een combinatie in deze Weegschaal/Hoektand/Scorpius hierboven bij
dageraad in de eerste maand van de lente kon natuurlijk in een normale baan voorkomen. De combinatie
hierboven bij zonsondergang in Scorpius/Hoektand/Weegschaal in de eerste maand van de lente was slechts
wegens een omgekeerde baan en niet normaal. Het is onmogelijk voor de zon om in Maagd in de lente te zijn.

Na duizenden jaren was het bepaalde dergelijk en de ideale combinatie om met de kalender te beginnen
gebeurde nooit.

Niettemin, maakte indruk het zonmirakel van Chanoeka, 12 December, 164 V.CHR. zo op de Chinese keizer
Wen - de zon nam in het westen toe tot de meridiaan op China, begon hij met zijn regnaltelling van 17 jaar, aan
jaar. De meridiaan is de noord-zuid lijn door het midden van de hemel.



„In zijn (te-Zonde) 22ste jaar, in de winter, had hij de grote jacht langs Wei.“ „Op de kea-tszedag, in de
laatste maand van de Herfst, kwam een rode vogel aan Fung. Mijn voorvader, het registreertoestel Ch'ow,
divined eens voor Yu over de jacht; en toen kwam hij kaou-Yaou, - van een omen als dat samen die nu.“ is
voorgekomen

Dit zonmirakel kan op 16 November, 1207 V.CHR. op dag één van cyclus 60 voorgekomen zijn. Of dit kan
dag één van cyclus 60 21 September, 1207 V.CHR. op dag 17 van de maanmaand zijn.

Dan kan de zon twee jaar later op de maanverduistering, 23 September, 1207 terugkeren V.CHR.

Dit kan prophesy van de geboorte van Jesus geweest zijn in 13 September, 7 V.CHR. ook op dag 17 van de
maanmaand. De bak van Noah rustte op de bergen op de 17de dag van de 7de maand. De vijf planeten waren in
combinatie. Slechts was dit daling en niet de lente. Zelfs was de konings Bleke droom de lente maar niet een
nieuwe maan. Aldus, de wens om een groot tijdvak, een begin van cycli te vinden. Het begin van cycli zou ook
de zon 180° verplaatsen in de lente naar Maagd en de zon omvatten die van east-to-west door het jaar in de
omgekeerde baan overgaan. Aldus, zou de lente in het oosten zijn.

Terug van de maanverduistering van 24 September, 1205 V.CHR., terug twee jaar en de helft van een baan
365 + 365 + 186 = de volle maanVrijdag, 22 Maart, 1207 V.CHR.

„In van hem, ging de te-Zonde, 21ste jaar, in de lente, in de eerste maand, de prinsen naar Voer hulde doen.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.139

De eerste maand = de volle maan, Vrijdag, 22 Maart, 1207 V.CHR. = passover in Israël. Een omen van een
zonmirakel, zoals de zon die als het worden verdonkerd was toen Jesus op het kruis, kan de „prinsen ertoe
bewegen om hulde te doen.“ was

24 september, 1207 V.CHR. is V.CHR. gelijk aan 12 September, 7 omdat de Julian kalender één dag om de
128 jaar toevoegt. 1207/128 = 10 dagen, September 23 - 10 dagen = 13 September, 7 V.CHR. Eveneens, het
offer van Jesus ook op een Vrijdag, 3 April, ADVERTENTIE 33.

Geen zonneverduisteringen komen in China in te-Zonde 22ste jaar voor = 1207 V.CHR. of binnen plus of
minus drie jaar. Er is één voor 21 Januari, 1210 V.CHR. voor dag 31 van cyclus 60 maar dit is geen dag één van
cyclus zestig. De rode vogel kan Phoenix, en zo dit 22ste jaar van te-Zonde op dag slechts betekenen men een
zonmirakel kan slechts betekenen.

De totale zonneverduistering van 30 Oktober, 1207 V.CHR. in Israël was niet alleen vóór stela van Merneptah
dat verklaard Israël een weduwe was en verspilde, omdat Merneptah in 5 April V.CHR. van 1281 stierf. Aldus,
de totale zonneverduistering van 30 Oktober, 1207 V.CHR. niets had met de lange dag van Joshua van 24
Augustus, 1241 V.CHR. te doen. Verklaart de lange dag van Joshua een Hebreeuws woord de zon stil of
verduisterd was. De betekenis van het woord in de context betekent om zich nog in de hemel te bevinden. En
om de zelfde dagelijkse koraallaag in het overzees te verlaten kan de zon ook verduisterd te zijn. Dezelfde dag
zou de slag moeten zijn door Gideon, en Isaiah 8 en Isaiah 9 beschrijven die dag als dag van dimmness.

Het 8:22 van Isaiah „en zij zullen unto de aarde kijken; en behold probleem en duisternis, schemerigheid van
angst; en zij zullen aan duisternis worden gedreven.
9:1 niettemin de schemerigheid niet zoals was in haar ergernis, toen bij de eerste hij licht het land van Zebulun
en het land van Naphtali trof, en daarna trof haar grievously door de manier van het overzees, voorbij Jordanië,
in Galilee van de naties zal zijn.
Het 9:2 de mensen die in duisternis liepen heeft een groot licht gezien: zij die in het land van de schaduw van
dood blijven stilstaan, op hen hath het licht glansten.“



De Chinese keizer Wending regeerde 15 jaar V.CHR. van 1251. Zijn 12de jaar was V.CHR. konings Bleek
eerste jaar, konings Bleke droom 15 Februari, 1240. Zijn 15de jaar zou V.CHR. 1238 zijn. 1238 V.CHR. - 70
jaar = 1168 V.CHR. = het zonmirakel in het eerste jaar van Ching van de Koning. Het te-zonde 22ste jaar moet
V.CHR. 1207 zijn.

Er zou een maandieverduistering zijn in 24 September, 1205, in jaar 35 van Bleke koning V.CHR. wordt
geregistreerd. De zon zou zich van de eerste maandierenriem in Maagd aan de 14de maandierenriem in Vissen
bewegen. Aldus, de Chinezen worden aangemoedigd om een begintijdvak te zoeken.

Misschien BC aangemoedigd door deze mirakelen in de 13de eeuw, die bijna dit tijdvak aanpassen, kwam hun
onderzoek voortdurend tot ADVERTENTIE 1280 toen zij zulk een magische gebeurtenis nooit besloten voor.

Dan zouden de kinderen van Israël door de rivier Jordanië op droge landZondag, 3 Maart, 1241 V.CHR.
overgaan en zouden de Vrijdag van de Pascha, 9 Maart, 1241 V.CHR. houden. Dan kan de lange dag van
Joshua de zelfde datum geweest zijn zoals de geboorte van Jesus. De achter 9 dagen vanaf 21 September, 1241
V.CHR. is V.CHR. de zelfde tropische datum 12 September, 7. Aldus, zou de verovering van Joshua, 24
Augustus, 1241 V.CHR. in het begin van de achtste maand ook over de zelfde datum zoals zijn toen Jesus
geboren was.

Was de Bleke droom van de koning op de zesde dag van de eerste maanmaand van de lente. Nochtans, was de
zon weg 180°. Zo vóór de terug bewogen zon zouden de Chinezen spoor van de kalender moeten houden omdat
zij niet zouden kunnen vertellen welk seizoen zij in door de positie van de zon in de dierenriem waren. Als de
konings Bleke droom 18 Maart was, 1240 V.CHR. moet er een voorbeeld van het Chinese begin zijn hun jaar in
Maart en niet Januari/Februari. Een voorbeeld kan de zesde maanmaand zijn was binnen daar was duisternis
V.CHR. in 591 7 September. 1 september begon met de zesde maanmaand in China. De zesde dag is 7 V.CHR.
September, 591. De duisternis en niet een verduistering waren op de zevende dag van de zesde maanmaand op
dag 40 van cyclus 60.

De zonneverduistering van 10 Oktober, 592 V.CHR. was niet zichtbaar van China. Ook was het jaar 591
V.CHR. niet 592 V.CHR. Dan, was dit verslag geen verduistering.

Het 6:3 van Jeremiah zal de „Herders met hun troepen unto haar komen; zij zullen hun tenten tegen haar rond
werpen; zij zullen elke in zijn plaats voeden.
Het 6:4 bereidt ye oorlog tegen haar voor; doe me, voor en ga bij middag uit. Unto van de narigheid ons! voor
de dag goeth weg, voor de schaduwen van de avond uit worden uitgerekt.
Het 6:5 doet zich, voor en gaan 's nachts, en vernietigen haar paleizen.“

De herders met hun troepen = de geboorte van Jesus, 12 September, 7 V.CHR., toen de herders op de schapen
tijdens het fokkenseizoen in Bethlehem letten.

De zelfde datum 12 September, 6 was V.CHR. op de nieuwe maan. De zelfde datum 12 September, 5 was
V.CHR. vlak vóór de volle maan en de maandieverduistering en bloedmaan = zonmirakel door Josephus wordt
beschreven.

„Gaan 's nachts“ kunnen één uur van duisternis bij middag = de duisternis bij middag evenaren toen Jesus op
het kruis was.

Aldus, de zonnedieverduistering bij zonsondergang in China wordt geregistreerd = middag in Israël, op dag 40
van cyclus 60, 7 September, 591 V.CHR. Geen dag van 40 van cyclus 60 past om het even welke
zonneverduistering V.CHR. vele jaren before and after dit 591 aan. Deze zelfde duisternis wordt beschreven
toen Jesus op het kruis van het zesde uur van de dag = middag was.



Dan 7 begon April, 591 V.CHR. met de eerste maand van de Lente en de duisternis bij de val van Jeruzalem
was V.CHR. in de zesde maand in China, dag 40 van cyclus 60, 7 September, 591 aangezien de Chinezen de
„verduistering“ registreerden. Nochtans, is er het possibililty de zon teruggekeerde één jaar later Zondag, 7
September, 590 V.CHR. op de volle maan die de val van Jeruzalem was. 7 september, 590 V.CHR. was de 17de
dag van de 7de Hebreeuwse maand. De verjaardag van Jesus kan Zondag, 13 September, 7 geweest zijn
V.CHR. de 17de dag van de 7de Hebreeuwse maand. Precies één vroeger week, was de Zondag, 6 September, 7
V.CHR. Yom Kippur, de dag van Boetedoening. Er kan de van het zonmirakel helft van een baan terug vanaf 7
geweest zijn September, 591, die de nieuwe maan, 7 Maart, 591 V.CHR. zijn.

32:1 van Ezekiel „en het kwam om in het twaalfde jaar, in de twaalfde maand, in de eerste dag van de maand
over te gaan, dat het woord van LORD unto me kwam, die“ zeggen

Deze eerste dag van de 12de maand kan de eerste dag zijn van de week, en V.CHR. het toestaan voor de
nieuwe maan niet zichtbare achter wolken tot Zondag, 2 Maart, 590. Aldus, is dit 12de jaar de vernietiging van
Jeruzalem. De eerste maand zou op de nieuwe maan 7 Maart, 591 V.CHR. beginnen. Dan de van het
zonmirakel helft van een baan later, de „verduistering“ van 7 September, 591 V.CHR.

32:17 van Ezekiel „het kwam om ook in het twaalfde jaar, in de vijftiende dag van de maand over te gaan, dat
het woord van LORD unto me kwam, die“ zeggen

Één jaar na 7 September, zijn 591 V.CHR., V.CHR. de 15de dag van de maand, 7 September, 590. De zon kan
één later jaar teruggekeerd zijn, 7 September, 590 V.CHR. Aldus, kan de val van Jeruzalem over 7 September,
590 V.CHR. geweest zijn.

30:20 van Ezekiel „en het kwam om in het elfde jaar, in de eerste maand, in de zevende dag van de maand
over te gaan, dat het woord van LORD unto me kwam, die“ zeggen

De eerste maand kan de burgerlijke kalender zijn. Aldus, kan de zonneverduistering in China, 7 September,
591 V.CHR., in dit elfde jaar voorgekomen zijn. Dan V.CHR. volgt de vernietiging van Jeruzalem 7 September,
590.

39:2 van Jeremiah „en in het elfde jaar van Zedekiah, in de vierde maand, de negende dag van de maand, werd
de stad verdeeld.“

Het 33:21 van Ezekiel „en het kwam om in het twaalfde jaar van onze gevangenschap, in de tiende maand, in
de vijfde dag van de maand over te gaan, dat die uit Jeruzalem was ontsnapt unto me kwam, het zeggen, is de
stad smitten.“

Dit elfde jaar en twaalfde jaar moeten het zelfde zijn. Een zonmirakel, een Zondag, Augustus 11, 591 V.CHR.
op negende van Av en een zonmirakel 177 later dagen, de helft van een baan later op vijfde van de tiende
maand, Zondag, Februari 2, 590 V.CHR. en de zon kunnen terugkeren en aardestroom uit de omgekeerde baan.
Dan kan het zonmirakel van duisternis 7 September, 591 V.CHR. de zon zijn die rond aarde bij de snelheid van
licht één uur in de tijd van middagIsraël en bij zonsondergang China dezelfde dag draaien dag 40 van cyclus en
de zevende dag van de vijfde maand in Israël.

De reizen van de ernst bij de snelheid van licht, zoals aansteekt. Aldus, als de God de zon rond de aarde
bewoog, niet alleen de zon ongeveer één uur zou donker zijn, maar de ernsttrekkracht op getijden zou niet
eveneens gevoeld worden. Geen licht geen ernsttrekkracht ook niet. De zonne getijden zijn 40% van
maangetijden.

De ernsttrekkracht van de zon en de maan zou dag en nacht precies evenaren. Het zon bewegende westen aan
het oosten kan een ongebruikelijk getijde verlaten, maar nog dat getijde aan de zon worden gebonden. De zon



die rond de aarde bij de snelheid van licht één uur draaien zou geen zonnegetijde bij allen verlaten. Niettemin,
kan een gelijke ernsttrekkracht worden tot stand gebracht. Bekijk enkel donkere kwestie en donkere energie. Zij
worden genoemd donker omdat wij weten wat niet zij zijn. De donkere energie repells kwestie, donkere kwestie
handelt met ernst. God die naar deze grote lengten zijn de gegaan zou om zijn macht te verbergen nog verder
zijn macht gaan verbergen, om de zelfde getijden te veroorzaken normaal om het zelfde getijdensediment te
verlaten normaal.

Geen licht van de zon en de maan zou donker zijn. Als de zon bewogen 360° was kan de maan eveneens
bewogen 360° zijn. Maar waarschijnlijk bleef de maan. Aldus, soms gaat de zon rond de maan. Aldus, kan een
zeer verdonkerde maan bij middag verschijnen toen Jesus op het kruis was.

Niettemin, moet de maan alleen verlaten te zijn = het zelfde maangetijde normaal. Geen ernst van de zon
betekent een ernsttrekkracht waar de zon was moet worden gemaakt om het zelfde zonnegetijde te verlaten die
dag.

Geen licht van de zon en de twee diepste planeten, Mercury, Venus, zou ophouden wijzend op licht van de zon
in notulen, Mars in 16 minuten, Jupiter in 46 minuten, en Saturn in 80 minuten.

Als de zon verdween zou het 8 minuten = de tijd voor licht of ernst vergen om de aarde, voor aarde te bereiken
om de ernsttrekkracht van de zon niet te voelen en in een rechte lijn niet een baan voort te zetten. Als de zon
rond de aarde werd bewogen, zou de ernsttrekkracht nog daar zijn, zou de aarde vooruit verdergaan. Nochtans,
zou deze voorwaartse impuls zorgvuldig moeten worden gecontroleerd om niet dichter aan de zon te trekken.
Nadat de zon zich had bewogen zou de aarde 180° in een omgekeerde baan van de zon stromen. In deze
omgekeerde baan moet de aarde zorgvuldig worden gecontroleerd om de zelfde baan te houden die het normaal
voor de duur van de één of meerdere jaren van omgekeerde baan zou hebben.

Het zou over een half uur voor Mars donker moeten lijken omdat het 16 minuten voor licht om aan Mars van
de zon zou vergen te krijgen en 8 minuten aan 32 minuten voor licht om aan aarde van Mars te krijgen. Het zou
over een uur voor licht nemen ophouden volgend uit Jupiter en Saturn. 80 minuten voor licht van de zon om
Saturn te bereiken, en over de zelfde 80 minuten voor licht van Saturn om aarde te bereiken = 3 uren. Aldus,
konden deze twee buitenste planeten nog zichtbaar zijn ter wereld binnen de één uur360° kring van de zon.
Hoewel Jupiter en Saturn vertraagde uur van duisternis zouden hebben.

Dan voor de vijf planeten om in Hoektand/Scorpius in konings Bleke droom te verschijnen, zou de
tijdvertraging voor licht van Saturn aan aarde betekenen Saturn in Scorpius voor een uur verschijnt en de helft
alvorens het licht van Saturn aan aarde kwam om Saturn te tonen zich had bewogen.

De studies van oude maan en zonnegetijden worden slechts nu diepgaand onderzocht. Uiteindelijk, zal de
waarheid worden geweten de God de zon bewoog. Maar de resultaten zullen niet zijn wat de mens wil.

Als de God de zon bij de snelheid van licht bewoog en zich met de zon bewoog, zou de tijd op de zon terwijl
het voortdurend ter wereld ophouden. Op andere tijden kan het half uur van linkerzijde in tijd van een halve
omgekeerde baan door de zon worden beantwoord die 180° bewegen. Aldus, donker kon de zon in Israël lijken
terwijl de zon 180° rond de aarde van horizon aan horizon draaide. Omdat de tijd op de zon zou ophouden, zou
de zon donker lijken. Eerder dan het bijna één uur aan volledige 360° aan tegen twee halve omgekeerde banen.

Aldus, zou een klok op de aarde vóór en na de zelfde nauwkeurige tijd vertellen, die de dag en het uur en de
minuut en tweede van de dag aanpassen.

27:45 van Matthew „nu van het zesde uur was er duisternis over al landunto het negende uur.
Het 27:46 en over het negende uur Jesus schreeuwde met een luide stem, het zeggen, Eli, Eli, lamasabachthani?
d.w.z., Mijn God, mijn God, waarom hast thou achtergelaten me?“



Het 16:3 van Isaiah „neemt advies, uitvoert oordeel; maak thy schaduw als nacht in het midden van noonday;
verberg de paria's; bewray niet hem dat wandereth.“

Amos het 8:9 zal „en het om in die dag komen over te gaan, saith Lord GOD, dat ik de zon om bij middag zal
veroorzaken te dalen, en ik zal de aarde in de duidelijke dag verdonkeren: “

Het 13:10 B van Isaiah de „zon zal in zijn vooruit het gaan worden verdonkerd,“

Het 24:23 van Isaiah „dan worden verward zal de maan, en de beschaamde zon, wanneer LORD van gastheren
in onderstel Zion, en in Jeruzalem, en vóór zijn Ouden.“ gloriously zal regeren

Het 15:9 van Jeremiah „zij dat hath gedragen languisheth zeven: zij hath opgegeven het spook; haar zon is
gedaald terwijl het nog dag was: zij hath beschaamd en verwarren: en het residu van hen zal ik aan het zwaard
vóór hun vijanden, saith LORD.“ leveren

Het 13:15 van Jeremiah „hoort ye, en geeft oor; ben niet trots: voor gesproken LORD hath.
Het 13:16 geeft glorie aan LORD uw God, alvorens hij duisternis veroorzaakt, en vóór uw voetenstruikeling op
de donkere bergen, en, terwijl ye licht zoekt, verandert hij het in de schaduw van dood, en maakt tot het
brutoduisternis.“

Het 31:35 van Jeremiah „zo saith LORD, dat giveth de zon voor een licht tegen dag, en de verordeningen van
de maan en van de sterren voor een licht 's nachts, dat divideth het overzees wanneer de golven daarvan brullen;
LORD van gastheren is zijn naam: “

De het 3:6 „daarom nacht zal van Micah unto u zijn, dat ye geen visie zal hebben; en het zal donkere unto u
zijn, die ye niet goddelijk zal; en de zon zal onderaan over de helderzienden gaan, en de dag zal over hen.“
donker zijn

Het 7:8 van Micah „verheugt zich niet tegen me, de mijnvijand van O: wanneer ik val, zal ik me voordoen;
wanneer ik in duisternis zit, zal LORD een lichte unto me.“ zijn

De schaduw van dood kan de Sabbat Jesus zijn was in het graf vóór zijn verrijzenis.

In zowel Amos als Isaiah is de zon verdonkerd in zijn vooruit het gaan. Dan moet de God de zon rond de
aarde bij de snelheid van licht bewogen hebben. De tijd zou op de zon ophouden, dus zou er geen licht bijna één
uur zijn.

Dan zou de zon in 3 PM positie bij 1 PM weer verschijnen.

De zon die bij 3 PM aankomen positie omdat de zon 360° in minder dan één uur bij de snelheid van licht heeft
voltooid.

De zon moet 360° in 53 minuten minstens bewegen = verlatend één minuut om van inertie aan de snelheid van
licht en één minuut aan deacelerate aan inertie te versnellen, bij de snelheid van licht te reizen en volledig
donker te zijn = 55 minuten. Of eenvoudig werd de zon verplaatst naar de snelheid van licht in seconden.

De zon moet, in een paar seconden, van inertie aan de snelheid van licht onmiddellijk worden bewogen. Er
moeten twee daling/de winter halve banen zijn verlatend 30 minuten elk in het missen van tijd = 60 minuten.
Van de daling equinox aan de lente equinox zijn 179 dagen. 179/365.2 X 48 uren = 23 uren en 30 minuten.
Deze halve baan zou 30 minuten meer versnelde tijd moeten hebben dan 24 uren, omdat de versnelde helft van
daling/de winter de 30 meer notulen van versnelde aarde = 24 uren en 30 minuten versnelde aarde zou moeten



hebben. De nauwkeurige halve baan moet 30 minuten precies hebben meer dan 24 uren van versnelde aarde.
Om het één uur van de zon te evenaren die zich bij de snelheid van licht bewegen, moeten twee verlaten over
notulen van de 24 uren 2 X 30 minuten evenaren.

Aldus, zou er geen netto ontbrekende tijd ter wereld zijn. Een klok ter wereld zou geen uur van verloop van
tijd tonen. Een horloge van op om het even welk ogenblik vóór twee voordien jaar, twee jaar laat na de
teruggekeerde zon, zou de nauwkeurige tijd van dag tonen die normaal ter wereld zou zijn.

Aldus, valt het totaal van twee/de winter de halve omgekeerde banen 60 minuten moeten evenaren, verlatend 5
minuten meer dan de 55 minuten van zon bij de snelheid van licht na 360° = 3 PM de positie van de
zonwijzerplaat één uur na 12 PM de tijd van het duisternisbegin reizen.

Aldus, dit vijf meer notulen van 60 minuten = 5/60 X 24 uren = twee uren. Dan, zou de aarde het één
uurwesten tijdens het uur roteren de zon rond de aarde werd bewogen. En de zon zou nog eens twee het meer
urenwesten = drie uren in totaal bewegen. Aldus, zou een zonwijzerplaat vóór de tijd van middag, 12 PM
vertellen, en de zonwijzerplaat na zou voor 3 PM = het negende uur vertellen.

Dan zou er ook de twee meer uren op de zonwijzerplaat vóór zonsondergang zijn. De zon kan het westen naar
het oosten verplaatsen nadat zonsondergang, die in het westen de toenemen de de volgende Zaterdag, dag van
de Sabbat, en het plaatsen in het oosten, en het, vóór plotseling en briljant het toenemen in het oosten donker
wordt. De totale netto bewegingen zouden geen netto ontbrekende tijd ter wereld verlaten.

Dan zou Orion die normaal om bij 7 PM, na zonsondergang bij 6 PM zou beginnen te verschijnen, wanneer
Orion zou plaatsen, in plaats daarvan met de hierboven sterren bij 5 PM verschijnen. Orion zou nog door 8 PM
plaatsen. De omwenteling van de aarde is niet veranderd. Maar de zon zou twee uren aan het westen zijn.
Aldus, die nacht wanneer Orion nauwelijks alvorens te plaatsen zou verschijnen, Orion hierboven helder zou
zijn in de nachthemel toen het na zonsondergang, 3 April, ADVERTENTIE 33 donker werd.

Orion zou enkel aan het oosten van de zon moeten verschijnen, toen de zon werd verdonkerd. De sterren
kunnen verschenen zijn niet. Maar de zon zo veel worden verdonkerd dat de sterren, Orion, lucht zouden
moeten lijken.

De zon die 360° draaien rond de aarde bij middag in een rechte lijn zou om zich op 23° toen onderaan 23°
schijnen te bewegen. In Hawaï in Mei was mijn schaduw bijna bestaand niet. Aldus, kan dit vers van de
schaduw van de middagdag de beweging beschrijven van de schaduw bij middag terwijl de zon in zijn revolutie
rond de aarde zich schijnt op en neer te bewegen.

Dit kan in het 38ste jaar van Azariah van zijn leven geweest zijn, in het 18de jaar van hem regeer, V.CHR. in
830. Aldus, Azariah die 38, de zelfde leeftijd zoals Jesus zijn toen hij werd gekruisigd, de duisternis die een
type van Christus zijn.

Misschien was de konings Bleke droom op Dinsdag, 18 Maart, 1240 V.CHR. de zesde maandag eerder dan 16
Februari, 1240 V.CHR. Nochtans, kon deze slag van Merom op Zaterdag voorkomen. Joshua gaf de geen rust
van Israël zou moeten betekenen alle drie slagen op Zaterdag voorkwamen. Most likely konings Bleke droom
en de slag van Merom waren Zondag, 16 Februari, 1240 V.CHR. = 365 dagen van de val van Jericho 17
Februari, 1241 V.CHR. wegens schrikkeljaar 29 Februari, 1241 V.CHR. Ook, worden de maandagen geteld van
Maagd dag één van de 28 maantekens. Dan, de zon in Maagd in Februari 15, 1240 V.CHR., en de maan in het
zesde maanherenhuis, Scorpius. Aldus, de zesdaagse maan in de eerste maand van de lente na zonsondergang.
Dan, zou de zontribune nog bij de zonsondergangpositie 12 uren terwijl de aarde roteert, en nu inzake de
overkant van aarde, aarde terug in de regelmatige richting van baan stromen.



De eerste maandag van 28 is Jue in Maagd, Kang in Maagd, Di in Weegschaal, Hoektand in Scorpius, Xin in
Scorpius, en dag 6 Wei in Scorpius.

De beste manier is pi te regelen. Het gebied van een kwadrant is A X B X pi/4. Voor de huidige elliptische
baan van de aarde: Zo is de kortste afstand aan de zon 147.000.000 Kilometers. De langste afstand is
153.000.000 K. De afstand bij equinox is 149.000.000 K. Zo 147 X 149 X 3.14159265/2 = 34405.151. 153 X
149 X 3.14159265/2 = 35809.443. 34405.151 + 35809.443 = 70214.594. 70214.594/34405.151 = 2.04081.
2.04081 X 48/2 = 24.50 u = 24:30uren. Het zelfde die 30 minuten missen. 48 uren meer dan 365.24 dagen = 7.9
minuten per dag. Dan voeg een anderhalve dag toe om aan de Lange Dag van Joshua te krijgen = 1.5 X 8
minuten en wij hebben de ontbrekende 40 minuten. 30 + 10 = 40.

Het meest dichtbijgelegen, meest verste en halve baanpunt is niet helemaal de zonnestilstanden en equinoxes.
Aldus, passen de afstanden hierboven de data 17, 1241 Februari V.CHR., Augustus 24, 1241 V.CHR. en
Februari 15, 1240 V.CHR. aan. Maar toch, vandaag passen equinoxes deze data in afstanden van de zon aan aan
wat zij V.CHR. op deze data van zonmirakelen in 1240 waren. Aldus, past de de zomer halve baan van 186.5
dagen vandaag deze eerste de helftbaan van de val van Jericho aan. Dan om een anderhalve dag toe te voegen
geef 188 dagen. Het „verloop van tijd dat terug in de dag miste van Joshua was 23 uren en 20 minuten“. De
lange dag was 23:20uren in verloop van tijd die de ontbrekende tijd in die halve baan aanpassen. De lange
dagen moeten aan 48 uren in beide halve banen kloppen. Aldus, moet de tweede de helftbaan 24:40uren hebben
in het missen van tijd om aan 48 uren te kloppen.

Aldus, zouden de 10 die graden aan 40 Bleke minuten en koning worden opgeteld de zonsondergang zien. het
zonverblijf bij zonsondergang en het eerste trimester maan direct boven, en 12 uren later de zonstijging 10
graden boven de westelijke horizon. Aldus, gedroomd konings Bleek werd hij gekleed in de zon en de maan.

Misschien kunnen deze data één maand worden naar voren gebracht; de val van Jericho, Zaterdag, Maart 16,
1241 V.CHR., de lange dag van Joshua, Vrijdag, September 20, 1241 V.CHR. en konings Bleke droom op de
Chinese zesdaagse maan, Dinsdag, 18 Maart, 1240 V.CHR. Dan zou deze beeld genomen middag 16
September, 2010 tezelfdertijd het licht van de middagdag van jaarJoshua gevraagde God tonen om de zon te
maken zich nog bevinden. 20 september, Julian 1241 V.CHR. is 11 September, 2010 omdat de daling equinox
in 1241 V.CHR. 1 Julian Oktober en niet ons 22 September in de Gregoriaanse kalender was die wij van 1
ADVERTENTIE hebben gebruikt die de data en de seizoenen intact houdt. Aldus, als Jesus geboren 12
September was, zouden 7 V.CHR., de dag de zon nog Joshua betekende dezelfde dag Jesus, Joshua zijn, waren
geboren.

Nochtans, kon de zesdaagse maan in konings Bleke droom niet op Zaterdag 15 voorkomen Maart de de
tweede dagmaan tenzij dit van het zesde maanherenhuis Scorpius, maar maandag vier werd geteld. Aldus, zou
de konings Bleke droom = de slag van Merom, Zondag, Februari 16, 1240 V.CHR. en maandag zes moeten
zijn. De dag werd geteld bij nachtdaling, dus opnieuw 16 is Februari, 1240 V.CHR. maandag zes.

Niettemin, werken de maandata en de Zaterdag Sabbaths het best met de val van Jericho, Zaterdag, Februari
17, 1241 V.CHR., de lange dag van Joshua, Zaterdag, Augustus 24, 1241 V.CHR. en de slag van Merom,
Zaterdag, 15 Februari, 1240 V.CHR.

24 augustus, 1241 V.CHR. was dag 33 van cyclus 60 in China. Normaal, richt de Grote Beer aan Arcturus

op 12 PM lucht in Augustus/September. Aldus, is Arcturus onzichtbaar naast de zon van de
middagdag. Als de zon op de overkant van aarde is, gaat Arcturus direct boven bij middernacht over. Aldus,
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kunnen de Chinezen de Grote Beer in deze ongebruikelijke positie op de Lange Dag van Joshua in Israël
geregistreerd hebben. De zon kan hebben toenam in het westen op de Lange Dag van Joshua. Aldus, zou
Arcturus over China bij middernacht als God bewogen het zonoosten overgaan. Dan opnieuw tijdens de 24 uren
van de langere dag is China in duisternis en ziet over pas opnieuw Arcturus bij nacht.

15:5 van het ontstaan „en hij bracht hem vooruit in het buitenland, en zei, kijkt nu naar hemel, en vertelt de
sterren, als thou hen kunnen nummeren: en hij zei unto hem, zo zal thy zaad.“ zijn

Abraham zou, omhoog kijken en zou boven de pas van sterArcturus direct bij nacht zien. Aldus, zou Abraham
de ster van de komst van Jesus voorzien.

Arcturus zou direct boven in September overgaan omdat de zon aan de overkant van aarde 12 September, 7
zich V.CHR. zou bewogen hebben. Wisemen wie de ster, moet Arcturus gezien hebben zag. Dan voor wisemen
om te weten waar Jesus geboren zou zijn, zouden zij een schietlood nodig hebben. Er zijn tekeningen van dit op
dit ogenblik gebruikte plumbline. Jesus is plumbline omdat hij nooit de aarde raakte, en was overeenkomstig
Hemel.

Wisemen reisten zuiden. Zij hielden in Jeruzalem op om te vragen waar Christus geboren zou zijn. Zij reisten
toen acht meer mijlen naar Bethlehem. Eveneens, reiste Jacob zuiden van Bethel naar Ephrath Bethlehem, waar
Benjamin geboren was, en Rachel stierf.

Het 2:16 „toen Herod van Matthew, toen hij zag dat hij van de wijzen werd bespot, wroth, overschreed en
vooruit verzond, en zwenkt alle kinderen die in Bethlehem, en daarvan in alle kusten, van twee jaar oud en
onder, volgens de tijd waren die hij vol overgave van de wijzen had onderzocht.
Het 2:17 werd toen vervuld dat die door Jeremy de helderziende werd gesproken, die zeggen,
Het 2:18 in Rama was daar een gehoorde stem, klaagzang, en het huilen, en het grote rouwen, Rachel die voor
haar kinderen huilen, en zou niet getroost worden, omdat zij niet.“ zijn

35:16 van het ontstaan „en zij reisten van Bethel; en er was slechts een kleine manier om aan Ephrath te
komen: en Rachel travailed, en zij had dwangarbeid.“

35:18 van het ontstaan „en het kwam om over te gaan, aangezien haar ziel in het vertrekken was, (voor zij
stierf) dat zij zijn naam Benoni riep: maar zijn vader riep hem Benjamin.“

Arcturus is bij het noorden 19° van de evenaar. De poolster op het tijdstip van Senemut en hemelplafond van
faraoSeti I, 1400 was V.CHR. bij de ster in het handvat van de Grote Beer. Wegens precession van equinoxes
heeft de poolster = de as van de het noordenpool, zich bewogen. De poolster nu in de ADVERTENTIE van
2000 is meer dan 10° boven de lip van de Grote Beer en meer dan 20° sinds 1360 V.CHR. bewogen. Dan, in dit
September van 5 V.CHR., zou Arcturus meer dan verder moeten zijn het noorden 10° = 12° plus 19° het nu =
31° is en direct over Bethlehem overgaat.

Elke familie in Schotland moest een Bijbel van Genève hebben.

De bijbel van Genève:



Van Bijbel 1594 van Genève ADVERTENTIE:

Van de Bijbel van Genève: Bethlehem: Het 31:51 van de Breedte van het 65:55 van de lengte

De breedte van Bethlehem, Israël is 31.705791, en de lengte is 35.200657. gps coördinaten van 31° 42 '
20.8476“ N en 35° 12 ' 2.3652“ E.



Neem van nota de lengte 65° niet 35° was. De nulmeridiaan ging nog niet op dat ogenblik door Greenwich
Engeland. De lengte werd geteld van het midden van de Atlantische Oceaan, verder het westen 30°. Aldus, 30°
in de Atlantische Oceaan, plus 35° = 65°.

Zie Nulmeridiaan - Geschiedenis. Wikipedia.

Aldus, was de berekening zelfs terug in de ADVERTENTIE van 1594 vrij nauwkeurig. Aldus, wisemen in
hun dag kon ook ook zeer nauwkeurig zijn.

De polaire as verplaatst ongeveer vijf duim per jaar. Zo, deze 425 jaar geleden zou Bethlehem bij een lichtjes
verschillende breedte, misschien honderd meters verschillend zijn. Dan 2000 jaar geleden, kan Bethlehem een
kilometer verschillende breedte geweest zijn.

Ook, de tectonische platen van Europa, Afrika, en de beweging van het Midden-Oosten, misschien een duim
of meer, elk jaar. Meer dan 2000 jaar, zelfs duim klopt. De Arabische plaat beweegt het noorden. Zo moet
Bethlehem misschien honderd voet verder zuiden geweest zijn toen Jesus geboren was. Dit maakt het voor
Arcturus gemakkelijker om overheadkosten van Bethlehem direct over te gaan toen Jesus geboren was.

Hier kunt u zien Thuban net boven het handvat van de Grote Beer is. Aldus, in de tijd van Christus, zou de
polaire as tussen Thuban en Poolsters zijn. Onder u zie V.CHR. Thuban in het centrum van de cirkel van polaire
as 1400:

De software van het planetarium toont Arcturus bij 89° of eenvoudig 90° V.CHR. boven Bethlehem bij
middernacht in Maart van 7. Aldus, als de God de zon naar de overkant van aarde verplaatste toen Jesus
geboren waarschijnlijk 12 September was, 7 V.CHR.: Arcturus zou, 90°, boven Bethlehem direct overgaan. Dan
in twee jaar van de omgekeerde baan van de aarde, zou Arcturus direct boven Bethlehem overgaan toen de
wijzen de ster volgden. De wijzen kwamen aan Jeruzalem vragen waar Jesus geboren zou zijn. Op het horen
was het in Bethlehem, kunnen de wijzen een kwadrant met een schietlood gebruiken om van Arcturus de plaats
te bepalen direct hierboven, en aan het huis van Joseph en Mary te komen toen Jesus bijna twee jaar oud was,
over een paar weken vóór de V.CHR. opnieuw teruggekeerde zon September 15, 5 en aardestroom uit de
omgekeerde baan.

Hier ziet u Arcturus waar het nu is. Merk op dat het 19° Dec (Topocentric) = verder zuiden bedraagt 10° dan
het 2000 jaar geleden binnen 5 V.CHR. was; wegens precession van equinoxes.
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Hier ziet u Arcturus V.CHR. bij 29:29graden in 5 = 29:29° Dec (Topocentric). Bethlehem was bij ongeveer
breedte 30°. Aldus, rechte is omhooggaand van 30° 90° is Arcturus op het tijdstip van de geboorte van Jesus.







Hier ziet u de poolpositie bij het midden van de cirkel. U kunt Thuban, de poolster in Egyptische tijden ook
zien, bent dichtbij het midden van de cirkel.

Hier kunt u de relatieve beweging van Arcturus in de loop van de millennia zien:

Hemel en Telescoop

Het 38:32 „Canst van de baan brengt thou vooruit Mazzaroth in zijn seizoen? of canst leidt thou Arcturus met
zijn zonen?“



Voor Arcturus om direct over Bethlehem bij middernacht in September van 7 V.CHR. over te gaan; de ster
moet worden bewogen om precession van de aarde van equinoxes te passen. De zon moet naar de overkant van
de aarde voor Arcturus worden verplaatst om direct boven bij middernacht in September over te gaan.

Arcturus is in de constellatie van de Veehoeder, Bootes. Arcturus wordt voorgesteld als lendestukken van de
Veehoeder. Aldus, Jesus geboren in het het fokkenseizoen van de schapen van September.

Het 12:35 van Luke „liet uw lendestukken zijn ongeveer girded, en uw lichten het branden; “

Misschien omvatte 89° in een oude planetariumsoftware wordt gegeven voor Arcturus boven Bethlehem deze
kleine beweging van Arcturus niet die. En zelfs als het, en de beweging van Arcturus terug naar de tijd van
Christus wordt ontworpen, weten wij nog niet waar de ster 2000 jaar was geleden omdat er geen nauwkeurige
dan gemaakt en terug geregistreerde die metingen waren. En als de God de ster bewoog, zijn wij niet meer
wijzer. Deze beweging van Arcturus was in de richting om 89° te maken 90° boven Bethlehem te zijn. Aldus, of
de manier, door fout rond te maken of onnauwkeurige van de beweging van Arcturus, Arcturus in kaart te
brengen was het waarschijnlijkst direct boven Bethlehem toen Jesus geboren was.

Arcturus is weg 37 lichte jaren. Dan, werd het licht dat verlaten Arcturus bij de geboorte van Jesus slechts
enkel aarde vlak vóór Jesus zou bereiken gekruisigd.

Amos 7:8 „en LORD zeiden unto me, Amos, welke het meest seest thou? En ik zei, plumbline van A. Dan zei
Lord, Behold, zal ik een plumbline in het midden van mijn mensen Israël plaatsen: Ik zal niet opnieuw door hen
meer overgaan: “

2 het 21:13 van koningen „en ik zal over Jeruzalem de lijn van Samaria uitrekken, en daal van het huis van
Ahab sterk: en ik zal Jeruzalem als mens wipeth een schotel die afvegen, die het afvegen, en het draaien
bovenkant - neer.“

Het 28:17 „Oordeel van Isaiah ook zal ik aan de lijn leggen, en de oprechtheid aan daalt sterk: en de hagel zal
het toevluchtsoord van leugens wegvegen, en de wateren zullen de verbergende plaats.“ overlopen

Het 4:10 van Zechariah „voor wie hath verachtte de dag van kleine dingen? want zij zich zullen verheugen, en
in de hand van Zerubbabel met die zeven zullen zien sterk dalen; zij zijn de ogen van LORD, die heen en weer
de gehele aarde.“ doornemen

De zon die in het westen toenemen en in het oosten plaatsen kan bij veranderende sproeiers worden
vergeleken. Als u afwisselend de sproeier in plaats van aanvang opnieuw van bij het begin beweegt, is het netto-
effect een verlies in dekking van één zesde. Eveneens, zou het verlies in de dekking van zonlicht ook één zesde
zijn.

Barst-makend op dag bingshen [33], in de avond: op de volgende dings [34] dag zouden wij een bi-offer aan
Noordelijke Dipper (dou) moeten uitvoeren
Heji, 21348

Barst-maakt op dagyiwei [32]: op deze dag zouden wij het u-ritueel aan Dipper en aan FA moeten uitvoeren.
Gebruik dit.
Heji, 32253

De veertigste jaar elfde maand toen Mozes stierf zou de elfde maand 26 November, 1242 V.CHR. van de de
eerste maand 14de dag, Vrijdag, 30 Maart, 1281 moeten geweest zijn V.CHR. Dan stierven Miriam, Aaron en
Mozes op de eerste dag van de week evenals de eerste dag van de maanmaand. Miriam stierf V.CHR. Zondag,
de eerste dag van de week, de eerste dag van de eerste maand, 5 Februari, 1242. Aaron stierf V.CHR. Zondag,



de eerste dag van de week, de eerste dag van de vijfde maand, 4 Juni, 1242. Mozes stierf V.CHR., de eerste dag
van de week, de eerste dag van de elfde maand, 26 November, 1242. Dan was de Vrijdag, 26 Januari, 1241
V.CHR. de eerste dag van Nissan. De zondag, 4 Februari, 1241 V.CHR. was de 10de dag toen Israël Jordanië
kruiste.

Handelt 7:23 „maar toen hij goed-nigh veertig jaar oud was, kwam het in zijn hart om zijn brethren te
bezoeken de kinderen van Israël.“

Het 4:1 van de uittocht „en Mozes antwoordden en zeiden, maar behold, zullen zij me niet, geloven noch
hearken unto mijn stem: want zij zullen zeggen, Verschenen niet untothee van LORD hath.
Het 4:2 en LORD zeiden unto hem, wat dat in thinehand is? En hij zei, de staaf van A.
4:3 en hij zei ter plaatse, goot het. En hij goot het ter plaatse, en het werd een serpent; en Mozes van vóór het is
gevlucht die.
Het 4:4 en LORD zeiden unto Mozes, stellen thinehand voor, en nemen het door de staart. En hij stelde zijn
hand voor, en ving het, en het werd een staaf in zijn hand: “

Hier kunt u een Ogopogo „stok“ zien. De mond bij de bodem is open. U kunt een oog, neusgaten, en tanden
zien:

Opnieuw kunt u een Ogopogo „stok“ in de kreek zien. Neem nota van het witte oog:



Aldus, was Mozes V.CHR. ongeveer 39 jaar het oude zijn 1322. Dit was over de zelfde leeftijd zoals Jesus,
oude 38 1/2 jaar toen hij in ADVERTENTIE 33 werd gekruisigd. Dubbel 38 1/2 = 77 jaar. 50 jaar cycli van
deze datum aan ADVERTENTIE 29 toen Jesus met zijn ministerie - geen jaar 0 begon.



Dan hield de korf die Zondag 4 Februari, 1241 V.CHR. te vallen op. De donderdag, 8 Februari, 1241 V.CHR.
was de Pascha. Zondag, 11 Februari, 1241 V.CHR., eens omcirkelde Joshua Jericho. Zaterdag, 17 Februari,
1241 V.CHR., veroverde Joshua Jericho. 188 later dagen, Zaterdag, 24 Augustus, 1241 V.CHR. betekende de
zon nog Joshua. De zaterdag, 15 Februari, 1240 V.CHR. was de slag van de Bleke droom van Merom en van de
koning. Dan was de maanverduistering 24 September, 1205 V.CHR. die zoals in konings Bleek 35ste jaar werd
geteld eigenlijk zijn 36ste jaar, waren 35 en een half de jaren voorbijgegaan. Er kan een Vrijdag van het
zonmirakel, 9 Mei, 1206 V.CHR. op de 13de dag van de eerste maanmaand van de lente in konings Bleek 35ste
jaar geweest zijn. De volle maan, wanneer a natuurlijk - de voorkomende maanverduistering kan gebeuren, was
één dag later op 10 Mei, 1206 V.CHR.

Aldus, het zonmirakel zowel op maandag 13 als dag 13 van cyclus 60, 9 Mei, 1206 V.CHR. Het jaar kan van
de nieuwe maan 25 April, 1206 V.CHR. geteld te zijn. De Chinezen telden gewoonlijk het begin van het jaar in
de lente. 1 april, 1206 V.CHR. was lenteequinox. De 13de dag van de maanmaand zo scheen een dag vroeg
voor een maanverduistering en werd zo geïnterpreteerd als teken door koning Bleek van zijn benoeming van
hemel.

De verjaardag van de draak was de 13de dag van de zesde maand in China. De nieuwe jaren begonnen in
September en in Februari. De zonne verduisteringen werden beschreven door de draak etend de zon. Sommige
verslagen van zonneverduisteringen waren geen zonneverduisteringen. De Chinezen kunnen een engel zoals een
draakbeweging gezien hebben en of de zon behandelen. De zon werd verdonkerd bij de val van Jeruzalem 7
September, 591 V.CHR. op de zevendaagse maan. Dit was geen zonneverduistering omdat een
zonneverduistering slechts op de nieuwe maan kan voorkomen. Dan moet een engel de zon bewogen hebben en
behandelen die dag, die met de draak kan worden vergeleken etend de zon.

De wetenschappers kunnen bij de vrees grinniken de Chinezen en anderen waren van mening toen er een
totale zonneverduistering was.

Op dezelfde manier kunnen de wetenschappers grinniken dat zij dwaasmensen in het geloven kunnen er geen
God en geen manier voor deze zonmirakelen zijn.

Vele mensen voelen omdat de zon de as voor het zonnestelsel is, geen dat de zon kan bewegen.

De god is God, kan hij de zon bewegen. Al deze verslagen richten aan God die de zon bewegen, en dan de zon
terug zonder een spoor bewegen.

Het 11:3 van Hebreeërs „door geloof begrijpen wij dat de werelden door het woord van God werden
ontworpen, zodat de dingen die worden gezien niet van dingen werden gemaakt die.“ verschijnen

De wetenschappers kunnen slechts 4% van het heelal vertegenwoordigen. De rest is in donkere kwestie en
donkere energie - dark omdat wij weten wat niet het is.

Vaak, werd de keizer in China vermoord uit vrees van natuurlijk - voorkomende maan en
zonneverduisteringen.

Nochtans, werden vele Chinese keizers op jaren gedood die in 68 of 07 V.CHR. = 68 V.CHR. aan het offer 3
April, van Jesus ADVERTENTIE beëindigen 33 = 100 jaar. 07 V.CHR. aan de geboorte 12 September, 7 van
Jesus V.CHR. = 100 jaar. De frequentie van nieuwe keizers op deze data en data van de Bijbel moet betekenen
er zonmirakelen waren de Chinezen als omens namen.

Enkel bekijkend de pagina's van de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de laatste honderden jaar
Boeken van het Bamboe - de keizer kwam aan de troon op een jaar die 67 V.CHR. of 68 beëindigen V.CHR., of
een jaar die 07 V.CHR. beëindigen.



Dit kan slechts wegens een zonmirakel zijn dat de Chinezen als omen aan veranderingskeizers namen.

Toen in China in 2007, de Chinezen me vaak beelden van hun Phoenix toonden, waren zij trots van hun
Phoenix. En deze duizenden jaren na phoenixes schenen om mensen aan Jesus in de dagen van het Oude
Testament te richten.

De zon die zich op de 17de dag van de zevende Hebreeuwse maand, 12 hebben September, bewogen zou 7
V.CHR. twee later jaar moeten terugkeren, 12 September, 5 V.CHR. op de 13de dag van de maanmaand. 15
september was de volle maan, de 14de dag van de Hebreeuwse maanmaand.

De god moet deze data gebruikt hebben om de zon te bewegen om aan zijn Zoon te richten. De gehele Bijbel
richt aan niets buiten Jesus. Niets is maar Redding van belang.

De Keatze dag, dag één van cyclus zestig, kon een zonmirakel geweest zijn om aan twee jaar na de geboorte
12 September, 7 V.CHR. te richten van Jesus, dus 12 September, 5 V.CHR. Een zonmirakel op de 17de
maandag van de zevende Hebreeuwse maand, is V.CHR. op 21 September, 1207. De Chinezen begonnen hun
herfst in Augustus en hun kalender was maan. Aldus, kon September hun vorige maand van de herfst geweest
zijn.

Dan enkel als het zonmirakel tegelijk met de maanverduistering in 15 September, 5 V.CHR. toen de zon zich
terug twee jaar na de geboorte van Jesus bewoog. Als de zon bij de maanverduistering van 15 September
terugkeerde, zouden 5 V.CHR., de dag van 60 dag drie zijn.

Aldus, het verschil van 2 dagen vanaf 21 September, 1207 V.CHR. aan 23 September, 1205 V.CHR.; van de
geboorte 13 September, 7 van Jesus V.CHR., aan de maanverduistering 15 September, 5 V.CHR. Ook, zou 21
September datum in 1207 V.CHR. 13 September datum in 7 V.CHR. evenaren omdat de herfst equinox in 1207
V.CHR. 1 was Oktober en de herfst equinox in 7 V.CHR. 22 September was.

Dan is de kruisiging van Jesus het 490ste jaar van de muur van Jeruzalem die volledig V.CHR. in 458, 3
April, ADVERTENTIE 33 zijn. En ben ook V.CHR. van de cyclus van 49 jaar van ongebroken 1242. Dan is het
ministerie van Jesus van zijn lezing in Luke 4 om met jubile in het 50ste jaar op Yom Kippur, Vrijdag, 9 te
beginnen September, ADVERTENTIE 29, of eerder Vrijdag, 7 Oktober, ADVERTENTIE 29, drie en een half
jaren aan de kruisiging van Jesus, 3 April, ADVERTENTIE 33.

Het 25:29 van Leviticus „en als een mens een woningshuis in een ommuurde stad verkoopt, dan kan hij het
binnen een geheel jaar terugkopen nadat het wordt verkocht; binnen een hoogtepunt kan het jaar hij het
terugkopen.
25:30 en als het niet binnen de ruimte van een volledig jaar wordt teruggekocht, dan het huis dat in de
ommuurde stad is zal voor ooit aan hem worden gevestigd dat gekocht het door zijn generaties: het zal niet in
jubile.“ uitgaan

Van toen Herod begon de Tempel in 18 V.CHR. te herbouwen was 49 jaar aan het offer van Jesus, 3 April,
ADVERTENTIE 33 = dit jubile zelfde 49 jaar.

Tacitus registreerde Phoenix verscheen in Egypte in ADVERTENTIE 34. Het verschijnen van Phoenix
betekent Phoenix aan de zon vloog en de zon naar de overkant van de aarde verplaatste. Dit die verschijnen van
Phoenix kan zijn wanneer de zon neer plotseling bij middag wordt gebogen toen Jesus 3 April,
ADVERTENTIE 33 werd gekruisigd. Of de zon bewoog die Vrijdag nacht en of die Zondag ochtend. Aldus, is
het verslag van ADVERTENTIE 33.

4:25 van Luke „maar ik vertel u van een waarheid, waren vele weduwen in Israël in de tijd van Elias, toen de
hemel drie jaar en zes maanden werd gesloten, toen de grote hongersnood door al land was; “



4:28 van Luke „en alle werden zij in de synagoge, toen zij deze dingen hoorden, gevuld met toorn,
Het 4:29 en steeg, en duwde hem uit de stad, en leidde hem unto brow van de heuvel waarop hun stad werd
gebouwd, dat zij hem onderaan headlong zouden kunnen gieten.
4:30 maar hij die door het midden van hen overgaan ging zijn manier,“

Hier kunt u dit steile brow van de heuvel buiten Nazareth zien:



Het 16:21 van Leviticus „en Aaron zullen zowel zijn handen op het hoofd van de levende geit, leggen als
zullen over hem alle onrechtvaardigheden van de kinderen die van Israël, en al hun overtredingen in al hun
zonden bekennen, hen zetten op het hoofd van de geit, en zullen wegzenden hem door de hand van een
geschikte mens in de wildernis.“

Josephus schreef dat de man de geit onderaan een steile heuvel zou moeten gieten. Deze scapegeit moest op
dit Yom Kippur worden aangeboden = Jesus vervulde dezelfde dag deze dag van boetedoening toen hij Isaiah
61 las.

Jesus citeerde Isaiah 61 op Yom Kippur, de 10de dag van de zevende Hebreeuwse maand = Vrijdag, 9
September, ADVERTENTIE 29, op het jubile jaar, 50ste jaar. Het 50ste jaar van de verovering van Joshua in
1241 V.CHR. aan de val van Jeruzalem in 591 V.CHR. Dan 70 jaar van gevangenschap aan 521 V.CHR. Dan
50 jaar jubiles aan 9 September, ADVERTENTIE 29.

Van Joshua begon de verovering in 1241 V.CHR. met het 50 jaar jubile en 49 jaar jubile. Eveneens die werd
Joseph, de verre vader van Joshua, V.CHR. gouverneur van Egypte 1 April, 2316, tezelfdertijd de zon nog 10
dagen in China wordt betekend, waarna Yao keizer werd. Het 50 jaar jubile gebeëindigd 7 September, 591
V.CHR. 70 jaar om opnieuw in 521 V.CHR. te beginnen. 49 jaar jubile had dit hiaat niet. Het 50 jaar jubile
beëindigend 29 September ADVERTENTIE om met drie van Jesus en een een half jaarministerie te beginnen 3
April, ADVERTENTIE te beëindigen 33 het eind van 49 jaar jubile.

Dit betekent de God de verovering van Palestina in 1241 V.CHR., en de 40 jaar in de wildernis van 1281
V.CHR., en de 70 jaargevangenschap van 591 V.CHR. aan 521 moet gepland hebben V.CHR. Dit omdat
Abraham over 18 Oktober, 2600 jaar vóór Jesus aan de dag, de 17de dag van de zevende maanmaand, 12
September, 7 V.CHR. 2607 V.CHR. geboren was.

„Abraham had drie jubilees en vier weken jaren, honderd vijfenzeventig jaar.“ geleefd
Het dode Overzees scrolt Studie Edition Volume I. p.215

„En in het zesde jaar, in de zevende week van dit jubileum, riep Abraham Isaac, zijn zoon, en beval hem die
zeggen: Ik ben oud en ik ken niet de dag van mijn dood, voor heb ik mijn dagen voltooid. Behold, ben ik
honderd tweeënzeventig jaar.“
Het dode Overzees scrolt Studie Edition Volume I. p.467

3 X 50 + 7 + 7 + 6 = 170 jaar (niet 172 jaar) = 2437 V.CHR. = 300 jaar van de Egyptische Sothis nieuwe
cyclus 2737 V.CHR. Jacob was geboren toen Isaac 69 jaar oud = dit zelfde 2438 V.CHR. was. 70 jaar na 2438
evenaart V.CHR. precies 2368 V.CHR. Aldus, was Abraham geboren in het Egyptische Sothis jaar 130 V.CHR.
van 2737 = 2607 V.CHR., en Jacob kwam in Egypte in zijn 130ste jaar = het Egyptische Sothis jaar 430 = 2307
V.CHR.

De „zevende week“ kan naar de dag van Pinksteren verwijzen = 7 X 7 dagen, die 50 dagen = een Zondag, van
passover op de Zaterdag is. De eerste dag na de Pascha was een Sabbat.

De Chinezen beginnen hun cyclus van 60 jaar en 60 dagen met het zonmirakel 26 Januari, 2636 V.CHR. =
100 jaar na Egyptische sothiscyclus 2737 V.CHR. en zeer zoals deze data die X37 beëindigen.

Enoch geboren in 522 A.M. (Annos Mundi = jaar van de wereld) en gehuwd in 582 - 588 A.M. Van 4486
V.CHR. - 522 jaar = 3964 V.CHR., 4486 V.CHR. - 582 V.CHR. = 3904 V.CHR. of ongeveer 3907 V.CHR. =
de nieuwe Armeense cyclus Sothis en 3900 jaar aan de geboorte van Jesus.

4486 V.CHR. - 588 jaar (zevende week 582 tot 588 AM) = 3898 V.CHR. = het 300ste jaar van bij het
Egyptische Sothis begin van de kalendercyclus in 4197 V.CHR.



5:15 van het ontstaan „en Mahalaleel leefden zestig vijf jaar, en begat Jared: “

„in de eerste week van het derde jaar van het negende jubileum, in de eerste week in het derde jaar van deze
week [395 A.M.], en hij riep zijn naam Mahalalel.
Het oude Boek van Jubilees 4, p. 24.

„naakt zij hem een zoon in de derde week van het zesde jaar [461 A.M.] en hij riep zijn naam Jared.“
Het oude Boek van Jubilees 4, p. 24.

5:18 van het ontstaan „en Jared leefden honderd zestig twee jaar, en hij begat Enoch: “

Jared geboren 4207 steunt V.CHR. 65 jaar = 4272 V.CHR. = 50 jaar jubiles aan het spreken van Jesus van
Isaiah 61 in Luke 4 om jubile, Vrijdag, 9 September, ADVERTENTIE te vervullen 29.

Van 4668 V.CHR. = jaar 700 van Adam in Septuagint, 461 jaar = 4207 V.CHR. = 4200 jaar aan de geboorte
van Jesus in 7 V.CHR. Aldus was de geboorte van Jared een type van Christus.

Jared bij 461 A.M. en Jared bij 162 jaar; Van de Egyptische cyclus Sothis zijn 4197 V.CHR., 300 en Enoch
V.CHR. 60, geboren 3957, Jared zijn 60, is de geboren 4017 V.CHR. terug 162 jaar 4179 V.CHR. = een
verschil van slechts 18 jaar aan 4197 V.CHR.

5:22 van het ontstaan „en Enoch liepen met God na hij begat Methuselah drie honderd jaar, en begat zonen en
dochters:
Het 5:23 en alle dagen van Enoch waren drie honderd zestig vijf jaar:
Het 5:24 en Enoch liepen met God: en hij was niet; want de God hem.“ nam

„En in het elfde jubileum nam Jared zich een vrouw, en zij droeg hem een zoon in de vijfde week, in het
vierde jaar van het jubileum [522 A.M.] en hij riep zijn naam Enoch.“

4668 V.CHR. - 578 JAAR (11 X 49 + 35 + 4) = 4090 V.CHR.; misschien de geboorte van Enoch, en zo de
zevende van Adam.

4090 is V.CHR. in zelfs 50 jaar jubiles aan de de lange dag en verovering van Joshua V.CHR. in 1241.

Van 4090 V.CHR. aan Armeense Sothis begindatum 3907 V.CHR. = 182 jaar. Er is 182 jaar van Lamech na
Enoch.

„En in het twaalfde jubileum, in de zevende week daarvan [582-588 AM], nam hij (Enoch) aan zich een
vrouw.
Het oude Boek van Jubilees 4, p. 24.

A.M. is Latijns voor Anno Mundi, betekenend het „jaar van de wereld“.

Jude 1:14 „en Enoch ook, prophesied de zevende van Adam, hiervan, het zeggen, Behold, Lord cometh met
tienduizendtallen van zijn heiligen,“

„En in het twaalfde jubileum, in de zevende week daarvan [582 - 588 A.M.], nam hij aan zich vrouwen. .and
in het zesde jaar in dit heel klein naakt zij hem een zoon en riep zijn naam Methuselah“

Jaar 587 van 4668 = 4081 V.CHR., aan de Uittocht in 1281 V.CHR. = 2800 jaar, of 56 X 50 jubiles.



3907 V.CHR. + 182 = 4089 V.CHR. Namelijk Lamech bij jaar 595 van Armeense Sothis 3907 V.CHR. =
3312 V.CHR.; Lamech bij jaar 777 van 182 jaar vroeger = 4089 V.CHR. Dit is zeer dicht aan Methuselah
geboren jaar 587 A.M. = 4081 V.CHR. Enoch huwde Edni [582 A.M.] = 4082 V.CHR.

„in de derde week, in het eerste jaar van deze week [652 A.M.] en hij begat een zoon en geroepen zijn naam
Lamech. En in vijftiende jubile in de derde week [701 - 707 A.M.] Lamech nam aan zich een vrouw. en in deze
week naakt zij hem een zoon en geroepen zijn naam Noah.“

Nochtans, Noah was de vloed V.CHR. in 27ste jubile van 4668 = 3307 V.CHR., niet 15de jubile.

5:25 van het ontstaan „en Methuselah leefden honderd tachtig zeven jaar, en begat Lamech: “

Aldus, 187 van 587 = 400.

Gebruikend de zelfde aantallen vanaf Lamech jaar 777 en jaar 182; voor Methuselah 969; 5368 V.CHR. - 969
= 4400 V.CHR. Adam stierf in jaar 930, toen jaar 969 = 39 meer jaren = het levenstijd van Jesus van 7 V.CHR.
aan ADVERTENTIE 33. Dan 49 meer jaren = jubile één. 5368 V.CHR. - 969 - Seth aan Enoch - 387 jaar - 49
jaar (jubile) = zelfde = 4486 V.CHR. - 522 jaar = 3964 V.CHR.

„En in het zesde jaar, in de zevende week van dit jubileum, riep Abraham Isaac, zijn zoon en beval hem die
zeggen: Ik ben oud. Behold, ben ik honderd tweeënzeventig jaar, en door alle dagen van mijn leven heb ik onze
God altijd herinnerd en ik streefde naar hem met al mijn hart.“
Co.1 (Jub 21:12.710; 4Q220 1) de Dode Uitgave van de Overzeese Studie van Rollen, Volume 1, p.467.

'maar zijn vader riep zijn naam Benjamin, op elfde van de achtste maand in eerste van de zesde week van dit
jubileum [2143 AM]. En Rachel stierf daar.“
Het oude Boek van Jubilees. p.119.

Van dit 4486 V.CHR. BC - 2143 jaar = waren 2343 V.CHR., Joseph geboren ongeveer V.CHR. 2345. Aldus,
was Benjamin geboren ongeveer twee jaar na Joseph.

2345 V.CHR. is 38 jaar V.CHR. aan het Tijdelijke verblijf in Egypte in 2307. En is ook V.CHR. de 38 jaar
van het leven van Jesus, geboren 7 van Jesus September.

„En in het zesde jaar van deze week van dit veertig-vierde jubile Jacob gestuurd zijn zonen om hun schapen,
en zijn bedienden met hen, aan de weilanden van Sechem te weiden.“
Het oude Boek van Jubilees. p.123.

44 X 49 + 6 = 2162; 4486 V.CHR. - 2162 = 2324 V.CHR. + 17 jaar van Joseph = 2341 V.CHR.; Joseph moet
geboren V.CHR. 2345 zijn, een verschil van vier jaar.

Joseph in 2345 V.CHR.; was geboren 9 jaar na Jacob gehuwde Rachel. De reeksen kinderen geboren aan
Jacob vóór Joseph getuigen van aan deze negen jaar.

Van jaar 700 van Adam 182 jaar aan dit 4486 V.CHR. Aldus, kan 182 jaar van Lamech aan jaar 700
toegevoegd te zijn van Adam.

Abraham geboren 2607 zou V.CHR. 172 in 2435 V.CHR. = het zesde jaar zijn. Dan zou jubile van 2441
V.CHR. moeten tellen. Welke V.CHR. 1241 van de de Lange dag en verovering van Joshua zou evenaren, en
jubile aan 591 V.CHR. bij de val van Jeruzalem.



Aldus, jubile xth, tiende, of tien keer, jubile, in de Dode Overzeese Rollen toen Joshua het beloofde land
V.CHR. in 1241 inging. V.CHR. tellend van de sothiscyclus, zijn 2741 over 2737 V.CHR., 50 jaar jubiles
V.CHR. aan 2441 en aan 1241 V.CHR.; 3 zelfs X 10 X 50 jubiles (jubile xth) van 2741 V.CHR. aan 1241
V.CHR.

Dit 1241 V.CHR. waren 49 jaar jubile aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33. Aldus, kan jubile
xth het begin van jubile, van 49 jaar eenvoudig betekenen. Ook, was het jubile zelfde 49 jaar V.CHR. van 2368
= het 70ste jaar van Jacob.

„zo V.CHR. jubile“ zou de verovering van Joshua in 1241 moeten zijn.

„bevelend u om in Egypte te dalen, en. .the tekens uit te brengen die ik aan u heb gegeven, en u bleef. jaren u
van de jubile week. .this besteedde, want het heilige. engelen .holy in eeuwigheid van eeuwigheden.“ is
De dode Overzeese Rollen, volume 1, p.481, 4Q225 van de Uitgave van de Studie.

70 jaar van X37 = X68 = zelfs 100's aan het offer van Jesus. 70 jaar van X07 (zelfs 100's aan de geboorte van
Jesus) = X37 opnieuw - 70 jaar = X68 opnieuw - zelfs 100's aan het offer van Jesus. Na de 70 jaar is de
gevangenschap van 591 V.CHR. aan 521 V.CHR. zelfs 50 jaar jubiles aan drie van Jesus en een een half
jaarministerie 10 September, ADVERTENTIE 29 aan 3 April, ADVERTENTIE 33.

„En zij waren zeer vruchtbaar en zeer vermenigvuldigd tijdens tien weken van jaren, alle dagen van het leven
van Joseph… en Joseph stierf op de leeftijd van honderd tien jaar.“
Het dode Overzees scrolt Volume I, p.212 van de Uitgave van de Studie. 2Q20

Aldus, de 70 jaar van 2307 V.CHR. aan 2237 V.CHR. 70 meer jaren zouden V.CHR. 2168 en het zonmirakel
merkend het eerste jaar van keizerYu in China evenaren.

Eveneens, 50 jaar werd jubile geteld van de Armeense sothiscyclus in 3907 V.CHR. aan Enoch in 6 jubiles =
300 jaar = 3607 V.CHR., aan Noah 12 jubiles = 600 jaar aan 3307 V.CHR. - allen die aan de geboorte 12
September, 7 V.CHR. richten van Jesus.

Nochtans, verschijnt Enoch in 11 jubiles van 49 jaar plus 39 jaar = 4090 V.CHR., en Noah 27 jubiles van 49
jaar van Adam in jaar 700 = de vloed in 3307 V.CHR. Aldus, is er een 700 jaarhiaat van Enoch aan Noah.
Enoch kan in Egyptisch sothisjaar 300 = 3898 V.CHR. van 4198 V.CHR., en Noah vloed in Armeens sothisjaar
600 geboren zijn = 3307 V.CHR. van 3907 V.CHR.

De „algemene combinatie van zon, maan, en planeten op het tijdstip van Kaliyuga, die in beide canons wordt
verondersteld is zuiver hypothetisch.“ Begin met datum van 3600 jaar vóór ADVERTENTIE 499 = 3100
V.CHR. Begin met datum kan eerder van de zonmirakelen van Noah vloed in 3307 zijn V.CHR. = 200 vroeger
jaar, wanneer de planeten en de maan uit de manier van de zon zouden moeten worden bewogen. Aldus, de
combinatie.
Astronomie en Wiskunde in Oud die India, door J.M. Delire wordt uitgegeven. p.22

Eveneens, moet de geboorte van Isaac in 2507 V.CHR. een type van Jesus geweest zijn. Isaac zou 72 jaar oud
zijn toen Abraham 172 jaar oud was.

„En naakt zij een zoon in de derde maand, en in het midden van de maand [1980 AM], waarop het tijdstip van
Lord aan Abraham had gesproken, op het festival van het eerste-fruit van de oogst, [Pinksteren], Isaac was
geboren.“
Het oude Boek van Jubilees, p.70



Deze dag van Pinksteren, d.w.z., verscheidene dagen na Pinksteren = kan de achtste cursus van Abia, de zaag
van dagZachariah evenaren de engel in de tempel. Dan, zou John Doopsgezind een week of een later maand
moeten worden opgevat. Dan, kan John Doopsgezind geboren op het tijdstip van passover geweest zijn.

Niettemin, moet Isaac geboren geweest zijn in 2507 V.CHR. = 2500 jaar vóór Jesus.

Er zijn 24 priesterlijke cursussen. 8 van Abia, en toen 16 meer van Zadock = 24 totaal. John de vader
Zacharius moet in de achtste priesterlijke cursus van Abia gediend hebben. De 24ste priesterlijke cursus van
Zadock bij passover was laatste van Zadock. Dan zouden 8 meer weken van de passoverweek dit midden van de
derde maand moeten zijn.

De Pinksteren zou over de vijfde maandag van de derde maand moeten zijn. De cursus van Abia zou tussen de
eerste week en de tweede week van de derde maand moeten zijn.

Dan kan Isaac geboren over de tijd van jaar geweest zijn dat Zachariah de engel in de tempel zag die hem hij
zou hebben een zoon vertelde.

18:1 van het ontstaan „en LORD leken unto hem in de vlaktes van Mamre: en hij zat in de tentdeur in de hitte
van de dag; “

Het 18:10 van het ontstaan „en hij zei, zal ik zeker untothee volgens de tijd van het leven terugkeren; en, lo,
zal Sarah thy vrouw een zoon hebben. En Sarah hoorde het in de tentdeur, die achter hem.“ was

19:23 van het ontstaan de „Zon was toegenomen op de aarde toen de Partij in Zoar binnenging.
19:24 toen LORD op Sodom en op zwavel Gomorrah en brand van LORD uit hemel regende;
19:25 en hij wierp die steden, en al vlakte, en alle inwoners van de steden, en dat omver die op de grond.“
groeiden

Als er een zonmirakel was dat dag, de zon één jaar later op dezelfde dag van het jaar moet terugkeren. Aldus,
zou er een zonmirakel moeten zijn om de geboorte van Isaac te merken.

21:1 van het ontstaan „en LORD bezochten Sarah zoals hij had gezegd, en LORD deed unto Sarah aangezien
hij had gesproken.
Het 21:2 voor Sarah vatte, en naakte Abraham een zoon in zijn oude dag, in de vastgestelde tijd op waarvan de
God aan hem had gesproken.
Het 21:3 en Abraham riepen de naam van zijn zoon die geboren unto hem was, die Sarah naakt aan hem, Isaac.“

De hete tijd van de zomer is een paar weken vóór de herfst equinox. Aldus, was de herfst equinox 18 V.CHR.
Oktober, 2607, een zonmirakel aan de geboorte van tekenAbraham. Dan, moeten de bedienden en Lord aan
Abraham een paar weken vóór dit 18 gekomen zijn Oktober daling equinox. Dan zou Sarah een paar maanden
later en naakte Isaac aan het eind van de zomer volgend jaar opvatten. Eveneens, moet Jesus geboren 12
September, 7 V.CHR. enkel over een week vóór de herfst equinox 22 September, 7 geweest zijn V.CHR.

„En hij vierde dit festival elk jaar, zeven dagen met vreugde, en hij riep het het festival van Lord volgens de
zeven dagen waarin hij ging en in vrede.“ terugkeerde
Het oude Boek van Jubilees, p.75.

21:4 van het ontstaan „en Abraham reinigden zijn zoon Isaac die acht oude dagen zijn, aangezien de God
hem.“ had gebevolen



Dan kan Jesus de achtste dag van zijn geboorte V.CHR. gereinigd te zijn Zaterdag 12 September, op Zaterdag
de Sabbat, 19 September, 7.

John 7:23 „als een mens op de Sabbatdag besnijdenis ontvangt, dat de wet van Mozes niet zou moeten worden
gebroken; zijn ye boos bij me, omdat ik een mens tot elk whit geheel op de Sabbatdag?“ heb gemaakt

Deze Julian kalender vóór Christus, was uit één dag om de 128 jaar. Aldus, 18 is Oktober in 2607 V.CHR.
gelijk aan 27 September V.CHR. in 7. Dit is vijf dagen na de daling equinox 22 September. In
jarenADVERTENTIE = Anno Domini = Jaar van onze Lord, gebruiken wij de Gregoriaanse kalender. Vóór
Christus, BC, gebruiken wij de Julian kalender. De Julian kalenderdaling achter op een dag om de 128 jaar.
Gregoriaanse Calenda verbetert en houdt de daling 22 September de zelfde datum.

Aldus, was Abraham geboren in de zelfde zevende maanmaand, en de zelfde 17de dag van de maanmaand.

En veel vele data van de Bijbel en Chinese keizerdata richten aan de geboorte September 12, 7 V.CHR. en de
kruisiging van Jesus van Jesus op 3 April, ADVERTENTIE 33.

Sommigen veronderstellen omdat Joseph 30 was toen hij vóór Farao verscheen dat Jesus 30 was toen hij met
zijn ministerie begon. Nochtans, was Joseph 38 begin de zeven jaar van hongersnood, David 38 toen hij tot
Koning van al Israël werd gemaakt. Aldus, het ministerie van Jesus van zijn 35ste jaar aan zijn 38ste jaar 3
April, ADVERTENTIE 33.

Aldus, was het ministerie van Jesus drie en een half jaren. Nochtans, moet Jesus V.CHR. geboren geweest zijn
de 17de maandag van de 7de maand, in 13 September, 7. Vele Chinese verslagen van zonmirakelen komen
V.CHR. op data als 907 voor = 900 jaar vóór de geboorte van Jesus. Armeense Sothis 1460 jaar kan in 907
V.CHR. terug van ADVERTENTIE gebeëindigd hebben 552. 1460 meer jarenrug = 2368 V.CHR.

De Armeense kalender gebruikt de kalenderera die van ADVERTENTIE 552, op de scheiding van de
Armeense Apostolische Kerk van de Roman Kerk wijzen.

Nochtans, eerder kan de Armeense kalender 76 vroeger jaar, in ADVERTENTIE gebeëindigd hebben 476 =
het eind van de 1460 jaarkalender. Eveneens, zouden de Egyptische kalenderdata van Pharaohs 76 jaar verder
terug en gebeëindigd bij de Uittocht = het eind van de Egyptische 1460 jaar, en de dood van farao Merneptah
niet 1205 V.CHR. maar 1281 moeten zijn V.CHR.

De data die beide kalenders aanpassen moeten verder terug 76 jaar zijn. Zettend de Armeense kalender geeft
76 jaar rug van ADVERTENTIE 552 een verenigbare kalender van de vroegste data van de Bijbel, van de
Armeense kalender Sothis begin V.CHR. met jaar 5368 = 7387 jaar geleden van de ADVERTENTIE van 2019.
Egyptische Sothis begint met jaar zou moeten 5657 zijn V.CHR. = 7675 jaar geleden van de ADVERTENTIE
van 2019.

1 het 14:25 van koningen „en het kwam om in het vijfde jaar van koning Rehoboam over te gaan, dat de
koning Shishak van Egypte omhoog tegen Jeruzalem kwam: “

Dit vijfde jaar = 1001 V.CHR. niet 925 V.CHR. De farao Merneptah kan V.CHR. gestorven 5 April, 1281 niet
Mei 1205 hebben V.CHR. Aldus, toen de Armeense kalender aan de Egyptische kalender werd aangepast kan er
het zelfde 76 jaarverschil zijn.

Eveneens sojourned Jacob en zijn zonen in Egypte in 430ste Egyptisch sothisjaar 2307 V.CHR. = 2300 jaar
vóór de geboorte van Jesus. Door bijna alle rekeningen moet Jesus 3 April, ADVERTENTIE gekruisigd te zijn
33. Dit maakt Jesus vijfendertig toen hij met zijn ministerie en niet dertig begon zoals in de rekening van Luke
werd verondersteld. Aldus, was Jesus in zijn 30ste decennium, beginnend niet met zijn 30ste jaar.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fArmenian_calendar


Het tellen van toen Mozes 40 was; 1281 V.CHR. (80 jaar oud) - 40 jaar = 1321 V.CHR. (40 jaar oud).

Dan tellende 50 jaar cycli aan het eerste jaar van het ministerie van Jesus in ADVERTENTIE 29. 27 X 50 =
1350 jaar. Dan tellende 49 jaar cycli van de dood van Ramses II in 1291 V.CHR. aan de kruisiging van Jesus in
ADVERTENTIE 33; 27 X 49 = 1323 JAAR = ADVERTENTIE 1291 V.CHR. + 33. Er is V.CHR. nr nul.

Volgende passover is van John de 2:13lente 30 ADVERTENTIE. Dan een passover van John 5:1 in de lente
31 ADVERTENTIE. = zouden de pools van water slechts moeten volledig zijn in de lente bij passover. Dan een
passover van John 6:4 in de lente 32 ADVERTENTIE. Laatste passover van John 19 April 3, ADVERTENTIE
33.

6:1 van Luke „en het kwam om de tweede Sabbat na de eerste door te geven, dat hij door de graangebieden
ging; en zijn discipelen plukten de korenaren, en aten, wrijvend hen in hun handen.“

Vanaf 8 Oktober, ADVERTENTIE 29 aan 7 April, is ADVERTENTIE 30 182 dagen = een halve baan
wanneer de zon kan terugkeren. De eerste Sabbat is de Pascha = de volle maan = Vrijdag, 7 April,
ADVERTENTIE 30. De zonsondergang van de vrijdag = de Sabbat.

Drie en een half de jaren aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33 zijn 5 Oktober,
ADVERTENTIE 29.

„Nu onze Verlosser zijn predikende drie jaar onderwees, wordt aangetoond zowel door andere noodzakelijke,
zoals uit de heilige Evangelies, als uit het geschrift van Josephus te redeneren, die een wijze onder de
Hebreeërs, & enz.“ was
De volledige Werkzaamheden van Josephus, Verhandeling 1, p.641

Josephus schreef van zijn reis aan Rome dat de reis van Paul aan Rome evenaart: De schipbreuken van
Josephus en Paul

Het 7:28 van Luke „voor zeg ik unto u, onder die die van vrouwen daar zijn geen grotere helderziende dan
John Doopsgezind geboren zijn: maar hij die het minst in het koninkrijk van God is is groter dan hij.“

Josephus werd zeer gunstig indruk gemaakt op door een Essene Banus die „in de woestijn, leefde en geen
andere kleding dan groeide op bomen, en had geen ander voedsel dan gebruikte wat van zijn eigen
overeenstemming, groeide en zich vaak in koud water, allebei 's nachts baadde en dag, om zijn kuisheid te
bewaren, imiteerde ik hem in die dingen, en ging met hem verder drie jaar.“

Banus leefde als John Doopsgezind. Josephus werd indruk gemaakt door de verklaring van John op
Doopsgezind.

Jesus nam de minste plaats om naar het kruis voor ons te gaan. En niet dat sinned John Doopsgezind had,
maar Jesus nam onze zonden. Aldus, is Jesus groter dan John Doopsgezind.

Toen in Qumran door het Dode Overzees in September, 2010, wij een video werden getoond. Er werden
geregistreerd in de tijd John werd onthoofd, vroeg één hun leider of John Doopsgezind de zelfde persoon door
de naam van John was die met hen was geweest. Hun leider ontkende dit, en zei John Doopsgezind iemand
anders, en niet was om aan andere leraren te luisteren. Aldus, waarschijnlijk was John Doopsgezind met hen
geweest en hun leider wilde niet zijn volgend verliezen.

1:1 van Ezekiel „nu het kwam om in het dertigste jaar, in de vierde maand, in de vijfde dag van de maand over
te gaan, aangezien ik onder de gevangenen door de rivier van Chebar was, dat de hemel werden geopend, en ik
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visies van God zag.
1:2 in de vijfde dag van de maand, die het vijfde jaar van de gevangenschap van koningsJehoiachin,“ was

Jehoiachin was een gevangene V.CHR. van 614. Aldus, was dit zelfde 611 V.CHR. zijn vijfde jaar.

„Zijn eerste jaar was kwei-Maou (veertigste van cyclus 60 = 617 V.CHR.). In zijn zesde jaar (611 V.CHR.),
ging een komeet de Grote Beer (Noordelijke Bushel) in; en de koning stierf.“

De komeet kan een deel van een zonmirakel zijn om de gevangenschap te merken.

De koning K'wang, „Zijn eerste jaar was KE-taxushout (zesenveertigste van cyclus 60 = 611 V.CHR.)“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.164

„In zijn zesde jaar, viel de hertog Ching Ch'uen van Tsin, met enkele noordelijke horden, Ts'in aan, en ving
een spion, die zij aan dood in de marktplaats van Keang zetten, en die aan het leven opnieuw zes daarna dagen.“
kwam

28:1 van Jeremiah „en het kwam om het zelfde jaar, in het begin van over te gaan regeert van koning Zedekiah
van Judah, in het vierde jaar, en in de vijfde maand, die Hananiah de zoon van Azur de helderziende, die van
Gibeon was, spake unto me in het huis van LORD, in aanwezigheid van de priesters en van alle mensen, die
zeggen,
28:2 zo, speaketh LORD van gastheren, de God die van Israël, heb ik het juk van de koning van Babylon
gebroken zeggen.
28:3 binnen twee volledige jaren zal ik in deze plaats opnieuw alle schepen van het huis brengen van LORD,
dat de koning Nebuchadnezzar van Babylon van deze plaats, weghaalde en hen aan Babylon droeg: “

Het vierde jaar van Zedekiah = het zesde jaar van Ting van de Koning = 599 V.CHR. Misschien kwam deze
spion in China aan het leven door een mirakel tegelijk met een zonmirakel.

Het 4:2 van Malachi „maar unto zal u dat vrees mijn naam de Zon van oprechtheid zich met het helen in zijn
vleugels voordoen; “

Het 30ste jaar van 50 jaar jubile van het jaar van lange dag 1241 van Joshua V.CHR. was dit V.CHR. 611. De
Chinezen veranderden vaak hun keizers toen er een zonmirakel was.

Het 4:5 van Ezekiel „voor heb ik op thee de jaren van hun onrechtvaardigheid, volgens het aantal dagen, drie
honderd negentig dagen gelegd: zo shalt draagt thou de onrechtvaardigheid van het huis van Israël.
Het 4:6 en toen thou hast hen verwezenlijkte, ligt opnieuw op thy rechterkant, en thou shalt beer de
onrechtvaardigheid van het huis van Judah veertig dagen: Ik heb thee elke dag voor een jaar.“ benoemd

Het dertigste jaar van 50 jaar jubile was V.CHR. dit eigenlijke jaar 611. Terug van 591 V.CHR. 11 jaar van
Zedekiah, steun dan 11 jaar van Joiakim is V.CHR. 613. Dan regeert de achter twee meer jaren van het rond
maken en plotseling is V.CHR. 615. Dan was het vijfde jaar van Jehoiachim V.CHR. 611 wat ook V.CHR. het
dertigste jaar van de telling van vijftigste jubile beëindigend 7 September, 591 was. Dan werd Jehoiachim
V.CHR. genomen in 610 die het eerste jaar van Nebuchadnezzar was, omdat het negentiende jaar van
Nebuchadnezzar de gevangenschap V.CHR. in 591 was.

Achter 390 jaar van dit 30ste jaar van 50 jaar jubile van 1241 V.CHR.: 611 V.CHR. + stierven 390 = 1001
V.CHR. na Solomon en in het 5de jaar van zijn zoonsReoboam; 1044 - 40 = 1004, 5de jaar Reoboam = 1001
V.CHR., werden en het koninkrijk genomen uit Judah. Dan 40 meer jaren terug naar beginnin van de bouw van
de Tempel in Jeruzalem in 1041 V.CHR. Van Solomon is het eerste jaar in 1044 V.CHR. zijn 38ste jaar
V.CHR. in 1007. Aldus, is de 38 jaar het leven en 1007 van Jesus V.CHR. 1000 jaar vóór de geboorte van



Jesus. 390 + 40 = 430. In kwam hij 430ste jaar Sothis, 2307 V.CHR., Jacob en zijn zonen op Egypte neer aan
tijdelijk verblijf.

Aldus, is er een patroon van 400 jaar in de Bijbel.

11:13 van het ontstaan „en Arphaxad leefden na hij begat Salah vier honderd drie jaar, en begat zonen en
dochters.“

11:15 en Salah van het ontstaan leefden na hij begat Eber vier honderd drie jaar, en begat zonen en dochters.“

11:17 van het ontstaan „en Eber leefden na hij begat Peleg vier honderd dertig jaar, en begat zonen en
dochters.“

Het toevoegen van deze 6 generaties van Noah vloed: 3307 V.CHR. één jaarvloed aan 3306 V.CHR., 2 jaar
aan Arphaxad 35, Salah 30, Eber 34, Peleg 30, Rue 32, Serug 30, = 195 jaar. Abraham geboren 2607 V.CHR.
wanneer Terah 70, Terah geboren 2677 V.CHR., Nahor 29 = 2707 V.CHR.

„Serug groeide en bleef stilstaan in Ur van Chaldees. en nam aan zich een vrouw. .in het zesendertigste
jubileum in de vijfde week in het eerste jaar. Zij gaf geboorte aan Nahor, in het eerste jaar van deze week.
'In het dertig-zevende jubileum, in de zesde week, in het eerste jaar van het nam hij aan zich een vrouw. En zij
gaf geboorte aan Terah in het zevende jaar van deze week.“ De boeken van Enoch, p.316

Serug was geboren over de zelfde tijd Ur V.CHR. werd opgericht, ongeveer 2900.

„Die Mesannepada is de eerste koning in de Sumerische Lijst van de Koning wordt vermeld, en schijnt om in
de 26ste eeuw BC geleefd te hebben. Dat Ur was een belangrijk stedelijk centrum reeds dan schijnt om door een
type van cilinderverbinding worden vermeld genoemd de Verbindingen van de Stad.“

en.wikipedia.org/wiki/Ur

Abraham was V.CHR. geboren in dit zelfde jaar van de Koning van Ur, 2607. Terah had Ur verlaten nadat
Abraham geboren was. Dan verliet Abraham zijn vader Terah in Haran toen Terah, op de manier aan het
beloofde land, bij 75 jaar oud, in Egyptisch sothisjaar 205 V.CHR. van 2737, in 2532 V.CHR. stierf.

Aldus Nahor 37 X 49 = 1813 jaar; van 4568 V.CHR. = 2755 V.CHR. Nahor kan aan Egyptisch Sothis jaar 119
leven = 2618 V.CHR. van ongeveer dit 2755 V.CHR. = ongeveer 137 jaar.

Aldus Terah 38 X 49 = 1862; van 4568 V.CHR. = 2707 V.CHR. = 2700 jaar vóór de geboorte van Jesus in 7
V.CHR. Terah kan V.CHR. geleefd 175 jaar hebben aan Egyptisch Sothis jaar 205 van 2737 aan 2532 V.CHR.

+ 403 jaar = 3110 V.CHR. + dit 195 Arphaxad aan Serug = 3306 V.CHR.

Aldus, met dit 403 jaarhiaat zijn er geen ontbrekende jaren van Noah aan Abraham.

Van Noah is de vloed in 3307 V.CHR. aan Abraham geboren 2607 V.CHR. 700 jaar.

De 430 jaar zou een Egyptische sothisdatum kunnen zijn = 2767 V.CHR. Dat is de volledige sothiscyclus
1460 jaar = 2737 V.CHR., en 1430 jaar = 2767 V.CHR. De derde generatie, Eber, 35 + 30 + 34 = 99 jaar. 3304
V.CHR. - 99 jaar = zijn 3205 V.CHR. 438 jaar V.CHR. aan dit 1,430ste jaar in 2767. Jacob ging V.CHR.
Egypte in het 430ste jaar in, 2307. Het 430ste jaar van Eber kan Israël voorspeld hebben die Egypte in het
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Egyptische Sothis jaar 430 ingaan. Het 400ste jaar zou V.CHR. 2797 evenaren en zou V.CHR. 1000 jaar sinds
het begin van de Egyptische cyclus Sothis in 4197 zijn.

3307 V.CHR. leefde de vloed aan 3306 V.CHR., Arphaxad geboren twee jaar na = 3304 V.CHR., 35 jaar
V.CHR. aan 3269 = 3300 jaar aan de kruisiging van Jesus in ADVERTENTIE 33. Joseph en Mary verlieten
Bethlehem in vrees voor Herod toen Jesus twee jaar oud was. Dit 3304 V.CHR. van Arphaxad, 3307 V.CHR. de
vloed min één jaar aan stap uit de bak, min twee jaar voor Arphaxad om geboren te zijn, kunnen als 4 V.CHR.
in April zijn toen Herod stierf, en Joseph en Mary keerden aan Nazareth met Jesus terug.

Jesus moet geboren over 12 September, 7 V.CHR. twee jaar geweest zijn nadat de negen zonnen in China 10
Februari, 9 V.CHR. op Hebreeuwse maandag 17 verschenen. De Chinese data zijn nauwkeurig. Aldus, te
hoeven wij niet om te weten hoe de Chinese astronomen deze datum voor deze gebeurtenis kregen, mits het
verslag van deze gebeurtenis plaatsvond, de datum correct zou moeten zijn. Als dit een patroon van Noah vloed
was, dan zou er een zonmirakel moeten zijn zelfde maandag 17, 150 dagen terug van de Armeense Sothis
nieuwe jaren 11 Juli = 10 Februari. Allen beschreven in Ontstaan 6, 7 en 8.

Dan de geboorte van Jesus ook, de 17de dag van de 7de maand, het patroon van Noah vloed. En als Arphaxad
was geboren twee jaar na de vloed, een type te zijn en het patroon, Jesus moet twee jaar na het zonmirakel van
10 Februari, 9 V.CHR. geboren zijn.

Het zonmirakel van 10 Februari, 504 V.CHR. = de derde dag van Adar toen de tweede tempel ook werd
gebeëindigd evenaart 10 Februari.

De zon keerde 15 V.CHR. terug Februari, 1240 = 10 Februari, 504 V.CHR.; omdat 1240 V.CHR. - 504
worden V.CHR. = 736 die jaar tegen 128 jaar wordt verdeeld één dag verloren = 5 dagen = 15 Februari, 1240
V.CHR. aan 10 Februari, 504 V.CHR.

Misschien werd de 430 jaar vervuld met Jacob ingaand Egypte in het Egyptische Sothis jaar 430, 2307
V.CHR., 2300 jaar vóór de geboorte van Christus in 7 V.CHR.

Er zijn sommige sporen van zonneactiviteit in deze vroege jaren. Het fysieke bewijsmateriaal van
zonbeweging is moeilijk te vinden. De sporen van zonnecycli het waarschijnlijkst zijn niet verwant met
zonbewegingen. Niettemin, hier is een steekproef van de resultaten van zonneonderzoek:

Van de Zon op tijd:

Een Millennial ZonneCyclus? De „gemiddelde periode van oscilliation voor de sterke zoutgehaltecycli is
varve jaar ~2500. Het verhoogde verschil verbonden aan deze millennial cyclus wordt over een band van het
spectrum verdeeld die aan periodiciteit tussen 1800 tot 3000 jaar, met de maximum spectrale dichtheid ergens
tussen 2500 en 2700 varvejaren (Anderson 1982) beantwoorden. .a de 2400 jaarcyclus is geïdentificeerd in C14
in boomringen.“
The Sun op tijd, p.561.

het „carbonaatprofiel van de kern GT89/3 die (bij 1690 beginnen V.CHR.) zijn en de boom-ring gegevens
gevouwen en boven elkaar geplaatst. .radio de koolstofreeksen hebben 3 duidelijk omlijnde, afzonderlijke
maxima bij periodes van ongeveer 179 jaar, 205 jaar, en 226 jaar.“
The Sun op tijd, p.572.

Sommige isotopen hebben een halveringstijd van 2.3 minuten, sommige miljoenen jaren, heeft C14 een
halveringstijd van 5730 jaar. Aldus, kan het mogelijk zijn om ontbrekende tijd zeer nauwkeurig te ontdekken
één dag. Nochtans, is er geen ontbrekende tijd bij allen. Slechts binnen een omgekeerde baan, één of twee jaar,
kan er ontbrekende tijd tot 48 of 84 uren bedragen.



De achtervolging van fysiek bewijsmateriaal kan stomp zijn. Er kan geen fysiek bewijsmateriaal zijn. Het
beste bewijsmateriaal is in de Bijbel, het woord van de God.

8:14 van Daniel „en hij zei unto me, Unto twee duizend drie honderd dagen; dan zal het heiligdom gereinigd
worden.“

De achter 2300 dagen van het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33 is de volle maanVrijdag, 13
December, ADVERTENTIE 26 toen Jesus 32 jaar oud was. De Chanoeka was 12 V.CHR. December, 164.
Jesus was geboren over 12 September, 7 V.CHR. en vatte negen maanden vroeger over 12 December, 8
V.CHR. op.

40:1 van Ezekiel „in het vijf en twintigste jaar van onze gevangenschap, in het begin van het jaar, in de tiende
dag van de maand, in het veertiende jaar na dat de stad was smitten, in de selfsame dag was de hand van LORD
op me, en bracht thither me.“

De tiende dag van de eerste maand was de dag de Kinderen van Israël een lam in hun huis vier dagen moesten
nemen. Dan op de vierde dag, de 14de dag van de maand, moesten de Kinderen van Israël het lam doden en het
eten voor passover. Aldus zelfs wanneer de Kinderen van Israël in gevangenschap waren, 6 April, 568 V.CHR.
= passover, 600 jaar aan het offer van Jesus.

Deze aantallen kunnen uit orde zijn. -- de tiende maand, de 14de dag, de 25ste jaren van gevangenschap vanaf
7 September, 591 V.CHR. - de volle maanVrijdag, 18 December, 567 V.CHR. 568 V.CHR. = 600 jaar aan het
offer van Jesus. 567 V.CHR./128 jaar = 4 dagen recenter in de Julian kalender dan onze Gregoriaanse kalender.
Wij gebruiken de Julian kalender BC vóór Christus, en de Gregoriaanse kalenderADVERTENTIE, Anno
Domini jaar van onze Lord. 18 december, 567 zou V.CHR. dan aan 14 December, ADVERTENTIE 26 gelijk
zijn.

Of, V.CHR. tellend van 603 = jaar na Sabbatjaren 49 en 50; 605 V.CHR. en 604 V.CHR., de eerste
gevangenschap, min 25 jaar aan 578 V.CHR.; het 14de jaar van 591 V.CHR. aan 578 V.CHR. Aldus, V.CHR.
tellend van 49 jaar jubile in 605 min twee jaar, en van 50 jaar jubile in 591 V.CHR. = zelfde 578 V.CHR.

Terug van het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33 2300 dagen = dit 14 December, ADVERTENTIE
26 = de 14de dag van de maand = de volle maan.

2300 dagen terug van de volle maan = passover = 6 is April, 568 V.CHR. V.CHR. de volle maan 16
December, 575. Ezekiel schreef vanuit de tijd van Daniel.

2300 dagen terug van de volle maan 22 Maart, 545 V.CHR. is V.CHR. de volle maan, 1 December, 552. Er
was een zonneverduisteringsverslag V.CHR. voor de tiende maand in 552 of 551 V.CHR. in China dat geen
verduistering was, maar kan een zonmirakel zijn. De tiende maand, zeventiende van cyclus 60, was 19
September, waren 552 V.CHR. de nieuwe maan, maar geen zonneverduistering. Aldus 552 zou December
V.CHR. kunnen zijn dit het tiende Chinese maand tellen van de lente.

Van 545 V.CHR. aan 507 V.CHR. zijn 38 jaar; het richten aan de 38.5 jaar van het leven van Jesus.

Van 591 V.CHR. aan 552 V.CHR. zijn 39 jaar; opnieuw kan de 39 jaar aan de 38.5 jaar van het leven van
Jesus richten.

De 17de dag in September zou als de geboorte van Jesus de 17de dag van de zevende maand kunnen zijn. Van
de gevangenschap aan het eerste jaar van Cyrus is 40 jaar, V.CHR. van 591 aan 552 V.CHR.



Cyrus begon met van hem regeert V.CHR. in 552 misschien op het omen van een zonmirakel dat de God om
voor dat doel bedoelde te zijn. 552 V.CHR. was V.CHR. het 50ste jaar van de val van Jeruzalem 7 September,
591.

2 stelt nu 36:22 „in het eerste jaar van koning Cyrus van Perzië te boek, dat het woord van LORD door de
mond van Jeremiah wordt gesproken zou kunnen worden verwezenlijkt, LORD omhoog bewogen de geest van
koning Cyrus van Perzië, dietot hij een proclamatie door al zijn koninkrijk maakte, en zetten het ook binnen het
schrijven, die zeggend,
36:23 zo saith Cyrus koning van Perzië, Alle koninkrijken van de aarde hath LORD God van hemel gegeven
me; en hij hath droeg me op om hem te bouwen een huis in Jeruzalem, dat in Judah is. Who zijn er onder u van
al zijn mensen? LORD zijn God is met hem, en liet hem uitgaan.“

2300 dagen terug van de volle maan, 10 April, 1168 V.CHR., was het eerste jaar van Ching van de Koning, 21
V.CHR. December, 1175. Tien dagen was later dag 29 van cyclus 60 en de overwinning van Wu.

„en binnengegaan met de heldere benoeming van Hemel“
evenaart V.CHR. tweede jaar 1174 van Wu.

2 januari, 1174 zou V.CHR. de nieuwe maan, en de overwinning van Wu moeten zijn. Dan de helft van een
baan later de zonbeweging achter 8 Juli, 1174 V.CHR.

Van Jacob die Egypte in het tweede jaar van hongersnood ingaan, zijn 2307 V.CHR. aan de geboorte van
Jesus in 7 V.CHR., 2300 jaar.

2300 jaar, 2300 dagen. 2300 dagen terug van het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33 is Zaterdag, 15
December, 25 ADVERTENTIE, de vijfde dag van de maanmaand = 7 jaar 110 dagen achter. Jeruzalem viel 7
September, 591 V.CHR. op Zaterdag, de zevende dag van de vijfde maand.

2300 dagen van de geboorte 12 September, 7 van Jesus V.CHR. = 1 Januari, 1 ADVERTENTIE = Anno
Domini = het Jaar van onze Lord in Latijn, de kalender die wij vandaag gebaseerd op de geboorte van Jesus
hebben gebruikt.

Julius Caesar begon V.CHR. de Julian kalender de nieuwe maan 1 Januari, 45. 15 maart, 45 V.CHR. was
passover, de 15de dag van de derde maand toen er een zonmirakel, duisternis bij middag, één of drie uren was,
als daar was op de kruisigingsmiddag van Jesus te zijn, de 15de dag van de derde maand, 3 April,
ADVERTENTIE 33 = 38 jaar van het leven van Jesus in omgekeerde aan de geboorte 12 September, 7 van
Jesus V.CHR.

De Chanoeka was 12 V.CHR. December, 164. Jesus geboren 12 September, 7 V.CHR. middelen moet hij in
December opgevat te zijn.

Het 33:21 van Ezekiel „en het kwam om in het twaalfde jaar van onze gevangenschap, in de tiende maand, in
de vijfde dag van de maand over te gaan, dat die uit Jeruzalem was ontsnapt unto me kwam, het zeggen, is de
stad smitten“

De tiende maand is December = Dec = 10. Aldus, 15 is December, ADVERTENTIE 25 de vijfde dag van de
tiende maand = 33:21 Ezekiel

Er was een koude periode op aarde toe te schrijven V.CHR. aan de zon tussen 3200 en 2800 V.CHR.



Er was een klimaatoptimum voorafgaand aan 4000 BP. BP = vóór heden = de ADVERTENTIE van 1950 =
2000 V.CHR.

Er was een koude periode V.CHR. van 750 aan 400 V.CHR.
The Sun op tijd, het Atmosferische Spectrum van de Variatie van C.

Aldus, 2300 + 2300 jaar geleden = 2600 V.CHR. = het jaar van zonmirakel, 2607 V.CHR. bij de geboorte van
Abraham.

Er waren verscheidene die zonmirakelen van 2315 V.CHR. tot 2000 V.CHR. in de Chinese Schrijvers uit de
klassieke oudheid worden geregistreerd.

Noah de vloed, en de zon die in het westen toenemen en in het oosten door Joodse traditie, in jaar 600 plaatsen
Armeense Sothis moeten 3307 V.CHR. voorkomen.

Er waren drie koningen vóór Zedekiah met gelijkaardige klinkende namen die om verkeerd in de Bijbel
schijnen worden geregistreerd. Jehoiachin werd genomen in zijn achtste jaar van zijn leven, niet regeert het
achtste jaar van hem en V.CHR. van 615. Aldus, zien wij in zijn vijfde jaar van gevangenschap waren 611
V.CHR. het 30ste jaar het tellen naar het 50ste jubile jaar in 591 V.CHR.

- Toen, 7 moet September, 591 V.CHR. de gevangenschap van Jeruzalem, in de vijfde maand, zevende dag,
van het vijftigste jubile jaar zijn.

Het 9:1 van Daniel „in het eerste jaar van Darius de zoon van Ahasuerus, van het zaad van Medes, die tot
koning over het koninkrijk van Chaldeans werd gemaakt;
Het 9:2 in het eerste jaar van hem regeert I Daniel begreep door boeken het aantal jaren, waarvan het woord van
LORD aan Jeremiah de helderziende kwam, dat hij zeventig jaar in de verlatenheid van Jeruzalem zou
verwezenlijken.

Darius de zoon van Xerxes = Ahasuerus, zou Darius II van 413 V.CHR. moeten zijn.

Velikovsky schrijft: „In de tijd van Ezra schijnt de hoge priester Jonathon, zoon of kleinzoon van Eliashib
geweest te zijn, terwijl in de tijd van Nehemiah het bureau van hoge priester tot Eliashib. behoorde. Ezra kwam
aan Jeruzalem niet in het zevende jaar van Ataxerxes I maar in het zevende jaar van Artaxerxes II, zestig jaar
later… 10:16 Ezra aan studie = l'drosh = kan Darius in Hebreeuwse. .the schrijver er niet in geslaagd zijn om te
begrijpen hoe Darius Groot in deze context zou kunnen worden bedoeld.“
Leeftijden in Chaos, III Volkeren van het Overzees, Basest van de Koninkrijken, p.167

Artaxerxes ll reigened niet waarschijnlijk van 404 V.CHR. maar 10 jaar recenter, van 394 V.CHR. Artaxerxes
II zou zevende jaar dan 387 V.CHR. = 60 weken aan het offer van Jesus, 420 jaar aan 3 April, ADVERTENTIE
33 zijn.

„In zijn vijftiende jaar stierf de prins van Wei, hebben genotend van zijn waardigheid 50 jaar. Er was een grote
wind, en het was schemer bij middag. Hij, de oudste zoon van de weg gevluchte hertog van Tsin. In zijn 16de
jaar, yih-wei = 32 = 385 V.CHR. van 2636 V.CHR., het 1st jaar van Keih.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van de Boeken van het Bamboe, p.170.

Van het eerste jaar van Ngan van de Koning in 400 V.CHR., is 14 jaar dit 15de jaar = 387 V.CHR. de
„schemer bij middag“ kan een zonmirakel evenaren. De donkerste meest bewolkte dag is vijf keer helderder dan
het helderste bureau. Zo „schemer bij middag“ misschien een zonmirakel.



Amos het 8:9 zal „en het om in die dag komen over te gaan, saith Lord GOD, dat ik de zon om bij middag zal
veroorzaken te dalen, en ik zal de aarde in de duidelijke dag verdonkeren: “

Het Hebreeuwse woord voor middag werd genoemd dubbel licht de „zon om bij middag“ te dalen.

Er was V.CHR. een zonneverduistering in China, 26 November, 390, die de zon van de middagdag konden
verduisterd hebben genoeg op te merken. Als, daagde de dag tweemaal in 894 V.CHR. 3d van cyclus 60, en niet
kan de zonneverduistering van 24 Augustus, 897 V.CHR. de zelfde drie of vier jaar verschil tussen 896 V.CHR.
en 890 V.CHR. geen zonneverduistering zijn.

Aldus, de maand van jubile - het eind van het 50ste jaar in Yom Kippur, was 8 V.CHR. November, 591, enkel
twee maanden na de gevangenschap. Dan volgende zou jubile in het begin van het 50ste jaar, 472 September
V.CHR. beginnen. Dan zou het jubile, 50ste jaar, vanaf 22 September V.CHR. = volgende jubile op
Augustus/29 September ADVERTENTIE zijn omdat er geen jaar 0 is. Aldus, 29 September ADVERTENTIE -
30 zou September ADVERTENTIE het jaar van Jubile moeten zijn. 23 zou september V.CHR. met het 49ste
jaar moeten beginnen. 49 die jaar de cycli van jaar 49, 1242 worden geteld komen V.CHR. aan de kruisiging
van Jesus in ADVERTENTIE 33. Josephus gaf V.CHR. braakakkerjaar 49 vanaf 23 September aan 22
September V.CHR. Dan jubile, het vijftigste jaar, vanaf 22 September V.CHR. aan 21 September V.CHR.
Aldus, Jesus van Isaiah 61 29 Augustus/September ADVERTENTIE sprak om met jubile te beginnen.

Heilige 6:21 van Luke het „is ye die nu uithongert: want ye zal worden gevuld. Gezegend wordt ye die nu
huilt: want ye.“ zal lachen

Het 49ste jaar was een braakakkerjaar en het 50ste jaar was ook een braakakkerjaar. Aldus, die die de wet
uitgehongerd hielden. Die die zouden huilen toen Jesus werd gekruisigd zouden blij zijn om hem te zien levend
na de verrijzenis.

Het 19:41 van Luke „en toen hij, hij beheld de stad, dichtbij was gekomen en over het huilde,
19:42 die, als gekend thou hadst, zelfs thou, op zijn minst in deze thy dag, de dingen zeggen wat unto thy vrede
behoren! maar nu zijn zij verborgen van thineogen.

„Als gekend thou hadst“ - deze jubiles, 49 jaar en het 50 jaar jubiles richtten aan deze dag van het ministerie
van Jesus. Josephus schreef er verslagen van zonmirakelen in de Tempel waren.

De Koreanen hebben een festival Chu die Suk groot die centrum van een boek bedoelen in ADVERTENTIE
32 door Kim Bu Sik wordt geschreven. Het is een festival van de nacht die drie dagen duurt dat over dit 15
Augustus valt. De laatste kwartmaan zou in China na zonsondergang op Israël toenemen. Dit is een festival van
de maan bij nacht en dit zou middernacht in China zijn. De maan zou bloedrood van China kijken. De Chinezen
telden de dagen na de zonnestilstanden en vóór equinoxes. Ook, 15 kan Augustus niet worden verward omdat
het over het centrum van het Chinese jaar is.

Chu Suk moest op de volle maan zijn. 7 oktober, ADVERTENTIE 32 was de volle maan = de helft van een
baan - 178 dagen aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.

Korea begon astronomische gebeurtenissen van ongeveer 200 V.CHR. te registreren.

Korea heeft één van de beste reacties op het Evangelie.

Wij gebruiken de zelfde Gregoriaanse kalender van 1 ADVERTENTIE. Zo pasten de Chinezen hun kalender
met van ons aan. De datum is nauwkeurig. Misschien was er een zonmirakel, niet 16 Augustus,
ADVERTENTIE 32, maar in ADVERTENTIE 29 op de 13de Chinese maandag = 9 September, de dag van 29
ADVERTENTIE, niet de 15de dag, zoals geregistreerd door deze Kim Bu Sik. De Chinese maandag wordt
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geteld van wanneer de maan door de zon overgaat. De Hebreeuwse maandag wordt geteld van het eerste zicht
van de maan twee later dagen. De 10de maandag van de zevende Hebreeuwse maand zou Vrijdag, 9 September,
ADVERTENTIE 29 zijn. Deze Vrijdag, 9 zou September Yom Kippur zijn wanneer Jesus van Isaiah 61 op het
50ste jubile jaar zou spreken. Er zou zowel een lange nacht kunnen zijn, dan een lange die dag, tegen een
heldere korte dag wordt gevolgd. Aldus, in Isaiah 9 is het licht opgesprongen.

Het 9:2 van Isaiah de „Mensen die in duisternis liepen heeft een groot licht gezien. Op zij die in het land van
diepe schaduwen leefden, heeft het licht.“ geglanst

Joshua vroeg God zowel om de zon in het midden van de hemel tegen te houden als de zon te verduisteren.

10:12 „toen spake Joshua van Joshua aan LORD in de dag toen LORD omhoog Amorites vóór de kinderen
van Israël leverde, en hij zei in het gezicht van Israël, Zon, tribune thou nog op Gibeon; en thou, Maan, in de
vallei van Ajalon.“

Nog = damam = verduister.

Inorder om de zelfde dagelijkse koraallijn in het overzees de zon te verlaten moet worden verduisterd terwijl
het zich bij de middagpositie bevond. Amos 9 wordt de zon van de middagdag geschreven dubbel licht.

Amos het 8:9 zal „en het om in die dag komen over te gaan, saith Lord GOD, dat ik de zon om bij middag zal
veroorzaken te dalen, en ik zal de aarde in de duidelijke dag verdonkeren: “

Middag = dubbel licht

Dan, als deze slag van Midian van Gideon de lange dag van Joshua is, kan deze zon van de middagdag worden
verduisterd en deze schemerigheid in Isaiah evenaren.

Het 84:11 van de psalm“ voor LORD God is een zon en een schild: LORD zal gunst en glorie geven: geen
goed ding zal hij van hen dat gang.“ uprightly inhouden

Dat kan betekenen LORD de zon beschermde toen hij de zon maakte zich nog in de hemel bevinden.

Het 8:22 van Isaiah „en zij zullen unto de aarde kijken; en behold probleem en duisternis, schemerigheid van
angst; en zij zullen aan duisternis worden gedreven.“

Gideon begon met zijn slag bij nacht. Aldus „zij dat gelopen in duisternis“. De zon nam in het westen toe.
Aldus, registreerden de Egyptenaren de zon toenamen van waar het plaatste. het „licht heeft“ geglanst. Dat was
eveneens de lange dag van Joshua. Aldus, bevond de zon zich nog bij middag 24 uren = een groot licht. De zon
in het oosten wordt geplaatst dat. Aldus, registreerden de Egyptenaren de geplaatste zon waar het normaal
toeneemt. Dan, nam de zon plotseling en briljant spoedig in het oosten toe nadat = „zij een groot licht“ zagen.

Galilee is een diepe vallei, een land van diepe schaduwen.

Het 28:3 van de baan „hij setteth een eind aan duisternis, en searcheth uit al perfectie: de stenen van duisternis,
en de schaduw van dood.“

4:16 van Matthew de „Mensen die in duisternis zaten zagen groot licht; en aan hen zijn welke in het gebied en
de schaduw van doodslicht zaten opgesprongen.“



Bij meer Hula, net boven het Overzees van Galilee, was de malaria gemeenschappelijk. Zelfs werd het meer
Hula meestal afgevoerd een paar jaar geleden om malaria tegen te houden. Aldus, de vereniging met de
schaduw van dood, van malaria, in de diepe vallei van Jordanië van Galilee. Slechts zijn het meer Hula als
watervoerende laag wordt gediend, en nu het Overzees van Galilee duister omdat het meer Hula die werd
afgevoerd. Toen de fout werd ontdekt was het te laat om het effect op het Overzees van Galilee om te keren.

In deze ADVERTENTIE 29 in China het een „gastster werd geregistreerd schendde uiterst dicht tegen
YUZUO.“ YUZUO is de koninklijke constellatie. Dit kan op een zonmirakel in September van
ADVERTENTIE wijzen 29.
De Aziatische Archeologie van het oosten, p.130.

4:16 van Matthew de „Mensen die in duisternis zaten zagen groot licht; en aan hen zijn welke in het gebied en
de schaduw van doodslicht zaten opgesprongen.“

De slag van Gideon ook in Isaiah 9 wordt geregistreerd, spreekt van een groot licht dat. De zon die plotseling
in het oosten toenemen die het westen 180° overgaan, moet briljant zijn om de zelfde dagelijkse koraallaag te
verlaten. Het meeste koraal vereist hopen van licht voor de succesvolle groei. Dit omvat schadelijk ultraviolet
licht. Als de hoeveelheid zonlicht voor de zelfde dagelijkse koraallaag tijdens een korte dag wordt verhoogd,
zou het type van licht eveneens moeten worden veranderd.

Hier merkt u een koraal aan het Rode Overzees. Misschien wordt het Rode Overzees genoemd na de kleur van
dit rode koraal.





De zon moet plotseling in het oosten, Zondag, 25 Augustus, 1241 V.CHR. toenemen, omdat de volgende dag
als tweede dag = Maandag wordt beschreven. Aldus, is de Zondag, 25 Augustus, 1241 V.CHR. een type van de
verrijzenisZondag. Was de lange dag van Joshua V.CHR. de zevende dag van de achtste maand, de Sabbat, 24
Augustus, 1241, de plotselinge beklimming van de zonZondag de 9de dag van de maand als de heilige dag van



Yom Kippur in de zevende maand is. Ook, zou Gideon de zon nog 24 uren bij middag, die Zaterdag, 24
Augustus, 1241 V.CHR. voor de lange dag van Joshua zien betekenen. Ook, een groot licht.

Aldus, de zon die rond de aarde zo snel reizen tweemaal zoals toen het zich nog in de hemel bevond meer
efficiant zou zijn in het veroorzaken van de dag van het a1uur. Namelijk boven over gaat de zon. Het zou niet
moeten van belang zijn welke manier. De zon moet zich nog in de hemel voor een netto totaal van 48 uren
bevinden. Nochtans, als de zon het oosten snel reist, is het resultaat genoeg een normale die dag van het een half
uuruur, howbeit, de zon in het oosten wordt geplaatst. Dan, zijn er ongeveer 36 uren waar de zon zich nog op de
overkant van aarde tegenover Israël voor een lange nacht kan bevinden. Dan kan de zon in het westen
toenemen, bij middag 24 uren worden opgehouden, het te plaatsen oosten, en nog eens drie uren, toen het
westen van de zonreis voortzetten 180°. De totale omgekeerde baan die met de val van Jericho beginnen: -12
uren, + 36 urennacht vóór de lange dag van Joshua, + 24 uren, - 12 uren, + 12 uren = 48 uren.

V.CHR. stierf Herod in 4?

Het eerste jaar van Herod in Jeruzalem:

„Maar in verband met de gewaagdere en sterke mensen, kwamen zij in organismen bijeen, en vielen het roven
anderen na diverse manieren, en deze plunderden in het bijzonder de plaatsen die over de stad waren, en dit
omdat er geen voedsel was ging of voor de paarden of de mensen weg; “
Oorlogen van de Joden, Hoofdstuk 18, p. 449 de Volledige Werkzaamheden van Josephus.

Dit was toen Herod Jeruzalem nam. Dit was een braakakkerjaar zo zo het gebrek aan brood. Zo 7 jaar rug van
23 V.CHR. is V.CHR. 30, is 7 jaar rug van 30 V.CHR. V.CHR. 37. Zo moet dit V.CHR. 37 zijn toen de grond
niet moest worden gezaaid, dus het tekort aan voedsel later dat jaar. Aldus, het 13de jaar kan het tellen van 36
V.CHR. V.CHR. 23 zijn. Een tekort aan brood zou deze ramp brengen:

Josephus „1. NOW op dit eigenlijke jaar, dat het dertiende jaar van was regeert van Herod, kwamen de zeer
grote rampen op het land; “

Deze twee braakakkerjaren moeten de 49ste en 50ste jaren zijn. Van Herod regeer V.CHR. in Jeruzalem van
35, is zijn 13de jaar dit jaar 49 = 23 V.CHR. en jubile jaar 50 = 22 V.CHR. Dit van jaar één de verovering van
Joshua in 1241 V.CHR., het vijftigste jaar was het jaar V.CHR. van de 70 jaargevangenschap in 591, dan waren
521 V.CHR. jaar één, V.CHR. aan 22 jubile aan jubile ADVERTENTIE 29. Aldus, was het eerste jaar van
Herod bij de verovering van Jeruzalem in 37 V.CHR. een de braakakkerjaar van de Sabbat en een tekort aan
brood. Dit 23 V.CHR. waren jaar 49, 14 jaar V.CHR. vóór een braakakkerjaar in 37. Er zijn twee jubile cycli.
Één een 49 jaarcyclus van 1241 V.CHR. en andere een 50 jaarcyclus van 1241 V.CHR. waarvan de 70 jaar van
gevangenschap van jaar 50 in 591 V.CHR. wordt afgetrokken om opnieuw in, 550 jaar, aan het eerste jaar van
Jesus van ministerie in 9 September, 29, ADVERTENTIE 521 V.CHR. te beginnen = jubile.

„1. EN nu regeert Herod, in het achttiende jaar van hem, en na de reeds vermelde handelingen, ondernam het
zeer groot werk, d.w.z., om van zich de tempel van God te bouwen,“

Het 18de jaar van 35 V.CHR. is V.CHR. 18 wat V.CHR. jaar 49 van het jaar van de verovering van Joshua,
1241 van de Sabbat van het cyclusjaar is. Zo is het tellen van 35 V.CHR. 18 jaar aan de 49 jaarcyclus V.CHR.
18.

4:24 van Ezra „hield toen het werk van het huis van God op dat in Jeruzalem is. Zo hield het unto op het
tweede jaar van van koning Darius van Perzië.“ regeert
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1:1 van Zechariah „in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van unto Zechariah,
de zoon van Berechiah, de zoon van LORD van Iddo de helderziende, die“ zeggen

Van het hervatten van de bouw van de Tempel in het tweede jaar van Darius = 7 V.CHR.; 490 jaar is later dit
V.CHR. 18. 49 meer jaren is het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33. Eveneens, was het jaar van de
kruisiging 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33 jaar 49 V.CHR. van 1241. Aldus, was het jaar van de
verrijzenis van Jesus een jublile jaar. De bloed rode maan vlak nadat de Hoge Priester werd gedood moet
V.CHR. de bezinning van een rode verduisterde zon geweest zijn tijdens het zonmirakel die nacht tegelijk met
de maanverduistering 15 September, 5. Zo ook werd de zon verduisterd op de lange dag van Joshua: De tribune
van de het 10:12Zon van Joshua nog. Die nacht moet de zon 180° terug bewogen hebben en de aarde stroomde
uit de omgekeerde baan van de zon.

De monnik die Jesus bepaalde was geboren jaar 1 ADVERTENTIE, het jaar van de kruisiging van Jesus kan
gevonden hebben om ADVERTENTIE te zijn 33.

3:23 van Luke „en Jesus zelf begonnen ongeveer dertig jaar oud“ te zijn

Dit werd geschreven over de tijd Jesus werd gedoopt. 40 dagen vastte hij. Hij keerde aan Nazareth op Yom
Kippur terug. Zijn geboorte zou de 17de dag van de zevende maand moeten zijn. Yom Kippur, de dag van
Boetedoening, was op de tiende dag van de zevende maand. Aldus, begon Jesus, is dat gedraaide 35 jaar oud,
enkel dagen nadat hij van wordt gedoopt terugkeerde.

Dan zouden drie en een een half middel Jesus van Jesus van het jarenministerie 30 in ADVERTENTIE zijn 30
toen hij met zijn ministerie begon. Nochtans, kan het woord voor 30 het 30ste decennium betekenen = 35 jaar
oud. En zeker stierf Herod V.CHR. begin Maart in 4. En dit was zelfde Herod dat de wijzen aan kwamen. En
Herod onderzocht toen de ster twee jaar vorig leek. Het jaar van belasting van Augustus in de maand noemde
hij Augustus en in het zelfde jaar.

„Augustus was geen mens die door dood en rouw moet worden ontmoedigd, en de zaken van overheid
pauzeerden niet. Een telling werd gehouden en de lijst van de Senaat herzien, nogmaals… In 7 V.CHR., werden
de bevoegdheden van Augustus vernieuwd, dit keer tien jaar,“
Het leven van de Eerste Keizer van Rome, Augustus, p.278.

De „volksstemming Lex Pacuvia DE mense Augusto noemde Sextilis Augustus (Augustus) V.CHR. in 8
anders.“
Wikipedia

Dit was jaar 746 V.CHR. van het oprichten van Rome in 752 = twee jaar vóór de dood van Koning Uzziah van
Judah in 750 V.CHR.

De „weerstand tegen een telling in Israël door Herod kon zijn implementatie door jarenlang vertraagd hebben,
V.CHR. makend tot een goed gedocumenteerde telling in 7 een waarschijnlijke kandidaat.“
De Uitgave van de Collector van Centenial, de Geboorte van Jesus, Telling door Caesar Augustus, p.43 wordt
bevolen die

Dit zelfde 8 Caesar noemde V.CHR. de maand na zich wegens zijn overwinningen in „Augustus“. Dit was een
perfecte tijd om een telling V.CHR. te maken in Augustus volgend jaar in 7 - en Jesus V.CHR. geboren is over
12 September, 7.

Augustus stierf in 14 Augustus ADVERTENTIE. Tiberius regeerde 15 jaar = ADVERTENTIE 29:
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Het 3:1 van Luke „nu in het vijftiende jaar van regeert van Tiberius Caesar, Pontius Pilate die gouverneur die
van Judaea, en Herod tetrarch van Galilee, en zijn tetrarch van broerPhilip van Ituraea en van het gebied van
Trachonitis, en Lysanias tetrarch van Abilene,“ zijn zijn

2:1 van Luke „en het kwam om in die dagen over te gaan, dat er een besluit van Caesar Augustus uitging, dat
al wereld zou moeten worden belast.
Het 2:3 en allen gingen, elke in zijn eigen stad worden belast.
Het 2:4 en Joseph gingen van Galilee, uit de stad van Nazareth, in Judaea, ook unto uit de stad van David, die
Bethlehem wordt genoemd; (omdat hij van het huis en het geslacht van David: was)
2:5 om met Mary zijn aangenomen vrouw worden belast, die groot met kind zijn.
Het 2:6 en zo het was, dat, terwijl zij daar waren, de dagen werden verwezenlijkt dat zij zou moeten worden
geleverd.
2:7 en zij bracht vooruit haar eerstgeboren zoon, en verpakte hem in het inwikkelen van kleren, en legde hem in
een trog; omdat er geen ruimte voor hen in de herberg was.
Het 2:8 en daar was in de zelfde landherders die op het gebied verblijven, die horloge over hun 's nachts troep
houden.“

Iedereen was verondersteld om buiten in cabines tijdens het feest van tabernakels te blijven. Dan, zou de
herberg leeg en klaar moeten geweest zijn in Joseph en Mary nemen om geboorte aan Jesus te geven.

Aldus, moet Jesus geboren 12 September, 7 V.CHR. op het tijdstip van deze telling van Augustus, in het het
fokkenseizoen voor schapen, en op het tijdstip van het feest van cabines/tabernakels geweest zijn toen iedereen
moest in openlucht zijn.

Als Jesus in 7 April werd gekruisigd, ADVERTENTIE 30: Dan is het tellen van achttiende van Herod van 38
V.CHR. V.CHR. 21 en 46 jaar is later ADVERTENTIE 26 in het eerste jaar van Jesus van ministerie wanneer
hij 31 zou zijn. Dan zou Herod in 4 V.CHR. gestorven zijn, kruisigden Jesus geboren in 7 en Jesus 7 V.CHR.
April, ADVERTENTIE 30 bij 35 jaar oud. Nochtans, dan akkoord gaan de cycli van 50 en 49 jaar van bij het
begin in de dag van Joshua niet. Ook moet het 15de jaar van Caesar dat John en van Jesus met ministerie begon
ADVERTENTIE 29 geweest zijn omdat Caesar 19 Augustus, ADVERTENTIE 14 stierf.

Het 3:1 van Luke „nu in het vijftiende jaar van regeert van Tiberius Caesar, Pontius Pilate die gouverneur die
van Judaea, en Herod tetrarch van Galilee, en zijn tetrarch van broerPhilip van Ituraea en van het gebied van
Trachonitis, en Lysanias tetrarch van Abilene zijn zijn,
3:2 Annas en Caiaphas die de hoge priesters het zijn, het woord van God kwam unto John de zoon van
Zacharias in de wildernis.“

Tiberius was Roman Keizer van ADVERTENTIE 14 aan ADVERTENTIE 37. Het vijftiende jaar zou in
ADVERTENTIE 29 zijn. John ministerie begon bij de Pascha in de lente van ADVERTENTIE 29 toen Jesus
werd gedoopt. Aldus, begon Jesus met zijn ministerie zes maanden later Augustus/September, ADVERTENTIE
29.

Herod regeert 37 V.CHR. werd geteld van, 34 jaar aan 4 V.CHR. door Josephus. Misschien af en toe regeren
van hem V.CHR. worden geteld van 35. Zijn dood zou 30 V.CHR. Maart, 4 kunnen zijn. Zijn eerste jaar was
verondersteld om 40 te zijn V.CHR. - 36 V.CHR. Olympiade 185. Van 37 V.CHR. regeerde hij eigenlijk van
Jeruzalem. Zijn zoon Philip regeerde 37 jaar V.CHR. van 4 aan ADVERTENTIE 34. Herod zou nauwelijks zijn
zonen laten regeren toen hij nog in leven was. Niettemin, schijnt Jesus nog V.CHR. geboren over Zondag,
September 12, 7, en gekruisigde Vrijdag, 3 April, ADVERTENTIE te zijn 33. Ook, zijn er vele voorbeelden in
scripture van Hebreeuwse of Koningen die 38 jaar, de spanwijdte van het leven van Jesus vanaf 12 September,
7 V.CHR. aan 3 April, ADVERTENTIE 33 leven regeren.



2:21 van Luke „en toen acht dagen voor het reinigen van het kind werden verwezenlijkt, werden zijn naam
genoemd JESUS, die zo van de engel werd genoemd alvorens hij in de uterus werd opgevat.
Het 2:22 en toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes werden verwezenlijkt, zij brachten hem
aan Jeruzalem, om hem aan Lord voor te stellen;
2:23 (zoals het in de wet van Lord wordt geschreven, Elk mannetje dat openeth de uterus aan Lord zal heilig
worden genoemd;)
2:24 en om een offer volgens dat aan te bieden die in de wet van Lord, het paar van A van tortelduiven, of twee
jonge duiven wordt gezegd.
2:25 en, behold, was er een mens in Jeruzalem, de waarvan naam Simeon was; en de zelfde man was enkel en
godsvruchtig, wachtend op de troost van Israël: en de Heilige Geest was op hem.
2:26 en het was geopenbaarde unto hem door de Heilige Geest, dat hij geen dood zou moeten zien, alvorens hij
Christus van Lord had gezien.
2:27 en hij kwam door de Geest in de tempel: en wanneer de ouders in het kind Jesus worden gebracht, voor
hem na de douane van de wet te doen die,
Het 2:28 nam toen hij op hem in zijn wapens, en zegende God, en zei,
Het meest lettest 2:29Lord, nu vertrekt thou thy bediende in vrede, volgens thy woord:
Het 2:30 voor mijnogen heeft thy redding gezien,
2:31 dat thou hast vóór het gezicht van alle mensen voorbereidde;
2:32 A licht om Gentiles te verlichten, en de glorie van thy mensen Israël.“

Simeon vermeldde Jesus een licht is om Gentiles te verlichten. Er kan een plotselinge briljante zonsopgang
geweest zijn toen Jesus geboren was. Dan zou de zon op de overkant van de aarde zijn. Dan als Simeon dat wist
Arcturus die nu direct hierboven bij middernacht in September verscheen was de ster van de Koning van de
Joden, zou hij 8 + 33 later dagen, 40 later dagen, dat nieuwe maan 22 Oktober, 7 V.CHR. kennen, dat Jesus in
de tempel worden gebracht en zou zijn klaar om hem te begroeten.

Jesus moet V.CHR. geboren 13 September, 7 zijn. Dan op de achtste dag werd hij gereinigd 20 September,
BC = de herfst equinox.

In Hebreeër waren de zeven dagen genummerd, één tot zeven. Niettemin, begint de eerste dag logisch gezien
met het eerste zonlicht.

Het 12:3 van Leviticus „en in de achtste dag het vlees van zijn voorhuid zal worden gereinigd.
12:4 en zij zal dan in het bloed van haar verdergaan die drie dertig dagen zuiveren; zij zal geen gewijd ding,
raken noch zal in het heiligdom komen, tot de dagen van haar die wordt vervuld.“ zuiveren

Deze 7 + 33 dagen = 40 dagen. Vanaf 12 September, 7 V.CHR. = 22 Oktober, 7 V.CHR. = de laatste dag van
de achtste maanmaand.

1 die het 6:38 van koningen „en in het elfde jaar, in de maand Bul, die de achtste maand is, was het huis door
alle delen, en volgens al manier van het daarvan wordt gebeëindigd. Zo was hij zeven jaar in de bouw van het.“

49 jaar jubile aan ADVERTENTIE 33, was V.CHR. 18; van 18 V.CHR. is het 11de jaar dit V.CHR. 7 toen
Jesus geboren was. Dit 1044 V.CHR. = het eerste jaar van Solomon = 49ste jubile van de verovering van Joshua
in 1241 V.CHR. al manier aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33; het zelfde 11de jaar van 49 jaar
jubile.

John 2:20 „zei toen de Joden, was Veertig zes jaar deze tempel in de bouw, en verwelkt thou grootbrengt het
omhoog in drie dagen?“

Van dit 18 V.CHR. werd de tempel herbouwd, 46 jaar aan het begin van het ministerie van Jesus in
ADVERTENTIE 29 = 49 jaar, 49 jaar jubile = sacrfice van Jesus, 3 April, ADVERTENTIE 33.



Vele zonmirakelen waren op jaren die x68 en wat op jaren X18 beëindigen: Zoals Koning Heen die keizer van
China in 367 V.CHR. en 48 jaar later in 319 sterven V.CHR. worden. De twee jaar punt aan 50 jaar jubiles aan
het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.

Het 1:3 „Who van Hebreeërs de helderheid van zijn glorie, en het uitdrukkelijke beeld die van zijn persoon, en
het vertonen van alle dingen door het woord van zijn macht zijn, toen hij zelf onze zonden had gezuiverd,
gingen zitten op rechts van de Majesteit op hoogte; “

2:2 die van Matthew het „, waar is hij zeggen dat de geboren Koning van de Joden is? want wij zijn ster in het
oosten, hebben gezien en hem komen aanbidden.“

2:9 van Matthew „zo toen zij de Koning hadden gehoord, vertrokken zij: en loe, ging de ster die zij in het
oosten hadden gezien, vóór hen, tot het kwam en zich over de plaats bevond waar babe was.
Het 2:10 en toen zij de ster zagen, zij verheugden zich met een overschrijdende grote vreugde,
Het 2:11 en ging in het huis, en vond babe met Mary zijn moeder, en viel neer, en aanbad hem, en openned hun
schatten, en stelde unto voor hem giften, goud, wierookhars, en myrre.“

Het 14:16 van Zechariah „en het zal komen over te gaan, die elke die links van alle naties is die tegen
Jeruzalem kwamen zelfs van jaar aan jaar zal uitgaan om de Koning, LORD van gastheren te aanbidden, en het
feest van tabernakels te houden.“

Jesus moet geboren tijdens het feest van tabernakels geweest zijn.

In Maart zou Arcturus in het westen bij zonsondergang verschijnen. Dan tegen Juni zou Arcturus direct
hierboven bij zonsondergang verschijnen. Tegen Augustus zou Arcturus in het oosten bij zonsondergang
verschijnen. Aldus, zagen de wijzen de ster in het oosten en het reizende oosten elke nacht terwijl de aarde in de
omgekeerde baan was.

De beide maanverduistering van 15 September, 5 V.CHR. geregistreerd door Josephus in de tijd van Herod
die April 1, 4, en de gedeeltelijke maanverduistering van Aprl 3, ADVERTENTIE 33 aan de kruisiging van
tekenJesus „V.CHR. stierf geeft Jesus een langere levensduur dan de meeste autoriteiten geloven hij eigenlijk.“
had
De Schaduw van de maan, het Verhaal van de Totale Verduistering, p.73

Niettemin, vonden de data hier punt aan Jesus die vanaf 12 September, 7 V.CHR. aan 3 April,
ADVERTENTIE leven 33.

Er kunnen zonmirakelen zijn in 1204 V.CHR. zes maanden na de maanverduistering 23 September, 1205
V.CHR. = 1200 jaar aan de dood van Herod, 1004 V.CHR. = de dood van Koning Solomon, de dood van
Koning Herod in 4 V.CHR. Het zonnedie verduisteringsverslag in China dag 48 van cyclus 60 16 Februari, 505
kan V.CHR. eerder een tweede tempel zijn van het zonmirakel op de 3de dag van Adar wordt gebeëindigd = 10
Februari, 504 V.CHR. = 500 jaar aan de dood van Herod, 1 April, 4 V.CHR.

De lange dag van Yao

Het volgende die verslag in China schildert de astronomen af gebruikend een jade het waarnemen buis
rechtstreeks op de ster omhoog wordt gericht die bij zonsondergang in de meridiaan van de nachthemel
verschijnen. Aldus, wisemen wie Jesus kwam aanbidden kan zulk een hulpmiddel ook gehad hebben om te
meten waar Arcturus over Bethlehem bij middernacht overging. Ook door de 2de eeuw BC had China zijn
handel aan het Midden-Oosten verbreed. Van China naar Bethlehem zou reizen twee maanden = van het



verschijnen van de komeet op de nieuwe maan dag 8 van cyclus 60 aan de volle maan moeten vergen dag 56
van cyclus 60 = de maan 15 September, 5 van de bloed maanverduistering V.CHR.

Een lange reis begint met enkel één stap. Van openned de Han dynastie met Klap Lui in V.CHR. handel 207
omhoog van China aan het Midden-Oosten. Aldus, in zelfs 200 jaar later in 7 V.CHR., met veel vele zon
verschijnen de mirakelen meer dan duizenden jaren met jaren die V.CHR. die met 07, met de zon beëindigen
naar de overkant van aarde en Arcturus wordt verplaatst direct hierboven in September bij middernacht, Magi,
of misschien konden de Chinese astronomen, op een reis beginnen aan Israël aan de breedte Arcturus zouden
overgaan 90° bij middernacht in September, en verder zouden vragen waar Christus in Jeruzalem geboren moest
zijn om tien meer mijlenzuiden naar Bethlehem slechts te reizen. Om van Anyang te reizen kon China bijna
twee jaar vergen = Herod zwenkt de kinderen van Bethlehem twee en onder van toen de ster verscheen.

Wisemen waarschijnlijk V.CHR. kwam over het begin van 7 September, dat de nieuwe maan was. Of de maan
zou na middernacht toenemen, of het zou een het eerste trimester maan zijn die bij middernacht zou plaatsen.
Niettemin, is Arturus één van de helderste sterren. Vega is over de zelfde helderheid, slechts is Sirius helderder.
Aldus, wisemen zou hebben geen touble het zien stijging Arcturus van het oosten. De zon moet over de
maanverduistering terugkeren = volle maan, van September 15, 5 V.CHR., en aardestroom uit de omgekeerde
baan van de zon.

De verslagen in China, van het zonmirakel in de zevende maand, zeventiende dag, Oktober 18, 2607 V.CHR.,
en veel meer zoals 2307 V.CHR., 907 V.CHR., 507 V.CHR., 207 V.CHR. (Klap Lui) zouden aan de Koning
van de Joden, Jesus, geboorte in zelfs 100's aan 12 September, 7 V.CHR. richten.

8,000 de standbeelden van de Strijders van het terracotta, bij het Graf van de Eerste Keizer worden gevonden,
kunnen door Grieken geïnspireerd die. Qin Shi Huang leefde tussen 259-210BC en werd de eerste keizer van
verenigd China. Aldus, kunnen de zonmirakelen op dit ogenblik door zowel de Grieken als Chinezen
geregistreerd te zijn. Omdat de handel met Rome en China ook op dit ogenblik begon, is er de mogelijkheid
wisemen kwam uit zo veel weg zoals China waar duizenden jaren zonmirakelen in patronen van 50 en 49 jaar
aan de geboorte en het offer van Jesus werden geregistreerd.

Begon het eerste jaar van Chinese Yao van de Keizer in de lente toen de zon nog 10 dagen betekende. Yao
wendde Yi aan om bij de zon te ontspruiten 9 keer, bewarend één zon, waarna de zon zich opnieuw bewoog. Zij
maakten keizer Yao.

Derhalve bepaalde Yao om de vier seizoenen te kennen.

Yao beval de tweede broer hij om bij yu-E, in wat te verblijven de heldere vallei werd genoemd, en daar
eerbiedig om als gast te ontvangen de het toenemen zon, en werkt aan te passen en te schikken van de lente.

De „dag,“ hij zei „van de middelgrote lengte is, en de ster Neaou is; u kunt het midspring precies zo bepalen.
Hij beval verder de derde broer hij om bij nan-Keaou te verblijven, en de transformaties van de zomer te
schikken, en eerbiedig de extreme grens van de schaduw waar te nemen.

De „dag,“ gezegd is hij, „bij zijn het langst, en de ster is Ho; U kunt midzomer precies zo bepalen.

Hij beval afzonderlijk de tweede broer Ho om bij het westen, in wat te verblijven de Donkere Vallei werd
genoemd, en daar eerbiedig aan konvooi de het plaatsen zon, en om werkt de voltooiing aan te passen en te
schikken van de herfst. De „nacht,“ hij zei, „is van de middelgrote lengte, en de ster is Heu; u kunt de medio-
herfst precies zo bepalen. De mensen beginnen bij gemak te voelen; en de vogels en de dieren hebben hun lagen
in goede voorwaarde.“



Het 40:13 van het ontstaan „binnen drie dagen zal de Farao thinehoofd, nog opheffen en zal theeunto thy
plaats herstellen: en thou shalt levert de kop van Pharaoh in zijn hand, na de vroegere manier wanneer thou wast
zijn butler.“

40:20 van het ontstaan „en het kwam om de derde dag over te gaan, die de verjaardag van Pharaoh was, dat hij
tot een feestunto al zijn bedienden maakte: en hij hief het hoofd van de belangrijkste butler en van de
belangrijkste bakker onder zijn bedienden op.“

1 april, 2317 V.CHR. was Zondag. Drie dagen was later deze derde dag van de weekDinsdag. De Egyptische
nieuwe jaren hadden geen 29 Februari zodat was de kalender gesteund één dag om de vier dagen, de verjaardag
van nieuwe jarenPharaoh 3 April, 2317 V.CHR. = van 2727 V.CHR. aan 2317 V.CHR. 410 jaar, 420/4 = 105
dagen terug vanaf 16 Juli = 3 April, 2317 V.CHR. Jesus werd gekruisigd 3 April, ADVERTENTIE 33.

1 april was de verjaardag van Pharaoh 107 dagen terug vanaf 16 Juli. Namelijk in Sothis jaar 430, 430/4 = 107
dagen = gingen het jaar en de dag, de nieuwe jaren, Jacob en de zonen Egypte in. Nieuwe die jaren vanaf 16
Juli, 2737 V.CHR. 430 jaar aan Vrijdag, 1 April, 2307 worden gesteund V.CHR. 430/4 = 107 dagen = de dag
Jacob en zijn familie gingen Egypte in.

Het tijdelijke verblijf van Jacob in Egypte om Vrijdag te zijn, moet 14 dagen van het laatste zicht van de maan
tellen. Aldus, is de Vrijdag, 1 April, 2307 V.CHR. de 14de dag van de Egyptische maanmaand. Aldus, is de
Vrijdag 30 Maart, 1281 V.CHR. de 14de dag van de Hebreeuwse maand, de volle maan en de Uittocht.

Dan moet de „selfsame dag“ Vrijdag betekenen, moet de 14de dag betekenen beide tijden. Slechts was de
volle maan V.CHR. Zondag, 3 April, 2307. Het 430ste jaar nieuwe jaren gesteund kalender 430/4 = 107 dagen
vanaf 16 Juli = 1 April, 2307 V.CHR. Dit zelfde 107 dagen terug vanaf 17 Juli, in 1281 V.CHR. was opnieuw 1
April. Aldus, over het geheel genomen, Vrijdag, 1 April, 2307 V.CHR. = Vrijdag, 30 Maart, 1281 V.CHR.

Beeld een bol van aarde. Als u de basis 180° voor een zonbeweging van 180° bij de winter of de
zomerzonnestilstand roteert om aarde in het zelfde seizoen te houden; u zult de helft van 26.000 jaar van
precession zien. Aldus, veroorzaakt een datum van 90 dagen van de herfst of lenteequinox verschuiving 180°
om aarde in het zelfde seizoen te houden. Daarom zijn 2 X het aantal dagen van equinoxes het aantal graden om
aarde of zon te verplaatsen. Aldus, 1 V.CHR. was April, 2307 V.CHR. 10 dagen vóór lenteequinox 11 April,
2307. 26000/360°: = 72 jaar. 10 dagen = 10° x 72 jaar X 2 = 1400 jaar recenter dan 1 April, 2315 V.CHR. =
V.CHR. hemel 1000 in plaats van een V.CHR. hemel 2300.

„Maar behalve dit bereid, zijn wij die te bevestigen dat drie van de mensen naar de vier grenzen van China
worden gestuurd niet de sterren konden zien hebben culminerend bij het vallen van de avond, wanneer de zon in
het eerste punt van Kanker is, voor het moeten bij 6h culmineren. P.M., terwijl de zon in geen deel van China in
midzomer veel vóór 7h.p. zou plaatsen. M., en de sterren niet voor een half uur na zonsondergang zichtbaar zou
zijn. Dit feit zou zich eveneens op de manier, bij equinoxes bevinden, van de waarnemers die hun sterren het
culmineren zien, tenzij inderdaad, de tijd van observatie verscheidene die eeuwen later dan de datum was
gewoonlijk aan Yaouh wordt toegewezen (BC 2356 - 2355; - 40 recentere jaar zou moeten zijn = 2316 - 2315
V.CHR.), zodat de waar te nemen sterren om precies in solstitial colure hadden opgehouden te zijn. De
astronoom die naar het noorden in de winter ging is de enige persoon die geen moeilijkheid van deze soort.“ zou
hebben
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Astronomie van de Oude Chinezen, p.92.

Joseph kan gevangene in Egypte in 2319 gemaakt te zijn V.CHR. tot = jaar 49 van cyclus 49 jubile aan het
offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.



Caiaphas werd Hoge Priester in ADVERTENTIE 18 toen Jesus 25 jaar oud was. Joseph zou V.CHR. 25 in dit
2319 zijn. Joseph zou geboren 2345 V.CHR. = 39 jaar oud zijn toen Jacob en zijn zonen Egypte V.CHR. in
2307 = de leeftijd van Jesus ingingen toen Jesus zijn offer gaf.

Joseph heette zijn vader en broers in Egypte welkom toen hij oude 38 en een half jaren was. Jesus moet oude
38 en een half jaren geweest zijn toen wij naar het kruis gingen. Joseph werd verkocht in de slavernij toen hij 17
jaar oud was. Dan, was Joseph 23 jaar in Egypte alvorens zijn broers bedelend voor brood kwamen. Dan zou het
eind van deze 23 jaar 2307 V.CHR. = 2300 jaar aan de geboorte van Jesus zijn; 100 X 23 = 2300 jaar. Ook, van
het 70ste jaar van Jacob, toen hij van een ladder aan hemel met en engelen droomde die stijgen dalen, in 2368
V.CHR. is = 2400 jaar aan het offer van Jesus, opnieuw 23 jaar V.CHR. aan de geboorte van Joseph in 2345.

Van Jesus bij 12 jaar oud zijn 23 jaar aan zijn eerste jaar in het ministerie toen hij 35 jaar oud was.

Zou het eerste jaar van Yao 2315 moeten zijn V.CHR. = Joseph maakte gouverneur van Egypte.

In 1919 werd het opgemerkt de moties van Mercury, het perihelium en aphelion = dichtbij en het meest verst
van de zon, was lichtjes weg. Einstein gebruikte de onverklaarde moties van Mercury om zijn
relativiteitstheorie te bevestigen. Zelfs in 2018 werd een tweede correctie gemaakt om de baan van Mercury te
berekenen, ook gebruikend de relativiteitstheorie van Einstein.

De wet van Newton dat het licht massa voorspelt voorwerpen heeft die een massief voorwerp zoals de zon
overgaan zal rond de zon worden gebogen. Het buigen is slechts een paar meters. Nochtans, vertraagt de ernst
van de zon de lichte fotonen aanzienlijk creërend het lensing rond de zon. De relativiteitstheorie van Einstein
voorspelt de fotonen twee keer zullen worden gebogen meer dan de wet van Newton.

Precession van aarde die 26.000 te voltooien jaar vergt werd gekend door James Legge in 1860. Niettemin,
zouden de sterren door Yao worden genoemd niet de vier seizoenen merken tot vrij iets meer dan de 700 jaar
van James die Legge voorstelde.

1 april, 2315 was V.CHR. V.CHR. 10 dagen vóór de lente equinox in 10 April, 2315. 2 X 10 dagen = 20°. De
vier sterren van Yao zouden de vier seizoenen 1400 jaar recenter dan in 2315 V.CHR. merken. Aldus, kan dit
verslag van Yao niet weg worden verklaard omdat er 700 jaar, maar geen reusachtige 1400 jaardescrepancy
zijn. Sterren van Yao zichtbaar in hun seizoenen in 2315 V.CHR., zouden niet normaal in hun seizoenen tot 900
V.CHR. zichtbaar zijn.

Jesus moet 7 V.CHR. geboren 12 September, tien dagen zijn vóór de herfst equinox. De lange dag van Yao =
kan de droom van Joseph = 1 April, 2315 V.CHR. tien dagen vóór lenteequinox = de zon het halve baanpunt
terugkeren = ook tien dagen vóór de herfst equinox. 186 dagen, de helft van een baan, na de volle maan 1 April,
2315 V.CHR. is Vrijdag, 3 Oktober, 2315 V.CHR. de 22ste dag van de zevende maand = wat de laatste dag van
het feest van tabernakels zou worden. De geboorte van Jesus is de 17de dag van de zevende maand tijdens dit
zevendaagse feest.

„En hij vierde daar nog een andere dag. .and gevraagd zijn naam „Toevoeging“, werd deze dag toegevoegd, en
de vroegere dagen riep hij het „Feest“
Oud Boek van Jubilees, p.118.

De grote dag van het feest, vóór Benjamin geboorte in ongeveer 2343 V.CHR.

John 7:37 „in de laatste dag, die de grote dag van het feest, Jesus zich bevond en schreeuwde, het zeggen, als
om het even welke mensendorst, hem liet komen unto me, en drank.“

1 april, 2315 V.CHR. = het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.



Niettemin, 1 was April, 2315 V.CHR. de volle maan = de passoverVrijdag, 30 Maart, 1281 V.CHR. Het begin
van het tweede jaar van hongersnood zou 8 later jaar moeten zijn, 7 jaar plus één jaar van hongersnood. Aldus,
1 zou April, 2315 V.CHR. de zeven jaar van overvloed moeten beginnen.

Het 45:6 van het ontstaan „deze twee jaar hath de hongersnood in het land: en toch is er vijf jaar, in dat daar
noch earing noch.“ oogst

Dan, de nieuwe maan Vrijdag 29 Maart, 2316 V.CHR. = de eerste het zichtZondag van de Hebreeuwse
nieuwe maan/de Maandag Maart 31/April 1, 2316 V.CHR.; kan met de zeven jaar van overvloed aan 2309
V.CHR. beginnen; dan twee jaar van hongersnood aan 2307 V.CHR.

Aldus, zou het volledig onmogelijk voor de Chinese astronomen zijn om deze vier sterren te noemen om de
vier seizoenen in 2315 V.CHR. te merken tenzij de zon zich bewoog.

De hongersnood stele, V.CHR. ingeschreven in 332 voor Farao Djosor, beschrijft zeven jaar van hongersnood.
Dit kan de hongersnood van Abraham zijn.

12:10 van het ontstaan „en er was een hongersnood in het land: en Abram daalde daar in Egypte naar tijdelijk
verblijf; voor de hongersnood was erg in het land.“



Abraham verliet Haran/Ur V.CHR. in 2532. Aldus, als de Egyptische chronologie op het tijdstip van Djosor
100 meer recentere jaren was, moet Unas minstens 50 recentere jaar zijn, kan deze hongersnood in het 12:10
van het Ontstaan geregistreerd te zijn

Hulp die het verhongeren nomaden van de verhoogde weg van Unas tonen in Saqqara.

41:56 van het ontstaan „en de hongersnood waren over al gezicht van de aarde: En Joseph opende alle
pakhuizen, en verkocht unto de Egyptenaren; en de hongersnood zette pijnlijke plek in het land van Egypte in
de was.
Het 41:57 en alle landen kwamen in Egypte aan Joseph voor om graan te kopen; omdat was dat de hongersnood
zo pijnlijk in alle land.“

De lage Nijl eerder van Farao Unas was V.CHR. in 2308. Dan het tweede jaar van hongersnood = 430ste
Egyptisch sothisjaar 2307 V.CHR. Joseph werd V.CHR. tot gemaakt gouverneur over Egypte acht jaar vroeger
in 2315.

„En Israël ging in het land van Egypte, in het land van Goshen, op de nieuwe maan van de vierde maand, in
het tweede jaar van de derde week van het veertig-vijfde jubileum.“
Oud Boek van Jubilees, p.152.

45 X 49 = 2205, + 55; van 4568 V.CHR. = 2308 V.CHR. Van Adam bij 4568 V.CHR. = (45 X 49) + (7 X 7) +
7 = 2308 V.CHR. Aldus drie weken = (7 X 7) + 7.

Aldus, kende James Legge, die de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid in 1860 schreef, onmiddellijk
deze sterren van hij en Ho kon niet de seizoenen in 2315 V.CHR. vertellen. Dan kwam Jacob neer in Egypte in
het tweede jaar van hongersnood, het 9de jaar = 7 jaar overvloeds - 1 jaar van hongersnood om het tweede jaar
van hongersnood, 2315 V.CHR. te beginnen - 8 = 2307 V.CHR.

3 april, 2307 V.CHR. was de volle maan = de passoverVrijdag, 30 Maart, 1281 V.CHR. = het offerVrijdag
van Jesus, 3 April, ADVERTENTIE 33.

Dan aangezien precession van Mercury door de vergelijking van Einstein, zo ook werd opgelost, voorwaartse
die wordt precession van aarde in de tijd van Yao wordt geregistreerd ook opgelost door deze zonbewegingen.

Het eerste jaar van Keizer Yao in de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid moest 150 jaar vóór Yu in
2168 V.CHR. zijn = 2318 V.CHR. Yao regeerde 100 Te mijden jaar. Met 3 jaar van overlapping met Shun, zou
het eerste jaar van Yao 2315 V.CHR. moeten zijn. Yao werd keizer toen de zon nog negen dagen in de lente
betekende. Om met Ontstaan aan te passen pharaoh was de verjaardag toen Joseph vóór farao verscheen 1
April. Aldus, zou de zon nog negen dagen 1 April, 2315 V.CHR. moeten betekenen.

„van de visie van Amram, zoon van Qahat, zoon van Levi. .in het jaar van zijn dood. .in jaar honderd
zesendertig, het jaar van zijn dood: in jaar honderd tweeënvijftig van het ballingschap van Israël aan Egypte.“
De dode Overzeese Rollen, de Uitgave van de Studie, Volume 2, p.1085.

152 jaar van het tijdelijke verblijf in Egypte in 2307 V.CHR. = 2155 V.CHR. Van Yao in 2315 V.CHR.; 100
jaar, mijdt 50 jaar, Yu 8 jaar, = 2155 V.CHR. Waarschijnlijk was er V.CHR. een zonmirakel in dit zelfde 2155
dat de Chinezen als omen namen om Yu te getuigen.

Kernen van het ijs van onderstel Kilimanjaro bevatten een stoflaag V.CHR. van 2300 die de lage Nijl in
regeren van Farao Unas aanpasten. = de zeven die jaar van hongersnood in Egypte in Ontstaan wordt
beschreven. Als er een volledige cyclus Sothis V.CHR. van 1460 jaar aan het eind van de Egyptische cyclus
Sothis van 2741 aan 1281 V.CHR. is zijn wij korte 5 jaar. Nochtans, wordt het wijd geloofd deze V.CHR.
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gebeëindigde sothiscyclus één dag vroeger 17 Juli, 1281 omdat Sirius vóór het zon4:15 AM één vroeger dag
verscheen.

13 augustus, 2019, Sirius neemt 20 minuten toe alvorens de zon als het op de Egyptische nieuwe jaren, Juli 16,
2737 V.CHR. en Juli 16, 1281 V.CHR. de overstroming van de Rivier van Nijl deed voorspellen.

In Qumran, in Dode Overzees de Rollen, hun 364 dagkalender is om de 52 weken van 7 dagen aan te passen,
en maanjaarkalender. Het nieuwe jaar zou altijd op Woensdag, de vierde dag, de dag zijn de zon werd
gecreeerd.

1 Corinthians 15:45 „en zo wordt het geschreven, werd de eerste man Adam gemaakt een tot het leven ziel;
laatste Adam werd gemaakt tot een versnellende geest.“

Aldus, wordt Adam vergeleken bij Jesus, geboren jaar 800 van Adam = 4568 V.CHR. = 4600 jaar aan het
offer van Jesus.

5:3 van het ontstaan „en Adam leefden een honderd dertig jaar, en begat een zoon in zijn eigen gelijkenis, na
zijn beeld; en geroepen zijn naam Seth:
Het 5:4 en de dagen van Adam nadat hij Seth had gecreeerd waren achthonderd jaar: en hij begat zonen en
dochters:
Het 5:5 en alle dagen dat Adam leefde waren negenhonderd dertig jaar: en hij stierf.“

Aldus, was Adam „na“ Armeense sothis 5368 V.CHR. jaar 800, 4568 V.CHR. = 44 X 50 jaar jubiles, 2200
jaar, aan 2368 V.CHR. 4600 die jaar aan het offer van Jesus door 144 generaties wordt verdeeld evenaart 32
jaar een generatie.

Dit 2368 V.CHR. toen Jacob 70 jaar oud was. Jacob leefde 77 meer jaren aan 147 jaar; 77 = 2 X 38.5 jaar of
twee keer de leeftijd van Jesus. Dit 2368 V.CHR. waren 44 keer 50 jaar jubiles V.CHR. van 4568. Zowel waren
2368 V.CHR. als 4568 V.CHR. zelfs 2400 jaar en 4600 jaar aan het offer van Jesus.

Van 2369 V.CHR. aan het offer 3 van Jesus April, is ADVERTENTIE 33, 49 X 49 jaar jubliles. 49 X 49 =
4001 jaar. Jacob was 69 jaar oud V.CHR. in 2369. Isaac was 69 jaar oud toen Jacob V.CHR. in 2348 van 2507
V.CHR. geboren was.

Dan van 4568 V.CHR. zijn 44 X 50 jaar jubiles aan 2368 V.CHR. Van 2368 V.CHR. zijn 48 X 50 jaar jubiles
aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.

Van 130ste jaar van Adam, 4568 V.CHR. - 130 = 4438 V.CHR. Dat is ongeveer 4440 V.CHR. = 3200 jaar
van 4440 V.CHR. aan de verovering van Joshua in 1241 V.CHR.

Voor Essenes begon het jaar op de vierde dag, Woensdag:

1:16 van het ontstaan „en de God maakten twee grote lichten; het grotere licht om de dag te beslissen, en het
kleinere licht om de nacht te beslissen: hij maakte ook de sterren.
Het 1:17 en de God plaatsen hen in firmament van de hemel om licht op de aarde te geven,
1:18 en aan regel tijdens de dag en tijdens de nacht, en om het licht van de duisternis te verdelen: en de God zag
dat het goed was.
Het 1:19 en de avond en de ochtend waren de vierde dag.“



De beweging Essene begon 390 jaar na de vernietiging van Jeruzalem, van 591 V.CHR. is dit V.CHR. 201. Er
was een zonmirakel in China enkel een paar jaren voordien in 207 die V.CHR. door Lui Bang wordt getuigd.
De dode Overzeese Rollen, door Peter W. Flint. p.176

Voor Essenes was passover altijd op een Woensdag. 26 maart, 8 V.CHR. was passover, en eveneens een
Woensdag. John Doopsgezind kan geboren op passover, waarschijnlijk 16 geweest zijn Maart, maar misschien
Woensdag 18 Maart, 7 V.CHR.

Is van de helft van baan vóór de 17de dag van de 7de maand = Zaterdag, 12 September, 7 V.CHR., de 10de
dag van de eerste maand, Woensdag, 11 Maart, 7 V.CHR. - 186 voordien dagen.

De eerste dag van de 7de maand, het burgerlijke nieuwe jaar, Woensdag, 26 Augustus, 7 V.CHR.

De priesterlijke Cursussen: Er waren 24 priesterlijke cursussen. De vierentwintigste was Maaziah = Caiaphas.
48 weken + 4 = 52 cursussen.

„Deze kalender registreert welke priesterlijke cursus tijdens Pascha voor de eerste vijf jaar van de cyclus van
zes jaar.“ dient
Het dode Overzees Scolls, een Nieuwe Vertaling. p.321.

„In het eerste jaar de festivallen op de derde dag van de Sabbat (Dinsdag) van de cursus van de zonen van
Maaziah beginnen is de Pascha.“
Het dode Overzees scrolt, Godsdienstige die Gedachte en Praktijken in de Qumran Rollen, p.170, door
Vuursteen wordt weerspiegeld.

De Pascha veertiende van de eerste maand = ten derde dag van 1/12 tot 1/18.

Maaziah was de priesterlijke afdeling van Caiaphas, zoals die door een graf dichtbij Bethshemesh onlangs
wordt geopenbaard. De passoverweek van de kruisiging van Jesus, de derde dag van de week, Dinsdag, 31
Maart, ADVERTENTIE 33. Passover van de kruisigingsVrijdag van Jesus, 3 April, 33 ADVERTENTIE, de
14de dag van de maanmaand.

Aldus, zou Caiaphas de Hoge Priester zijn dat jaar, aangezien hij 15 jaar was geweest, en ook zijn priesterlijke
afdeling, als deze datum de zelfde week is, de tempel de passoverweek zou dienen dat Jesus werd gekruisigd.

2717 V.CHR. - 1281 V.CHR. = 1455 jaar. Nochtans, is de voltooiing van de revolutie op zichzelf één jaar.
1460 jaar zouden sothis 1461 jaar zijn. Aldus, is sothis één dag vroeg = 17 Juli, 1456 jaar sothis.

Dan stierf de vader Terah van Abraham in jaar 205. Dit moet sothisjaar 205 van 2737 zijn V.CHR. = 2532
V.CHR. Dan zou Abraham geboren in 2607 V.CHR. 75 jaar oud zijn toen zijn vader V.CHR. in 2532 stierf.
Abraham geboren in 2607 V.CHR., Isaac geboren is V.CHR. in 2507, geboren Jacob toen Isaac 69, niet 60 was,
karakter 9 die, in 2438 V.CHR. worden weggelaten, en Jacob Egypte ingaat toen hij 130 jaar oud V.CHR. in
2307 was.

Adam leefde aan 130 jaar, V.CHR. van 4568 aan 4438 V.CHR.

Van de dood van Terah, is de vader van Abraham, 2532 V.CHR. 2525 jaar V.CHR. vóór de geboorte van
Jesus in 7. 101 X25 = 2525 of ongeveer 101 generaties, of 84 generaties van 30 jaar. Er kunnen 144 generaties
van Adam zijn aan Jesus.



Adam geboren in Armeens sothisjaar 800 = 4568 stierf V.CHR. V.CHR. bij 130 jaar oud in 4538 = 1800 jaar
aan nieuw V.CHR. begint met Egyptische sothiscyclus 2737.

11:25 van het ontstaan „en Nahor leefden na hij begat Terah een honderd negentien jaar, en begat zonen en
dochters.“

Van Egyptische sothis 2737 V.CHR. 119 jaar is later V.CHR. 2618. Dan aan het offer 3 van Jesus April, is
ADVERTENTIE 33 2650 jaar of 53 50 jaar jubiles.

Het tellen terug van Jacob die Egypte ingaan toen hij 130 jaar oud V.CHR. in 2307 aan de geboorte van
Joseph in 2345 V.CHR. was. Omdat Joseph 30 jaar oud V.CHR. in 2315 was, geboren 2345 V.CHR. Dan
tellend 2 X 7 jaar, dienden de jaren Jacob voor Rachel, 14 jaar, V.CHR. aan eerste geboren Rueben van Jacob
over 2360 toen Jacob 77 jaar oud = 7 jaar na Jacob weggegaan voor Haran was. Jacob was geboren V.CHR. in
2438, en Jacob zou 70 zijn toen hij om voor Laban aankwam te werken. Aldus, zou Jacob ongeveer 38 toen hij
de zegen van Esau nam, en 38 later jaar zijn toen Jacob Leah, de dochter van Laban huwde. Aldus, waren deze
38 jaar periodes een type van het perfecte leven van Jesus, vanaf 12 September, 7 V.CHR. aan 3 April,
ADVERTENTIE 33.

De data werken veel beter als Abraham Haran toen zijn vader stierf, in Egyptisch sothisjaar 205 V.CHR. van
2737 = 2532 V.CHR. verliet.

Neem van nota de „Zoon Che van de keizer na wordt benoemd negen jaar.“ werd getuigd
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.

De koning Che vóór Yao, regeerde 10 jaar. Alle dingen die het correcte, tellende eerste jaar van Yao na deze
10 jaar kunnen het eerste jaar van Yao in overeenkomst maken zijn.

De chronologie werkt niet tenzij Jacob Egypte V.CHR. in 2307 = 2300 jaar vóór de geboorte van Jesus inging.
Dit 2307 moeten V.CHR. jaar 430 V.CHR. evenaren Egyptische Sothis van 2737. Een volledige sothiscyclus
van 2737 V.CHR. aan 1281 V.CHR. van 1456 jaar. Het eerste verschijnen van Sirius 4:15 AM vóór dageraad,
Nieuwjaren was 17 Juli in plaats van 16 Juli V.CHR. in 1282 - één dag evenaart deze 4 jaar van 1460 jaar =
1456 jaar.

Aldus, moet Isaac 69 niet 60 geweest zijn toen Jacob geboren was. Aldus, moet Abraham Haran verlaten
hebben toen zijn vader Terah, toen Abraham 75 jaar oud was en Terah in Egyptisch sothisjaar 205 stierf,
V.CHR. aan 2737 = 2532 V.CHR. stierf. 2532 V.CHR. - 75 = 2607 V.CHR. = de geboorte van Abraham 2600
jaar vóór de geboorte van Jesus in 7 V.CHR.

Abraham ging door Palestina in zijn 75ste jaar in droogte over zou komen in Egypte toen de drie grote
piramides van Giza werden gebouwd. Khufu, dynastie IV, bouwde de Grote Piramide. 2606 V.CHR. - 2583
V.CHR. 40 recentere jaar zou moeten zijn, 2566 V.CHR. - 2543 V.CHR. Omdat de farao Unas 40 recentere jaar
moet zijn om de farao van de zeven jaar van hongersnood te zijn. Unas moet V.CHR. geregeerd ongeveer 20
jaar, niet van 2367, maar van ongeveer 2327 hebben V.CHR. aan het tweede jaar van hongersnood in 2307
V.CHR. Er is een steentekening van het verhongeren van vreemdelingen die aan Farao Unas voor brood komen.
Dit was een brede die verspreidingshongersnood in het Middellandse-Zeegebied en past de droogte en de
branden aan in de dalende Zon van Phaethon wordt beschreven.

Deze 40 recentere jaar kan de sothiscyclus zijn. De uittocht was V.CHR. aan het eind van de cyclus van 1460
jaarsothis in 1281, en niet op 1321 V.CHR. Aldus is Unas farao V.CHR. in 2315 om met de zeven jaar van
overvloed te beginnen.



De grote piramide werd gebouwd over een 100 of 200 jaarperiode. De kanten werden gericht op het ware
noorden. Wegens precession, 26.000 jaar van de 23.5°schuine stand van de aarde zouden de spillen 360°, aarde
één graad om de 72 jaar verplaatst hebben. Aldus, zouden de kanten van de grote piramide moeten zijn en
waren rondgereist één of twee graden tijdens bouw. De grote Piramide: Maatregelen van Tijd en Precession van
Equinoxes.

Aldus, zou Abraham bij 75 jaar oud toen hij Haran 2531 V.CHR. verliet deze piramide gezien hebben enkel
aangezien het werd voltooid. Aldus, de nieuwe koperGLB steen schijnsel in het zonlicht.

„In (Huangdi) 50ste jaar Hwang -hwang-te (18, 2607 Oktober V.CHR.), in de herfst, in de 7de maand, op het
dag kang-Scheenbeen (57 van cyclus 60), (17de dag van de 7de maand = Noah geruste bak, het 8:4 van het
Ontstaan = 2600 jaar vóór de geboorte 12, 7 van Jesus September V.CHR.) phoenixes, kwamen het mannetje en
het wijfje.“ aan In het 20ste jaar van Huangdi, van de nieuwe maan begin het jaar, dag één van cyclus zestig, 27
Januari, 2636 V.CHR. De zon was V.CHR. in Waterman in 2636 Januari. Eerste van de 12
dierenriemconstellaties. De datum de 17de maandag van de 7de maand kan V.CHR. prophesy van geboren
Jesus zijn de 17de dag van de 7de maand, over 13 September, 7. Aldus, Abraham geboren 2600 jaar vóór Jesus
aan de dag.

In Chinees zijn Ti of Di voor Koning of God het zelfde woord goddelijk. Huangdi = de gele keizer. Ook, is de
Chinese Bedelaars voor vader het zelfde als Hebreeuwse Abba.

Het 14:36 van het teken „en hij zei, Abba, Vader, zijn alle dingen mogelijke untothee; haal deze kop van me
weg: niettemin niet wat ik zal, maar wat thou.“ verwelkt

100 jaar vóór dit 2636 V.CHR. was V.CHR. Egyptische sothiscyclus 2737. Zou het eerste jaar van Huangdi
V.CHR. 2657, 53 X 50 jaar jubiles van 2650 jaar aan de geboorte van Jesus zijn.

16:16 van het ontstaan „en Abram waren fourscore en oud zes jaar, toen Hagar naakte Ishmael aan Abram.“

Abraham geboren in 2607 zou V.CHR. 86 jaar V.CHR. oud in 2521 zijn. Dat is 2550 jaar, 51 jubiles van 50
jaar, alvorens Jesus met zijn ministerie in Yom Kippur, 50 jaar jubile, Vrijdag, 9 September, ADVERTENTIE
moest beginnen 29.

16:3 van het ontstaan „en de vrouw van Sarai Abram namen Hagar haar meisje de Egyptenaar, nadat Abram
tien jaar in het land van Canaan was gebleven stilstaan, en gaven haar aan haar echtgenoot Abram om zijn
vrouw te zijn.“

21:5 van het ontstaan „en Abraham waren honderd jaar oud, toen zijn zoon Isaac geboren unto hem.“ was

Het 18:14 van het ontstaan „is om het even welk ding te hard voor LORD? Tegelijkertijd benoemd zal ik
untothee, volgens de tijd van het leven terugkeren, en Sarah zal een zoon.“ hebben

De terugkeer van het jaar was in het nieuwe jaar, de zevende maand = September/Oktober. Jesus moet
V.CHR. geboren op de 17de dag van de zevende maand, 12 September, 7 geweest zijn.

Aldus, toen Abraham was 86 jaar oud V.CHR. 2521 zou zijn. 2521 ben V.CHR. 2550 jaar vóór jubile van
ADVERTENTIE 29 toen Jesus van Isaiah 61 sprak om met zijn ministerie te beginnen. Door legende Chinese
keizer leefde Huangdi 100 jaar V.CHR. aan 2557. Dan in de volgende keizer zou het 38ste jaar dit V.CHR.
2521, en misschien een zonmirakel en een verandering van keizers zijn. Dan waren er 38 meer jaren V.CHR.
aan 2482, het eerste jaar van keizer chuen-Heuh. Dan 13 meer jaren aan 2468 V.CHR., toen chuen-Heuh de
kalender misschien veranderde toen er een zonmirakel was, toen Abraham Isaac als type van Christus ging
omhoog aanbieden, 2500 jaar vóór de kruisiging van Jesus in 3 April, ADVERTENTIE 33. Aldus, richten al
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deze 38 jaar periodes aan het perfecte leven van Jesus van 38 jaar vanaf 12 September, 7 V.CHR. aan 3 April,
ADVERTENTIE 33.

„Om de 20 jaar verscheen de nieuwe maan bij de de winterzonnestilstand bij dageraad. .projecting vooruit 19
keer, 380 die jaar, toen huang-Di in Hemel.“ onsterfelijk en stijgt werd
Grand ritst Verslagen, Volume II, p.236

Van het eerste jaar van Huangdi, 2657 V.CHR., 380 jaar = 2277 V.CHR. Het leven van Jesus van 38 jaar
tijden tien. Van eerste jaar van Yao en van Joseph, 2315 V.CHR. aan 2277 V.CHR. = 38 jaar. Jesus steeg 5
April, ADVERTENTIE 33 toen hij 38 jaar oud was.

Of, van 2635 V.CHR., 380 jaar = 2255 V.CHR.

„In het 61ste jaar van Yao, gaf opdracht hij tot de baron K'wan van Ts'ung om de rivier te regelen Ho.“

Was het eerste jaar van Yao V.CHR. 2315 en zijn 61ste jaar was V.CHR. 2255. Een zonmirakel kon toen de
weerpatronen beïnvloeden en het niveau van de rivier verhogen Ho.

Van Huangdi is het eerste jaar in 2657 V.CHR. zelfs 20 jaar periodes aan 17 V.CHR. was aan het herbouwen
van beginHerod van de tempel. 50 later jaar, 3 gaf April, 33 ADVERTENTIE Jesus zijn leven en nam opnieuw
toe Zondag, 5 April, ADVERTENTIE 33.

In het 13de jaar van chuen-Heuh vond hij waarschijnlijk calendaric berekeningen wegens een zonmirakel in
uit de lente dat jaar, op de 14de dag = de dag van de Pascha. Deze datum zou 2468 moeten zijn V.CHR. = 2500
jaar alvorens Jesus in ADVERTENTIE 33 werd gekruisigd. Isaac geboren in 2507 zou V.CHR. 39 jaar oud zijn.
Jesus geboren in 7 zou V.CHR. bijna 39 jaar oud in ADVERTENTIE 33 zijn.

Een „gele die draak als omen voor Chuen -chuen-heuh wordt gediend om keizer“ te worden 13 vroeger jaar,
2481 V.CHR., 1200 jaar vóór de Uittocht in 1281 V.CHR.

Dit ook was het patroon voor het eerste jaar van keizerWu. Wu werd keizer 12 jaar nadat zijn Bleke vader
stierf. Aldus, was Wu koning 12 jaar alvorens hij keizer werd. = 23ste jaar van cyclus 60, 1174 V.CHR.

De uittocht, de volle maan, Vrijdag, 30 Maart, 1281 V.CHR.:



Wanneer zie was Geboren Jesus?

Jesus moet Vrijdag, 3 April, ADVERTENTIE gekruisigd te zijn 33

Het 3:1 van Luke „nu in het vijftiende jaar van regeert van Tiberius Caesar, Pontius Pilate die gouverneur die
van Judaea, en Herod tetrarch van Galilee, en zijn tetrarch van broerPhilip van Ituraea en van het gebied van
Trachonitis, en Lysanias tetrarch van Abilene zijn zijn,
3:2 Annas en Caiaphas die de hoge priesters het zijn, het woord van God kwam unto John de zoon van
Zacharias in de wildernis.“

Het vijftiende jaar van Tiberius was in ADVERTENTIE 29 omdat Augustus 19 Augustus, ADVERTENTIE
14 stierf. Jesus werd gedoopt van John in ongeveer 29 Maart ADVERTENTIE. Jesus begon met zijn drie en een
half een half jaar van het jaarministerie later over zijn verjaardag in 17 September, ADVERTENTIE 29 aan zijn
kruisiging 3 April, ADVERTENTIE 33.

John 2:20 „zei toen de Joden, was Veertig zes jaar deze tempel in de bouw, en verwelkt thou grootbrengt het
omhoog in drie dagen?“

Sommigen stellen voor Jesus Donderdag in plaats van Vrijdag werd gekruisigd om drie 24 urendagen aan de
verrijzenis van Jesus te maken. De god die het westen van zon 3 X 24 uren verplaatsen naar het oosten = 3 X
360° met de omwenteling van de aarde, de Vrijdag nacht van de kruisiging van Jesus, in Zaterdag, zou deze drie
dagen vervullen. Het offer van Jesus kan slechts Vrijdag, 3 April, ADVERTENTIE zijn 33.
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Aldus, is 46 jaar rug van de Pascha in ADVERTENTIE 29 V.CHR. 18 toen de tempel door Herod in zijn 18de
jaar van 35 V.CHR. werd herbouwd. De tempel werd voortdurend herbouwd aan ADVERTENTIE 70.

Jesus zou 24 jaar oud zijn toen Caiaphas Hoge Priester in ADVERTENTIE 18 werd. Joseph was 23 jaar in
Egypte toen zijn vader Jacob en zijn broers V.CHR. in 2307 kwamen. Annas werd Hoge Priester in
ADVERTENTIE 6 toen Jesus 12 jaar oud was.

Vergelijking van Tijd

Van Analemma.com:

AnalemmaCurve.gif

CombinedCharts.gif

In een halve baan van 186.6 dagen en 178.6 dagen: Het verschil in baansnelheid is +8 minuten en -8 minuten.
Dat klopt aan 16 minuten in 24 uurper dag. Nochtans, meer dan 48 uren dat aan 32 minuten klopt. Ik geloof de
snelheid van aarde de factor is. Omdat de omgekeerde baan van de aarde 48 uren per jaar wordt versneld, moet
de de helftbaan van de aarde plus de volgende halve baan van de aarde - een volledig omgekeerd baanjaar - aan
48 uren kloppen minder en nog 365 dagen en 5 uren zijn. Omdat bij de zelfde snelheid en de afstand van de
baan van de aarde in omgekeerde er 367.24 dagen zou zijn tenzij de omgekeerde baan van de aarde twee dagen
wordt versneld, 48 uren, omdat de omwenteling tegen baan in de omgekeerde baan van de aarde is. Dan moet
de eerste de helftbaan op 24 uren, de helft versnelde 48 uren worden toegepast.

De vergelijking van Tijd en Analemma richten aan het verschil tussen de eerste de helft omgekeerde baan en
de de tweede helft omgekeerde baan. Aldus, is het verschil van 32 minuten niet van de normale baan, maar van
de versnelde helft van 48 uren spreid over de omgekeerde baan uit.

De snelheid van aarde moet 32 minuten in de de tweede helft omgekeerde baan versnellen wanneer de aarde
het meest dichtbij de zon is. Aldus, is de eerste de helftbaan kortere 23:28uren en de tweede kortere het
24:32uren van de de helftbaan. Het twee 180° bewegingenoosten van de zon, om met een halve omgekeerde
baan te beginnen en te beëindigen, aan 24 uren kloppen. Aldus, mist de eerste de helftbaan 32 minuten in
verloop van tijd. Nochtans, als is de halve baan 188 dagen, aangezien het van de val van Jericho aan de lange
dag van Joshua is, kan de tweede de helftbaan 177 dagen beëindigen ongeveer één later jaar, 15 Februari, 1240
V.CHR. - de zesde dag van de Chinese maand vanaf 12 Februari toen de maan de zon = nieuwe maan, de eerste
dag, zoals in konings Bleke droom overging.

De ontbrekende tijd van de eerste de helft omgekeerde baan van 188/365.24 X de 48 uren = niet 24 uren 40
minuten maar 23 uren en 20 minuten. De snellere helft is de halve dalingswinter. De aarde is dichtst de zon 3
Januari. In 1241 V.CHR. was de aarde dichtst de zon in November. De snellere halve baan is in de winter
wanneer de aarde aan de zon dichtst is. De meer versnelde halve baan moet de halve winter zijn.

Wij missen nog 40 minuten zoals enkel in het Ontbrekende Verhaal van de Dag, tot de de andere helftbaan
wordt toegevoegd.

De val van Jericho, Joshua en Gideon, Deborah en Barak en de Bleke
Droom van de Koning

Jericho kan V.CHR. gevallen Zaterdag 17 Februari, 1241 hebben. De muren kunnen als resultaat van een
aardbeving gevallen zijn door de zon wordt veroorzaakt die rond de aarde voor een vroege en plotselinge
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zonsopgang in het oosten draaien toen Joshua en Israël op vroeg die zevende dag die toenamen. Dan de lange
dag van Joshua 188 later dagen, - waarvan 50 jaar jubile werd geteld - Zaterdag, Augustus 24, 1241 V.CHR., en
Zaterdag van de konings de Bleke droom, 15 Februari, 1240 V.CHR. Alle berekeningen werken de zelfde
manier. Dan kon het konings Bleke eerste jaar 15 met Februari, 1240 V.CHR., bij het zonmirakel op de zesde
dag van de maan beginnen. Het werd geschreven Bleke koning beslist meer dan tweederden van China alvorens
zijn zoon Wu keizer werd. De maanverduistering op zijn 35ste jaar waarschijnlijk was V.CHR. dag 13 van 60,
23 September, 1205.

Zijn slag met Keizer Wending in het 12de jaar van Wending, 1240 V.CHR., het eerste Bleke jaar van koning,
die dag waarin hij overwinning had en die hij in detail het zonmirakel beschreef in wat konings Bleke Droom
genoemd geworden is. Aldus, het zonmirakel en zijn benoeming van Hemel. Dan na 35 jaar, eerder zijn 36ste
jaar, verklaarde hij dat de maanverduistering vroegtijdig was. Het was op dag 13 van cyclus 60. Een
maanverduistering is normaal op maandag 15. Slechts was dag 13 uit de 60 dagcyclus. Mirakelen en
verduisteringen van de zon waren omens aan de Chinezen voor een verandering in keizer. Aldus, was dit
maanverduisteringsverslag op dag 13 waarschijnlijk 23 V.CHR. September, 1205. Als de zon 15 terug Februari
bewoog, moeten 1240 V.CHR., het aan de overkant van aarde bewogen hebben zich één vroeger jaar, 17
Februari, 1241 V.CHR.

Barak en Deborah V.CHR. op dezelfde dag vecht als Joshua bij de slag van Merom, 15 Februari, 1240. Aldus,
bevond de zon zich nog bij middag die dag ook voor Joshua om de overwinning te krijgen.

6:15 van Joshua „en het kwam om de zevende dag door te geven, die zij vroeg over het dagen van de dag
toenamen, en omringde de stad na de zelfde manier zeven keer: slechts op die dag omringden zij de stad zeven
keer. “

Dan kunnen wij de 40 minuten in het Ontbrekende Verhaal van de Dag gevonden hebben. 11 PM 23
Augustus, 1241 kan V.CHR. geweest zijn toen Gideon Midianites aan het begin van het tweede horloge dat het
jaar zwenkt, 120.000 mensen aanviel en 60 mijlen alvorens in overwinning vóór zonsopgang reiste terug te
keren. Niet mogelijk in donker en niet mogelijk in enkel de weinig uren van de ochtendschemering.

Nochtans, kan Gideon schemering gehad hebben. In het 8:13 van Rechters keerde Gideon vóór de gestegen
zon terug. Het beeld is de zon was niet in de hemel al die uren tot de zon toenam. Aldus, de schemerigheid in
Isaiah 9 wordt beschreven die. In Augustus zijn er slechts vijf uren van het middenhorloge aan zonsopgang bij
de 33ste parallel van Israël.

De mensen kunnen slechts ongeveer 20 mijlen van het a1uur lopen de dag. In die dagen konden de mensen 30
mijlen lopen per dag. Aldus, met 36 uren van schemering = kon de zon die nog enkel zich onder de westelijke
horizon bevinden, Gideon deze 60 mijlen reizen alvorens de zon in het westen toenam.

Het waarschijnlijkst was de schemering de middagzon die 24 uren worden verduisterd, de zelfde dagelijkse
koraallijn in de oceaan te verlaten om geen spoor te verlaten.

De slag van Gideon, misschien zijnd de zelfde tijd van de Lange Dag van Joshua, de zon moet het westen tot
het oosten overgaan. Dan op verzoek van Joshua, gaat de zontribune nog bij middag 24 uren, dan te werk om in
het westen V.CHR. te plaatsen die Zaterdag, 24 Augustus, 1241. Dan Zondag, 25 Augustus, 1241 V.CHR. de
zon plotseling en briljant stijging van het westen.

Het 8:5 van rechters „en hij zei unto de mensen van Succoth, geven, bid ik u, broden van broodunto de
mensen die me volgt; voor vaag zijn zij, en ik achtervolg na Zebah en Zalmunna, koningen van Midian.
Het 8:6 en de prinsen van bovengenoemde Succoth, zijn de handen van Zebah en Zalmunna nu in thinehand, dat
wij thineleger van broodunto zouden moeten geven?“



Beoordeelt 8:12 „en toen gevluchte Zebah en Zalmunna, hij na hen achtervolgde, en nam de twee koningen
van Midian, Zebah en Zalmunna, en discomfited al gastheer.
8:13 en Gideon de zoon van Joash van slag terugkeerde alvorens de zon,“ omhoog was

Mensen van Gideon waren hongerig omdat dit de lange dag van Joshua was, en de mensen zouden gegaan
meer dan 24 uren zonder voedsel hebben. Enkel zou een vorige maand Yom Kippur zijn toen Israël snel 24
uren.

De volgende dag was Zondag de eerste dag van de week toen de zon plotseling steeg zoals het op de
verrijzenis van Jesus, en het volgende was Maandag de tweede dag van de week.

10:32 van Joshua „en LORD leverden Lachish in de hand van Israël, die het de tweede dag,“ overnam

De tweede dag van de week is Maandag = Joshua nemend Lachish.

Maar toch zou er duisternis moeten zijn toen Gideon zijn slag bestreed. Deze duisternis wordt gesproken van
in Isaiah 9. Deze duisternis zou de duisternis van de Vrijdag nacht Jesus was in het graf aanpassen. Gideon
keerde vóór de gestegen zon terug. Als de zelfde tijd van de lange dag van Joshua, de zon in het westen na een
lange nacht kan stijgen. Een lange nacht van ongeveer 36 uren zou genoeg tijd voor Gideon zijn om Midianites
te achtervolgen 60 mijlen.

De zon die in het westen toenemen en in het oosten in 12 uren plaatsen zou een normale dag van 12 uren
evenaren. Aldus, kan de zon het oosten reizen 540°, maar het noodzakelijke effect van 48 langere uren om zich
tegen twee minder dagen in de waarde van een jaar van een omgekeerde baan van de zon te verzetten, kan zelfs
nog meer langere uren vergen. Dan kan een lange nacht vóór de lange dag van Joshua worden vereist om
genoeg uren, een netto totaal van 48 uren van lange dagen te geven.

Het 10:26 van Joshua „en daarna Joshua smote zwenken hen, en hen, en hingen hen op vijf bomen: en zij
hingen op de bomen tot de avond.

Het woord voor „het gaan onderaan“ H935bow in 10:27 Joshua, is verschillend dan het woord voor
zonsondergang H3996mabow in 1:4 Joshua.

Joshua 1:4b „en untoH5704 greatH1419 seaH3220 naar het gaan downH3996 van de zon, H8121 zullen
beH1961 uw kust. H1366“

Het 10:27 van Joshua „en het kwam over passH1961 bij timeH6256 van het gaan downH935 van de zon,
H8121 dat JoshuaH3091 beval, H6680 en zij verwijderden hen downH3381 uit de bomen, H4480 H5921
H6086 en castH7993 hen intoH413 caveH4631“

10:27 en het kwam om op het tijdstip van het dalen van de zon over te gaan, die Joshua beval, en zij namen
hen neer weg de bomen, en goten hen in het hol waarin zij verborgen, en legden grote stenen in de mond van
het hol waren geweest, die tot deze eigenlijke dag.“ blijven

Aldus, kan de zon begin de lange dag van Joshua in het oosten in plaats van het westen geplaatst hebben.

Aldus, was de lange dag van Joshua een type van de begrafenis van Jesus, toen een steen aan de holingang
werd gerold. Die dag, Zaterdag, 24 Augustus, 1241 V.CHR., = de Zaterdag, 4 April, ADVERTENTIE 33, kan
de zon hebben toenam in het westen en geplaatst in het oosten.



Men schreef dat de zon in het westen en geplaatst in het oosten de week toenam alvorens Noah de bak inging.
De Egyptenaren registreerden dat vier meerdere keren de zon in het westen en geplaatst in het oosten toenamen.
De zon ging tien stappen voor Hezekiah terug, waarschijnlijk de gehele hemel van 10 uren op de
zonwijzerplaat, en evenaart de zon moet hebben toenam in het westen en geplaatst in het oosten 4 April,
ADVERTENTIE 33 op de Sabbat toen Jesus in het graf was. Aldus nam Hezekiah van zijn ziekte toe en ging de
Tempel op de derde dag in. Jesus nam op de derde dag, Zondag, 5 April, ADVERTENTIE 33 toe.

Het woord voor „boog“ H935, onderaan kan een vrijwillige handeling ook betekenen. Aldus, eerder dan het
zijn een typische zonsondergang, de neer bewogen zon.

18:9 van de psalm „hij boog de hemel ook, en kwam onderaan: en de duisternis was onder zijn voeten.“

Aldus, werden de zon en de maan en de planeten neer bewogen, rond de aarde. En wordt bewogen onderaan
waren het bewogen westen maar het geen oosten.

John 19:30 „toen Jesus daarom de azijn had ontvangen, zei hij, het wordt gebeëindigd: en hij boog zijn hoofd,
en gaf het spook op.“

Zoals gebogen zijn hoofd en gestorven Jesus.

Daar die duisternis, zo daar die avond zijn zijn. Na ongeveer drie uren, zou de zon plotseling en briljant in het
oosten die verrijzenis Zondag ochtend, 5 April, ADVERTENTIE 33 toenemen. Dan kan de zon ook plotseling
en briljant in de ochtend ongeveer drie die uren na de zon toenemen in het oosten, Zondag, 25 Augustus, 1241
V.CHR. wordt geplaatst.

De legende van Phoenix is de zonvogel stierf en toenam van de as. Phoenix is een engel, en de engelen sterven
niet. Zelfs moet Phoenix de zon op de verrijzenisochtend voor een plotselinge zonsopgang bewegen. Aldus, de
verbinding van de verrijzenis met Phoenix.

John 9:4 „ik moet de werkzaamheden van hem werken dat gestuurd me, terwijl het dag is: de nacht cometh,
wanneer geen mens kan werken.
9:5 zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld.“

Het 21:11 van Isaiah de „Last van Dumah. Hij calleth aan me uit Seir, Bewaker, wat van de nacht? Bewaker,
wat van de nacht?
21:12 de bovengenoemde bewaker, de ochtend cometh, en ook de nacht: als ye zal onderzoeken, onderzoek ye:
keer terug, kom.“

De zondag van de verrijzenis 5 April, van Jesus ADVERTENTIE 33, kan een korte dag geweest zijn. Omdat
de zon plotseling in het oosten in de middagpositie zou moeten toenemen. Het daglicht van die dag kan geweest
zijn niet veel meer dan zes uren.

28:2 van Matthew „en, behold, was er een grote aardbeving: voor de engel van Lord van hemel is gedaald, en
kwam en annuleerde de steen van de deur die, en zat op het.“

Er kan ook een aardbeving geweest zijn bij de verrijzenis van Jesus omdat de zon zich plotseling had
bewogen. Het zon reizende oosten bij 30 miljoen mijlen per uur die, plotseling bij 3 AM ophouden van Israël
positie die, dan terug bij 20 miljoen mijlen per het uur reizende westen 180° stuiteren. De plotselinge gravitatie
getijdetrekkracht van de zon en de maan zou een aardbeving ter wereld moeten veroorzaken.



„Volgens het Geologische Onderzoek van de V.S. (USGS), kunnen de aardbevingen drie keer tijdens vloeden
tot waarschijnlijker zijn.“

Wat gedachte zou er aardbevingen op een volle maan moeten zijn = zon en maan tegenover
gravitatietrekkracht. Nochtans, was er geen correlatie. Niettemin, kwamen vele zonmirakelen in China, zoals de
zon die in het westen in 230 V.CHR. toenemen, tegelijk met een aardbeving voor die de stadsmuren maakte
neer vallen.

Er waren vaak zonmirakelen in jaren die in X68 BC = zelfs 100's aan het offer 3 April, van Jesus
ADVERTENTIE beëindigen 33. Van 268 V.CHR. aan 230 V.CHR. zijn 38 jaar. Aldus, kan een zonmirakel in
268 V.CHR. de 38 jaar van het leven van Jesus aan het zonmirakel in 230 V.CHR. merken.

„In het veertigste jaar (267 V.CHR.) van Koning Chao van Ch'in, stierf de Erfgenaam.“
Grand ritst Verslagen, Volume VII, p.311

De keizer werd vaak gedood wegens het omen van een zonmirakel. Aldus, misschien een zonmirakel het jaar
voordien in 268 V.CHR.

De „belangrijkste aanwijzing die tsunami in Japan en de aardbeving in het Vreedzame Noordwesten verbinden
komt uit studies van boomringen (dendrochronology), die aantonen dat verscheidene „spookbossen“ van rode
cederbomen in Oregon en Washington, gedood door van kustbossen in de getijdestreek door de aardbeving te
verminderen, buitenste de groeiringen die zich in 1699 vormden, het laatste groeiende seizoen vóór tsunami.“
hebben

Het „etnografische onderzoek heeft zich op een gemeenschappelijk regionaal patroon van kunst en mythologie
afschilderend een grote slag tussen een thunderbird en een walvis, [9] evenals culturele signifiers zoals
aardbeving-geïnspireerde rituele maskers en dansen.“ geconcentreerd

Aldus, kunnen de aardbevingen zoals dit vanaf 26 Januari, ADVERTENTIE 1699 aan de dag dateable zijn.
Aldus, werden de aardbevingen met Thunderbird = Phoenix = de engel die van de God geassocieerd de zon
bewegen rond de aarde in oudheid. De totempaal heeft vaak een thunderbird op bovenkant = heeft ook twee
hoornen. Google enkel „totempalen BC“.

Niettemin, kan dit thunderbird, vliegende dinosaurus, Cadborosaurus zijn = Ogopogo op de het westenkust.
Zie het Ontdekken van Cadborosaurus.

„In 1937, wat om wordt verondersteld te zijn die werd het specimen van een gedeeltelijk verteerde jonge
Theebus gevonden in de maag van een potvis bij Haven Naden, in een baai van de Koningin Charlotte Islands
wordt gevestigd,“

Een specifieke datum in het verleden als dit die aan de dag, zelfs het uur dateable kan zijn, werd deze bomen
ondergedompeld, kon de tijd van dag op een specifieke dag evenaren alvorens Joshua die geen verloop van tijd
zoals de 24 uren op de dag de zon zou tonen nog Joshua betekende. Aldus, zouden sommige mensen niet de
Bijbel geloven.

De zon nam in het Westen toe

10:9 van Joshua „en Joshua kwamen plotseling aan hen, had al nacht hij uitgegaan van Gilgal.“

9:16 van Joshua „en het kwam om begin drie dagen over te gaan nadat zij een liga met hen hadden gemaakt,
dat zij hoorden dat zij hun buren waren, en dat zij onder hen bleven stilstaan.
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Het 9:17 en de kinderen van Israël reisten, en kwamen unto hun steden op de derde dag. Nu waren hun steden
Gibeon, en Chephirah, en Beeroth, en Kirjathjearim.“

De nacht beëindigde bij tweede horloge, 11 PM toen de zon in het westen op Gideon toenam. Een leger kan
van Gilgal aan Gibeon in de vier uren aan de zonsopgang in het westen beklimmen. Nochtans, onder normale
reis kan de weg meer dan één dag vergen. De zon scheen worden geleid om in het oosten te plaatsen. Dan vroeg
Joshua God om de zon tegen te houden. De zon reiste reeds snel rond de aarde. Joshua vroeg God om zijn
beweging van de zon te vertragen zodat zou het in het midden van de hemel ophouden. Daarom wordt het debat
over hoe te om een tegengehouden zon te vertragen hier beantwoord. De zon zou zo helder moeten zijn
aangezien normaal wanneer Joshua gevraagde God aan Damam - houd op, verduister, de zon. De zon die zich
nog in de hemel bevinden zou moeten worden verduisterd om de zelfde dagelijkse koraallaag te verlaten. De het
eerste trimester maan zou normaal over de bergen in het oosten 24 Augustus, 1241 V.CHR. vlak vóór 1 PM
toenemen.

Nochtans, kan de dag die aan de dageraad teruggaan de dag en maandag zijn die vanaf 23 Augustus maan
teruggaan aan 24 Augustus maan = dezelfde dag als lange dag van Joshua. Aldus, de zon die in het westen tot
12 PM toenemen positie, middagpositie, en de het eerste trimester maan net boven de oostelijke horizon.

Dan hasted de zon „niet om onderaan een hele dag“ te gaan omdat de zon het West-oosten en met de zichtbare
maan bewoog en in het westen plaatste, kon de zon niet van de middagpositie overgaan tot de 24 uurdag had
overgegaan. Aldus, bewoog de zon zich met de omwenteling van de aarde en haast plaatste niet, d.w.z., zich
bewoog niet sneller aan reeks in het oosten. Aldus, zou de zon in het midden van de hemel in 12 PM positie zijn
toen de maan in de vallei van Ajalon in het oosten 24 uren bleef.

Het woord voor „in“ de vallei van Ajalon is de brievenWeddenschap. Wed middelen „van“ of „huis“. Aldus,
zou de maan het westen tot het oosten „van“ Ajalon in het westen overgegaan hebben. Het is moeilijk om de
zesdaagse maanstijging van de oostelijke horizon bij middag te bevlekken. Aldus, maan het zichtbare toenemen
in het westen tot het te werk gaan om in het oosten te plaatsen, waarna Joshua in het gezicht van al Israël God
vroeg om de zon van de middagdag zich nog nog bevinden en de zesdaagse maantribune te maken. Dan hasted
de zon „niet om onderaan een hele dag“ te gaan omdat de zon het West-oosten en met de zichtbare maan
bewoog en in het westen plaatste, kon de zon niet van de middagpositie overgaan tot de 24 uurdag had
overgegaan.

Ajloun is een stad in Jordanië, 30 mijlen ten noordoosten van Gibeon. Als de maan in het westen voor de zon
toenam, de middagzon over Gibeon. Dan, zou de zesdaagse maan in het oosten moeten plaatsen of Ajloun
Jordanië naderen.

Ajloun Jordanië is waar Gideon Midianites op dezelfde dag bestreed aangezien de lange dag van Joshua = het
land de zelfde veertig jaar rust van deze slag had.

Josephus schreef er verslagen van zonmirakelen in de Tempel worden gehouden die waren: „Dat de dag op dit
ogenblik lengthed was, en was langer dan gewoon, in de boeken uitgedrukt wordt in de tempel omhoog worden
gelegd die.“
De werkzaamheden van Flavius Josephus, Volume 1, p.285

„Toen Joshua spake, aan hem en die met hem scheen, (de zon) te zijn over Gibeon, en de maan te zijn over de
vallei van Ajalon. Deze vallei naar alle waarschijnlijkheid, nam zijn naam van één of andere aangrenzende die
stad, maar anderzijds, aangezien er drie Ajalon in Heilige Schrift wordt vermeld zijn, in de stam van Ephraim -
1 stelt 6:69, een andere in Zabulon te boek - het 12:12 van Rechters, en een andere in Dan - 19:42 Joshua, is het
redelijk die te denken dat de plaats hier wordt gesproken van in Dan, de verste provincie in Gibeon was; want
wij moeten veronderstellen deze twee plaatsen bij één of andere aanzienlijke afstand waren, anders Joshua niet
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de zon kon zien en de maan allebei tezelfdertijd verschijnt alsof het zij allebei was in zijn oog waarschijnlijk
was toen hij die woorden.“ uitte

In Januari is de weg van de zon laag in het zuiden. In Juni is de weg van de maan laag in het zuiden.

Het zon bewegende westen aan het oosten en nu bij de middagpositie toen Joshua God vroeg om de zon te
maken zich nog over Gibeon 24 uren bevinden. Dan, zou de zon te werk gaan om het oosten te reizen, zou het
betekenen van de zon voor Amorites zijn. Aldus, zou Amorites des te meer vluchten omdat toen zij Israël onder
ogen zagen de zon in hun ogen was.

De nacht nadat de zon in het oosten had geplaatst zou de tijd Amorites gegeven hebben te ontsnappen en te
hergroeperen. Zelfs zou de plotselinge dageraad in het oosten slechts licht ongeveer 6 uren die volgende dag
geven.

Amorites aanbad Baal, de Zon. Aldus, toen Joshua in het publiek van de Hebreeërs en de vechtende Amorites
gevraagde God om de zon in de hemel en de zon tegen te houden in de hemel ophield, Amorites worden angst
aangejaagd en de God van Hemel vrezen. Niet verre van Ajalon is Bethshemesh betekenend Huis van de Zon.
Aldus, was Amorites worshipers van de Zon. De Egyptenaren worshiped de Zon, Ra. De farao Ramses werd
genoemd na de zon. Zij ook worden angst aangejaagd toen de zon niet drie dagen in de negende plaag van
Uittocht toenam.

2:10 van Hebreeërs „voor het werd hem, voor wie alle dingen zijn, en door wie alle dingen, in het brengen van
vele glorie van zonenunto zijn, om de kapitein van hun redding perfect te maken door het lijden.“

5:13 van Joshua „en het kwam over te gaan, toen Joshua door Jericho, dat hij zijn ogen ophief en keek, en
was, behold, bevond er zich over een mens tegen hem met zijn die zwaard in zijn hand wordt getrokken: en
Joshua ging unto hem, en zei unto hem, Kunst thou voor ons, of voor onze tegenstanders?
5:14 en hij zei, Stem tegen; maar aangezien de kapitein van de gastheer van LORD ben nu kom ik. En Joshua
viel op zijn gezicht aan de aarde, en aanbad, en bovengenoemde unto hem, wat saith mijn Lordunto zijn
bediende?
Het 5:15 en de kapitein van de gastheer van LORD zeiden unto Joshua, Los thy schoen van van thy voet; voor
de plaats waarop thou het meest standest heilig is. En Joshua deed dit“

John 1:27 „hij het is, die de komst na me vóór me de voorkeur heeft, van wie schoen los te maken latchet ik
niet waardig ben om.“

Aldus, zou deze kapitein Jesus kunnen zijn, want Joshua hem aanbad. Dan, zou deze kapitein bij de voorzijde
van slag in Gibeon zijn en zou horen toen Joshua God vroeg om de zon, en maan, tribune nog in de hemel te
maken. En kon voor Joshua aan God bemiddelen.

10:13 van Joshua „en sunH8121 bevonden zich toch, bleven H1826 en moonH3394, H5975 untilH5704
peopleH1471 avengedH5358 zelf op hun vijanden had. H341 notH3808 thisH1931 writtenH3789 inH5921
bookH5612 van is Jasher? H3477 zodat sunH8121 stoodH5975 nog in midstH2677 van hemel, H8064 en
hastedH213 notH3808 om te gaan downH935 over een dag wholeH8549. H3117“

Het nog bevonden woord = H8126 is damam betekenis om te verduisteren of te vertragen. Het woord bleef =
H5975 is amad middelen zich te bevinden of op te houden. Het woord hasted = H213 is oots en betekent zich
zich te haasten of terug te trekken. Een „gehele“ dag = is H8549 tamiym en betekent volledig. Alle drie schijnen
om de zon te beschrijven toenemend in het westen en terwijl het overgaan tot de het oostenJoshua gevraagde
God om het de bewegingsoosten van de zon bij middag te vertragen om tot het tribune in de hemel voor een
volledige, volledige, dag van 24 uren nog te maken.



Het woord voor de maan bleef „in“ Ajalon is de „Gewedde“ brief. De „weddenschap“ betekent „van“. Het
karakter is de vorm van één enkel ruimtehuis. Aldus, betekent het woord huis. Aldus, is om het even wat die het
huis verlaten „van“. Aldus, de maan die van het westen, van Ajalon, voor de zon toenemen. Bij middernacht
zou de zesdaagse maan in het westen plaatsen. Dan de zesdaagse maanstijging van het westen, „van“ „Gewed“
over Ajalon, met de erachter zon 90°. Aldus, kon Joshua de maan gezien hebben al dat nacht en dag, en door
middag zou Joshua zien het bijna in het oosten plaatste.

De zesdaagse maan die in het oosten toenemen is hard aan vlek in de zon van de middagdag. Aldus, zou
Joshua de maan zien toenemen en het reizende oosten van de zonstijging. Aldus, kon Joshua zowel aan de zon
als de maan richten toen hij God vroeg om hen „schemerig te maken“ die ver*tragen van hun westelijke
beweging is. De zon zou 40 miljoen mijlen per het uuroosten, en zo aan 20 miljoen mijlen per uur vertragen om
zich nog in de hemel te bevinden reizen.

De zon zou zich nog bij middag zowel voor Joshua aangezien hij westelijk Amorites onderaan Bethoron
achtervolgde, en voor Gideon bevinden aangezien hij naar het oosten Midianites onderaan onderstel Tabor
achtervolgde. De zon die in het oosten plaatsen. Aldus, zouden de mensen het oosten voor de zon om kijken toe
te nemen. Dan een paar later uren, zou de zon plotseling en briljant in het oosten, Zondag, 25 Augustus, 1241
V.CHR. toenemen. Deze plotselinge zonsopgang zou een type van de verrijzenisZondag van Jesus zijn. Aldus,
de verrijzenisZondag begin de dag van het leven.

Het 5:14 „Wherefore van Ephesians is hij saith, Wakker thou dat het meest sleepest, en van de doden het
gevolg, en Christus zal theelicht.“ geven

Het tweede horloge waarbij Gideon aanviel zou vlak vóór middernacht in Augustus beginnen. De zon zou
plotseling in het oosten of het westen, waarschijnlijk in het westen, ongeveer 11 PM aan het begin van het
tweede horloge toenemen. Het is zeer ongebruikelijk om een slag bij nacht te bestrijden. Daar moet geweest zijn
meer dan maanlicht. Aldus, moet de zon in het westen kort na het begin van het tweede horloge toegenomen
zijn. Aldus, kon Gideon Midianites in het daglicht achtervolgen.

„139 V.CHR. 11 Juni China. De „keizer Wu van Han, 2de jaar van Jianyuan regeert periode, de zomer, 4de
maand, wushen de dag [45]. Er was een helder licht alsof de zon bij nacht.“ verscheen
De Aziatische Archeologie van het oosten, p.89.

Een bal van de meteoorbrand kan de hemel zoals de zon, zoals 5 December, 2016, in Siberië vorge nacht
ophelderen. Nochtans, geven op sommige verslagen de zon uit bij nacht kwam.

„Terwijl illumines van Bhagavan Aditya [de zon] de berg die van de god, onophoudelijk, hij slechts de helft
van het land tot Berg Lokaloka verwarmt rond gaan, en hij de helft [met duisternis] behandelt. Het goedkeuren
niet dit, Priyavrata die, super menselijke macht hebben geaccumuleerd de verering van [gedachte] Lord, „ik zal
nacht in dag“ maken. Met een blokkenwagen van licht van de zelfde snelheid wordt gebouwd, ging hij zeven
keer rond na de beweging van de zon zoals een tweede zon die.“
Het vers 5.1.30, Geheimen van Bhagavatam van het Heilige Heelal, p.58

Het 2:12 van Ruth „Recompense van LORD thy werk, wordt en een volledige beloning gegeven thee van
LORD God van Israël, onder van wie vleugels thou kunst komt vertrouwen op.“

18:10 van de psalm „en hij bereed op een cherubijn, en vloog: stem vóór, vloog hij op de vleugels van de
wind.“
18:11 maakte hij tot duisternis zijn geheime plaats; zijn paviljoen rond hem was donkere wateren en dikke
wolken van de hemelen.
Het 18:12 bij de helderheid die vóór hem zijn dikke wolken was ging over, hagelstenen en steenkolen van
brand.“



33:2 van Deuteronomy „en hij zei, kwam Lord uit Sinai, en glanste op ons van Seir; hij steeg van onderstel
Paran; hij kwam met tienduizendtallen heiligen bij zijn rechts.“

33:26 „Er zijn niets als unto de God van Jeshurun, die rideth op de hemel in thy hulp, en in zijn excellentie op
de hemel.“

De Chinezen registreerden ook het licht van de draak waren helderder dan de zon - u kon niet het bekijken, en
snel als bliksem.

De maan moet bij zijn zelfde duidelijke afstand van de zon blijven. Zo kan de zon zeven keer helderder lijken,
en de maan zo helder zoals de zon. De zon die met de omwenteling van de aarde reizen of zich voor de
omwenteling van de aarde bewegen, zou de maan hebben die ook volgen.

In 85 V.CHR.: „In consulship van Lucius Valerius en Gaius Matius een liepen de brandende schild
verspreidende vonken over de hemel bij zonsondergang van het westen aan het oosten.“
Plinius: Boek II, Hoofdstuk XXXIV van de Biologie

In 133 V.CHR.: „Onder het consulaat van Africanus en Fabius, werd de zon gezien glanzend bij
middernacht.“

Dit is voorgesteld het een komeet dat jaar was. Niettemin, geeft op het verslag het de zon was.

Misschien nam de zon in het westen vlak na zonsondergang toe. Aldus, was wat zij zagen niet een tweede zon,
maar de zon die 180° bewegen. Dit kon ook de zon beschrijven die nog 7 uren van X12 betekenen, die rond
aarde 7 X 180° met de omwenteling van de aarde zoals bij draaien:

Het 28:1 van Matthew „in het eind (G3796) van de Sabbat, G4521 aangezien het aan dawnG2020
towardG1519 de dag firstG3391 van de week, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532
theG3588 otherG243 MaryG3137 aan grafgewelf seeG2334 theG3588 begon. G5028,“

De eerste „dag“ van de verrijzenis in alle vier Evangelies is in cursief omdat het woord „dag“ niet daar is.
Eenvoudig, begon de dag na zonsondergang. Aldus, was het eind van de zevende dag en het begin van de eerste
dag bij zonsondergang toen het geen daglicht, was „geen Yom“, was „geen dag“ was.

De drie dagen van duisternis in Uittocht zijn zeven dagen in Midrashim. Eenvoudig, 7 uren van X12 = drie
dagen + 12 uren. Het aantal moet een oneven aantal voor de zon zijn om op de overkant van aarde, en
aardestroom in of uit een omgekeerde baan te zijn.

De nieuwe maan was V.CHR. Donderdag, 15 Maart, 1281. De Sabbat begon V.CHR. met Vrijdag avond, 16
Maart, 1281. Aldus, zou deze Sabbat dichtbij de nieuwe maan, 17 Maart, 1281 V.CHR., een type van de
duisternis kunnen zijn misschien de Vrijdag nacht, een lange nacht, toen Jesus in het graf, 3 April,
ADVERTENTIE 33 was.

Een Sabbat van zeven Sabbaths werd de nacht Jesus gekruisigd. Zeven Sabbaths werden geteld van de Sabbat
van de Pascha 50 dagen aan Pinksteren. Niettemin, de lange dag van Yao waar de zon zich nog op China voor 9
van het een half uuruur van X dagenZaterdag, 31 Maart bevond; Waarna Joseph tot gouverneur over elk van
Egypte werd gemaakt. De nieuwe jaren, 1 April, 2315 V.CHR. waren de volle maan. Het tweede jaar van
hongersnood zou acht jaar later in 2307 V.CHR. beginnen. Aldus, de zon die zich nog in China bevinden en in
Israël voor 7 toenemen niet X12 = 84 uren = Sabbaton. 15 maart, 1281 V.CHR. was de nieuwe maan. Aldus,
met de zon en de maan samen op de overkant van aarde, zou Egypte in totale duisternis kunnen worden
gehouden.



Een lange schemering kan niet zelfs veel zo veel opgemerkt te zijn zoals een lange totale duisternis, behalve
dat had langdurig van tijd overgegaan. Als de zon zich niet toenam of bewoog, zouden de zonnewijzers niet het
overgaan van tijd vertellen.

Het 14:5 van Zechariah „en ye zullen aan de vallei van de bergen vluchten; voor de vallei van de bergen unto
Azal zal bereiken: het stem vóór, ye zal vluchten, als als ye van vóór de aardbeving in de tijd van koning Uzziah
van Judah is gevlucht die: en LORD mijn God, en alle heiligen met thee zal komen.
het 14:6 zal „en het om in die dag komen over te gaan, dat het licht niet, noch dark duidelijk zal zijn:
Het 14:7 zal maar het één dag zijn die aan LORD, niet dag, noch nacht zal worden gekend: maar het zal komen
over te gaan, dat in avondtijd het.“ licht zal zijn

28:2 van Matthew „en, behold, was er een grote aardbeving: voor de engel van Lord van hemel is gedaald, en
kwam en annuleerde de steen van de deur die, en zat op het.“

24:29 van Luke „maar zij beperkten hem, die verblijven met ons zeggen: want het naar avond is, en de dag
veel doorgebracht is. En hij ging binnen naar teerachtig met hen.“

24:33 van Luke „en zij namen op het zelfde uur toe, en keerden aan Jeruzalem terug, en vonden elf samen, en
hen verzameld die met hen waren,
24:34 die, is Lord inderdaad toegenomen, en hath aan Simon verschenen zeggen.
24:35 en zij vertelden welke dingen op de manier werden gedaan, en hoe hij van hen in het breken van brood
werd gekend.
24:36 en aangezien zij zo spake, Jesus zelf zich in het midden van hen bevonden, en saith unto zijn hen, Vrede
unto u.“

Die avond kunnen twee op de manier aan Emmaus die Jesus, bij avond ontmoette, schemering gehad hebben
om in dat acht mijlen van Emmaus terug langs te lopen.

Eveneens professied de aardeschok in Zechariah kan op de verrijzenis vervuld te zijn van Jesus, in het 28:2 dat
van Matthew wordt beschreven. „behold, was er een grote aardbeving“.

Israël zou zien de zon enkel en zitting onder de horizon en de volle maan enkel stijging boven de horizon
plaatste. Rome zou de zon net boven de westelijke horizon zien. Als de zon rood was zou de maan ook
bloedrood zijn. De maanverduistering dat de nacht bij 7PM in Israël, zodat de maan gedeeltelijk en niet volledig
was zou niet natuurlijk zoals in het midden van een totale maanverduistering moeten rood lijken.

Het 2:31 van Joel de „Zon zal in duisternis, en de maan in bloed worden omgezet,“

John 19:31 de „Joden daarom, omdat het de voorbereiding was, dat de organismen niet op het kruis op de
Sabbatdag zouden moeten blijven, (voor die Sabbatdag waren een hoge dag,) smeekte Pilate dat hun benen
zouden kunnen worden gebroken, en dat zij zouden kunnen worden weggehaald.“

Niettemin, 1 was April, 2315 V.CHR. acht jaar V.CHR. vóór het tijdelijke verblijf van Jacob in Egypte in
2307. Aldus, zou de lange dag van Yao van negen dagen op de volle maan van 1 April, 2315 V.CHR. moeten
geweest zijn.

De 9 die zonnen van Yao, de zon nog in de hemel 9 dagen, of 9 uren van X12 wordt bevonden, konden
V.CHR. ook voorgekomen 1 April, 2315 hebben. Dan kan zich de helft van een baan recenter 2 Oktober, 2315
V.CHR. de zon terug bewegen, en opnieuw door:sturen. De stroom van de aarde uit de omgekeerde baan van de
zon, dan terug in een omgekeerde baan van de zon. 2 oktober, 2315 V.CHR. was de 17de dag van de 7de
Hebreeuwse maand. Aldus, kon er V.CHR. een zonmirakel op de zelfde 17de dag van de 7de Hebreeuwse
maand in 2315 geweest zijn, als 13 September, 7 V.CHR., zoals wanneer Jesus geboren kan geweest zijn.



Het 11:8 van Ecclessiastes „maar als een mens vele jaren leeft, en verheugt zich in hen allen; maar toch laat
hem de dagen van duisternis herinneren; want zij velen zullen zijn. Dat alles cometh is ijdelheid.“

Het 8:22 van Isaiah „en zij zullen unto de aarde kijken; en behold probleem en duisternis, schemerigheid van
angst; en zij zullen aan duisternis worden gedreven.“

Het 9:2 van Isaiah de „Mensen die in duisternis liepen heeft een groot licht gezien: zij die in het land van de
schaduw van dood blijven stilstaan, op hen hath het licht glansten.“

Het 58:10 van Isaiah „en als thou thy ziel aan hongerig te voorschijn haalt, en stelt de getroffen ziel tevreden;
dan zal thy lichte stijging van dubbelzinnigheid, en thy duisternis is als noonday: “

De verrijzenisochtend kan de zon zijn geweest plaatsend in het oosten, toen drie uren later de zon plotseling
toenemend in het oosten. Dan ook, misschien de zon die zich nog in de hemel van de middagdag 12 uren
bevinden, die in het westen te werk gaan te plaatsen zoals normaal toen twee met Jesus aan Emmaus
(waarschijnlijk dichtbij Gibeon waar de nog bevonden zon) bij zonsondergang liepen. Dan is het daglicht die
dag ongeveer 18 uren verteld allen.

Het 60:2 van Isaiah „voor, behold, de duisternis zal de aarde, en brutoduisternis de mensen behandelen: maar
LORD zal zich op thee voordoen, en zijn glorie zal op thee worden gezien.“

Het 1:79 van Luke „om licht aan hen te geven die in duisternis en in de schaduw van dood, zitten om onze
voeten in de manier van vrede te leiden.“

John 12:35 „Jesus zei toen unto hen, nog een weinig terwijl het licht met u is. Loop terwijl ye het licht heeft,
tenzij de duisternis op u komt: voor hij dat walketh in duisternis knoweth niet waarheen ook hij goeth.“

De het 2:1 „Slag ye van Joel de trompet in Zion, en klinkt een alarm in mijn heilige berg: laat alle inwoners
van het land beven: voor de dag van LORD cometh, voor het is nigh dichtbij;
2:2 A dag van duisternis en van somberheid, een dag van wolken en van dikke die duisternis, als ochtend op de
bergen wordt uitgespreid: grote mensen en sterk; er hath ooit geen dergelijke, zal ook niet any more na het, zelfs
aan de jaren vele generaties.“ zijn

Het 2:10 van Joel de „Aarde zal vóór hen schokken; de hemel zullen beven: de zon en de maan zullen donker
zijn, en de sterren zullen hun het glanzen terugtrekken: “

Het 2:30 van Joel „en ik zal shew benieuwd ben in de hemel en in de aarde, het bloed, en de brand, en de
pijlers van rook.
2:31 de zon in duisternis, en de maan in bloed zal worden omgezet, alvorens de grote en vreselijke dag van
LORD.“ komt

Deze verzen kunnen de duisternis bij middag beschrijven toen Jesus op het kruis was; de volle maan die op
een bloed rode zon wijzen; de zon die in het westen toenemen en in het oosten in de ochtendpositie plaatsen; de
zon die toen plotseling in het oosten met de verrijzenis van Jesus toenemen.

En ook toen de zon nog ongeveer 10 dagen betekende van het een half uuruur van X, waarschijnlijk
stroomden 9 uren van X12 en aarde in of uit een omgekeerde baan, V.CHR. in China in het achtste jaar van
keizerVerwanten over 1731. 490 jaar was later de verovering van Joshua V.CHR. in 1241. 490 jaar rug van
1731 V.CHR. = mijden 2221 V.CHR. = het zonmirakel het eerste jaar van keizer van China en het zonmirakel
het 14de jaar V.CHR. van Shun in 2207 = 2200 jaar aan de geboorte van Jesus over 12 September, 7 V.CHR.
Het zelfde recht van de 49 jaarcyclus op het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.



Levi leefde 137 jaar. Als Levi geboren was toen Joseph V.CHR. in 2345 geboren was, dan zou hij in 2207
V.CHR. sterven; 2200 jaar aan de geboorte van Jesus = een type van het priesterschap.

Het 6:16 van de uittocht „en dit zijn de namen van de zonen van Levi volgens hun generaties; Gershon, en
Kohath, en Merari: en de jaren van het leven van Levi waren honderd dertig zeven jaar.“

49 jaar jubile van dit 1731 V.CHR. is 49 jaar V.CHR. aan 1682 = het begin van de 400 jaar van de slavernij in
Egypte aan de Uittocht 30 Maart, 1281 V.CHR.

„In zijn (keizerVerwanten) 8ste jaar, was er een onheilspellend voorteken in de hemel; - tien zonnen
verschenen samen. In dat jaar stierf de keizer.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.124

De betekenis van de tien zonnen is dat de zon zich nog in de hemel tien dagen, of 10 uren van X12 bevond. De
zon op China, = de zon nog op de overkant van de aarde van Israël tien of negen of zeven dagen wordt
bevonden = de zelfde dagen zou er duisternis in Israël dat zijn. 103 dagen van de de winterzonnestilstand aan 3
April, ADVERTENTIE 33 = het festival van licht in China.

1731 V.CHR. is zelfs 50 jaar jubiles V.CHR. aan de Uittocht in 1281. Kan het eerste jaar van Chung K'ang
van de keizer V.CHR. 2131 zijn, ook zelfs 50 jaar jubiles aan 1281 V.CHR.

Die jaarkeizer k'ung-Kea kwam aan de troon in zesde van cyclus 60 = 1731 V.CHR. 49 jaar jubile aan de
kruisiging van Jesus, 3 April, ADVERTENTIE 33, was V.CHR. in 1731.

Offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33 was ook op een jaar 6 van cyclus 60. Die SabbatZaterdag kan
een lange dag of een lange schemering geweest zijn = misschien 7 uren van X12 langer, als deze 10 dagen lange
dag. De 10 dagen = 9 uren van X12 plus de dag van 12 uren.

Deze verzen van Bijbel konden ook de zon beschrijven die 7 X 180° het oosten draaien, verlatend een lange
nacht in Israël, lange dag in China, van zonsondergangVrijdag, 3 April, ADVERTENTIE 33 aan de zon die in
het westen toenemen en in het oosten 4 April, ADVERTENTIE plaatsen 33. Dan kan de zon plotseling in het
oosten toegenomen zijn de verrijzenisZondag na slechts een paar uren van dark nadat de zon in het oosten had
geplaatst.

Het 17:12 van de baan „zij veranderen de nacht in dag: het licht is kort wegens duisternis.
17:13 als ik wacht, is het graf mijnhuis: Ik heb mijn bed in de duisternis.“ gemaakt

De verrijzenisochtend kan de zon zien hebben in het westen toenemen en in de het oostenZaterdag, 4 April,
ADVERTENTIE 33 - dan na een paar uren van duisternis, de zon geplaatst hebben plotseling en briljant stijging
van het oosten en het westenafdeling voor een korte Zondag, 5 April, ADVERTENTIE overgaan 33.

Nadat de zon in het oosten had geplaatst was de Zaterdag Jesus in het graf, een paar uren na dark, nadat Jesus
van de doden toenam, de zon plotseling zou toenemen in het oosten. Aldus, zou de nacht kort zijn en de de
verrijzenisdag van de Zondag kort is.

De volle maan zou dan in het westen 180° van de zon toenemen, en toeneemt over 45° of ongeveer drie uren
die die de zon evenaren in het oosten drie uren wordt geplaatst. De maan op het punt 45° in de westelijke hemel
zou plotseling zo helder zoals de zon worden, wijzend op het licht van de zon die zeven keer helderder, en zou
plotseling in het westen plaatsen zijn. De zon zou plotseling zeven keer helderder worden en zou in het oosten
toenemen.



Het 9:6 van de baan „dat shaketh de aarde uit haar plaats, en de pijlers daarvan beeft.
9:7 dat commandeth de zon, en het riseth niet; en sealeth omhoog de sterren.“

30:26 van de baan „toen ik goed zocht, dan kwam het kwaad unto me: en toen ik op licht wachtte, er kwam de
duisternis.
30:27 Mijn darmen, kookten en niet rustten: de dagen van kwelling verhinderden me.
30:28 ik ging rouwend zonder de zon: Ik stond op, en ik schreeuwde in de congregatie.“

Aldus, kan de Vrijdag nacht nadat Jesus werd gekruisigd geduurd vele langere uren hebben en de zon kan
toegenomen zijn niet dat de dag enkel als deze dagBaan beschrijft. De Chinese verslagdagen toen het nog geen
sterren of geen Melkweg donker en duidelijk was verschenen - dit in dagen toen er geen lichte verontreiniging
was. De Chinezen hebben tradities van lange dagen en lange nachten.

De „baan kan op een vroeger drama worden gebaseerd en niet Israelitisch in oorsprong.“ „Alle andere die
boeken in dit manuscript, paleo-Hebreeër worden geschreven, zijn onder de boeken van Mozes.“
De dode Overzeese Bijbel van de Rol

De verwijzing van de baan naar Phoenix, HOL in het nest, stelt voor de aarde tegelijkertijd in een omgekeerde
baan was.

Het 29:18 van de baan „toen zei ik, zal ik in mijn nest sterven, en ik zal mijn dagen als HOL (Phoenix).“
vermenigvuldigen

Het Chinese woord voor Phoenix ook was HOL, of Ho, dat een correcte P'o maakten. P'o.

Het 74:15 van de psalm „Thou didst splijt de fontein en de vloed: thou driedst omhoog machtige rivieren.
74:16 de dag thine is, is de nacht thine: thou hast bereidde het licht en de zon voor.
74:17 plaatste Thou hast alle grenzen van de aarde: thou hast maakte de zomer en de winter.“

38:12 „Hast van de baan beval thou de ochtend sinds thy dagen; en veroorzaakt het dayspring om zijn plaats te
kennen;
38:13 dat het greep van de einden (vleugels) van de aarde zou kunnen nemen, dat slecht uit het zou kunnen
worden geschud?
38:14 het als klei aan de verbinding wordt gedraaid; en zij bevinden zich als kledingstuk.“

38:18 „Hast van de baan nam thou de breedte van de aarde waar? verklaar als thou het meest knowest het
allen.
38:19 waar is de manier waar licht dwelleth? en zoals voor duisternis, waar de plaats daarvan is,
38:20 dat thou het meest shouldest het aan daarvan verbindend neemt, en dat thou het meest shouldest de wegen
daarvan aan het huis?“ kent

De wijzen vonden Jesus en aanbaden hem in het huis in Bethlehem. Eveneens, moest passover in het huis
worden gehouden. De plaats van verering moet in het huis zijn.

Het 12:22 van de baan „hij discovereth diep dingen uit duisternis, en bringeth uit om de schaduw van dood
aan te steken.“

Het 17:12 van de baan „zij veranderen de nacht in dag: het licht is kort wegens duisternis.“

30:26 van de baan „toen ik goed zocht, dan kwam het kwaad unto me: en toen ik op licht wachtte, er kwam de
duisternis.“



Zechariah sprak van het dayspring, misschien een zonmirakel, wanneer gevraagd om John in Maart van 7
Doopsgezind V.CHR. te noemen:

Het 1:78 van Luke „door de tedere genade van onze God; waardoor het dayspring van op hoge hath (zal) ons
bezocht,
1:79 om licht aan hen te geven die in duisternis en in de schaduw van dood, zitten om onze voeten in de manier
van vrede te leiden.“

De nota in de staten NKJV zal „ons“ dan bezoeken, wisemen V.CHR. zou getuigen de „daglente“ op de
geboorte 12 September, 7 van Jesus. Aldus, de twee jaar van vorig September van 5 V.CHR. zou de ster
Arcturus direct over Bethlehem bij middernacht in September verschijnen.

John Doopsgezind toegediend in de tempel op het tijdstip van passover toen de engel verscheen:

1:5 van Luke „was daar in de tijd van Herod, de koning van Judaea, een bepaalde priester genoemd Zacharias,
van de cursus van Abia: en zijn vrouw was van de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth.“

1:8 van Luke „en het kwam over te gaan, die terwijl hij het bureau van de priester vóór God in de orde van
zijn cursus uitvoerde,
Het 1:9 volgens de douane van het bureau van de priester, zijn partij moest wierook branden toen hij in de
tempel van Lord.“ ging
Het 1:10 en de gehele massa de mensen baden zonder op het tijdstip van wierook.
1:11 en er verschenen unto hem een engel van Lord die zich op de rechterkant van het altaar van wierook
bevinden.
Het 1:12 en toen Zacharias hem zag, hij waren verontrust, en de vrees viel op hem.
Het 1:13 maar de engel zei unto hem, Vrees niet, Zacharias: voor thy gebed wordt gehoord; en thy vrouw
Elisabeth zal thee een zoon, en thou shalt vraag zijn naam John dragen.
1:14 en thou shalt heeft vreugde en vreugde; en velen zullen zich bij zijn geboorte verheugen.
1:15 want hij groot in het gezicht van Lord, zal zijn en noch wijn noch sterke drank zal drinken; en hij zal met
de Heilige Geest, zelfs van de uterus van zijn moeder worden gevuld.
1:16 en veel van de kinderen van Israël zal hij aan Lord hun God draaien.
1:17 en hij zal vóór hem in de geest en de macht van Elias, de harten van de vaders aan de kinderen, en
ongehoorzaam aan de wijsheid van gaan enkel worden; tot klaar mensen maken trof voor Lord voorbereidingen.
Het 1:18 en Zacharias zeiden unto de engel, waardoor ik dit zal kennen? want ik een oude mens ben, en mijn
vrouw goed getroffen in jaren.
1:19 en de engel die bovengenoemde unto beantwoorden hem, ben ik Gabriel, dat tribune in aanwezigheid van
God; en word verzonden om untothee, en aan shewthee te spreken deze blije tijding.
Het 1:20 en, behold, thou shalt stom, en niet kunnen, tot de dag spreken dat deze dingen zullen worden
uitgevoerd, omdat thou het meest believest niet mijn woorden, die in hun seizoen zullen worden vervuld.
Het 1:21 en de mensen wachtten op Zacharias, en verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel tarried.
Het 1:22 en toen hij uit kwam, hij konden geen unto spreken hen: en zij namen waar dat hij een visie in de
tempel had gezien: voor wenkte hij unto hen, en bleef sprakeloos.
1:23 en het kwam over te gaan, dat, zodra de dagen van zijn ministration werden verwezenlijkt, hij aan zijn
eigen huis.“ vertrok

Er zijn 24 cursussen, 8 Abia en 16 Zadok, Mazziah zijn de vierentwintigste.

Aldus waren er 8 meer cursussen, van Abia, na vierentwintigste van Mazziah. Zechariah zou de achtste cursus,
van de twaalfde moeten zijn aan achttiende van Sivan, de derde maand. 8 X 7 = vier maanden. Josephus zei de
cursussen van Sabbat aan Sabbat = 23 Mei, 8 V.CHR. aan 31 Mei V.CHR. liepen.



Dit zou betekenen Elizabeth spoedig na achttiende van Sivan voor John Doopsgezind om negen maanden later
over de tijd van passover in Maart van 7 geboren te zijn V.CHR. zou opvatten.

„Op de derde dag van de Sabbat (Dinsdag) van de cursus van de zonen van Maaziah is de Pascha.“
Het dode Overzees scrolt, Godsdienstige die Gedachte en Praktijken in de Qumran Rollen, p.170, door
Vuursteen wordt weerspiegeld.

De Pascha veertiende van de eerste maand = ten derde dag van 1/12 tot 1/18. = de passoverweek toen Jesus =
1/14 werd gekruisigd. Caiaphas de hoge priester was van de 24ste cursus, Mazziah. Dan zou Caiaphas minstens
de tempel in zijn zeven dagen van de dienst, ingaan en zou de sluier van Heilig van Heilige huur in twain zien,
misschien uit de eerste hand, toen Jesus werd gekruisigd en van de doden toenam.

De 8ste cursus van Abia kan bij of spoedig na Pinksteren beginnen.

Passover in 8 kan V.CHR. de volle maan, Woensdag, 26 zijn Maart, of de Dinsdag, 25 Maart. 50 dagen na is
Pinksteren, Donderdag, 16 Mei of V.CHR. Vrijdag, 16 Mei, 8.

Zo, tellend van de derde dag van de week, kan de 24ste cursus van Mazziah op de Pascha beëindigen. Dan
kunnen zeven cursussen van zeven dagen van Abia daarna, aan de eerste dag van de cursus van Zachariah, de
achtste cursus, Woensdag, en Vrijdag, 16 Mei, 8 evenaren V.CHR., Pinksteren zijn.

De Pinksteren kan de zaag van dagZachariah zijn de engel in de Tempel. Of bij Pinksteren of enkel dagen na
Pinksteren. Dan zou Zachariah nog meer dagen van de dienst in de Tempel hebben.

Jesus nam van de dode Zondag, 5 April, ADVERTENTIE toe 33 toen de zon plotseling en briljant toenam in
het oosten.

Het 38:13 van de baan „dat het greep van de einden (vleugels) van de aarde zou kunnen nemen, dat slecht uit
het zou kunnen worden geschud?
38:14 het als klei aan de verbinding wordt gedraaid; en zij bevinden zich als kledingstuk.“

„gedraaid als klei aan de verbinding“ kan achteruit worden gedraaid of door:sturen. De verbinding kan de
sterren van de dierenriem zijn = de aarde in een omgekeerde of normale baan van de zon. „vleugels van de
aarde“ omdat de aarde de zon cirkelt. Aldus, kan de aarde achteruit cirkelen of rond de zon door:sturen.

De oude mensen van de Bijbel wisten de aarde vleugels had en rond de zon draaide. Joshua wist de God de
zon van het westen aan het oosten de dag bewoog hij God vroeg om de zon tegen te houden bewegend over de
hemel van het westen aan het oosten. Aldus, kan de dag met de zon beginnen toenemend in het westen of het
oosten. Aldus, kan de zon briljant in het oosten op de Zondag van de Verrijzenis, 5 April, ADVERTENTIE
toegenomen zijn 33.

Het 65:8 van de psalm „zij ook die in de uiterste delen blijven stilstaan zijn bang bij thy tekenen: thou het
meest makest uitgaand van de ochtend en de avond om zich te verheugen.“

De dag na de kruisiging van Jesus de zon kan hebben nam in het westen en geplaatst in het oosten toe. Jesus
nam van de doden kort na donkere Zaterdag nacht, 4 April, ADVERTENTIE 33 toe. Aldus, uitgaand van de
ochtend en van de avond. Aldus, het verheugen zich van de verrijzenis!

Amos het 8:9 zal „en het om in die dag komen over te gaan, saith Lord GOD, dat ik de zon om bij middag zal
veroorzaken te dalen, en ik zal de aarde in de duidelijke dag verdonkeren: “



Het 5:14 van de baan „zij komen duisternis in de dag samen, en tasten in noonday zoals in de nacht.“

De zon daalt niet op een verduistering van de zon. De zon heeft zes uren om van middag te dalen. Voor de zon
„om te gaan onderaan“ het moet plotseling worden bewogen. Voor de zon in het oosten of het westen te
plaatsen, als de zon bij de snelheid van licht van de middagpositie reiste, zou het een minder dan kwartier,
minder dan 15 minuten, om in het westen vergen te plaatsen.

Amos het 1:1 de „Woorden van Amos, die onder was herdmen van Tekoa, die hij het betreffen van Israël in de
tijd van koning Uzziah van Judah, en in de tijd van Jeroboam de zoon van koning Joash van Israël, twee jaar
vóór de aardbeving.“ zag

Dit kon koning Uzziah, maar geen koning Azariah zijn. Azariah moet met van hem begonnen zijn regeert
V.CHR. in 840. 838 V.CHR. was het tweede jaar van koning Azariah. Dit 13de jaar van Koning Le zou dit
V.CHR. 838 zijn. Een zonomen zou een oorzaak voor een tijdvak zijn.

„In zijn 13de jaar van 852 V.CHR. = waren 838 V.CHR., de Koning in Che; en Ho, baron van Kung, beheerde
de keizerplichten“ Nota: Dit wordt gestileerd de periode van Kung. Dit is een zeker die tijdvak, door alle
Chinese chronologists wordt erkend.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.154

Jeroboam II begon met van hem regeert, bij de dood van zijn vader Jehoash, het zelfde jaar zoals het 15de jaar
van Amaziah van de Koning = 852 V.CHR. was. Amaziah regeerde 29 jaar, V.CHR. van 867 = 900 jaar aan het
offer van Jesus.

„In zijn 1st jaar, wat maaien-scheenbeen was (vijfenveertigste van cyclus = 852 V.CHR.), toen hij aan de
troon.“ kwam
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van de Boeken van het Bamboe, p.153.

Aldus misschien een zonmirakel in 867 V.CHR. en in 852 V.CHR. die omens waren de Chinezen namen om
hun keizer te veranderen. De koning Heaou begon met van hem regeert V.CHR. in 869 = 900 jaar aan het offer
van Jesus.

Aldus ook kunnen Israël en Judah hun Koningen eveneens, Koning Amaziah van Judah in 867 V.CHR. en
Jeroboam II veranderd hebben Koning van Israël in 852 V.CHR.

2 het 14:16 van koningen „en Jehoash sliepen met zijn vaders, en werden begraven in Samaria met de
koningen van Israël; en Jeroboam zijn zoon regeerde in zijn plaats.
14:17 en Amaziah de zoon van koning Joash van Judah na de dood van zoon Jehoash van koning Jehoahaz van
Israël vijftien jaar.“ leefde

28:1 van Matthew „in het eind van de Sabbat, aangezien het naar de eerste dag van de week begon te dagen,
kwam Mary Magdalene en andere Mary om het grafgewelf te zien.
28:2 en, behold, was er een grote aardbeving: voor de engel van Lord van hemel is gedaald, en kwam en
annuleerde de steen van de deur die, en zat op het.“

De verrijzenis van Jesus is het belangrijk stuk. De grote aardbeving was een belangrijk teken. De
aardbevingen worden vaak geregistreerd toen er een zonmirakel was, misschien wegens de hevige krachten
betrokken bij het bewegen van de zon rond de aarde. Het belangrijk stuk is de zonmirakelen en de aardbevingen
richten aan de verrijzenis van Jesus.

De zon moet op de maanverduistering 15 September, 5 V.CHR. twee jaar na de geboorte 12 September, 7
terugkeren van Jesus V.CHR. Misschien was er V.CHR. een aardbeving 15 September, 7.



Amos het 8:9 registreert de zon zou dalen bij middag. De parallel is de drie uren van duisternis bij middag
toen Jesus op het kruis was. Dit verslag is van zich zon het bewegen. De god bewoog de zon 360° nog rond de
aarde voor de zon aan tribune in de hemel bij de middagpositie 24 uren voor Joshua waarschijnlijk 24 Augustus,
1241 V.CHR. Dan, toen Jesus op het kruis bij middag was, kan de God de zon 360°, maar binnen één uur
opnieuw bewogen hebben. Aldus, voor de zon om donker te zijn die de zon moet travell bij de snelheid van
licht = tijd op de zon wordt tegengehouden. Als de zon bij de snelheid van licht werd bewogen, zou de zon
donker worden omdat de tijd op de zon zou opgehouden hebben.

„In zijn 13de jaar, was de koning in Che; en Ho, baron van Kung, beheerde de keizerplichten.“

Nota: Dit is een zeker die tijdvak, door alle Chinese chronologists wordt erkend. In plaats van daar die slechts
één regent, echter, zoals deze Annalen zeggen zijn, maken de gemeenschappelijkere rekeningen twee, Kung en
Ho, de hertogen van Voer en Shaou op.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.154

Van 852 V.CHR., zijn 13de jaar = 840 V.CHR. en een zonmirakel die = 400 jaar van de lange dag van Joshua
in 1241 V.CHR. dat = het eerste jaar van de Koning van Judah Azariah = 38 jaar van = de leeftijd van Jesus
regeert. Gewoonlijk kan slechts één persoon Koning zijn. Aldus, in plaats van mede-regeer, regeert de koning
kan de één na de ander, zo de ontbrekende 120 jaar in werking stellen en vullen.

De ontbrekende 120 jaar tussen Chao in 1088 V.CHR. en in Koning Muh 968 kan V.CHR. tussen data van
zonmirakelen verschijnen die aan Jesus richten.

Misschien van de dood van Kang in 1105 V.CHR. 60 jaar, is een volledige 60 jaarcyclus, 1045 V.CHR. = de
dood van David en het eerste jaar van Solomon = 38 jaar vóór 1007 V.CHR. = 1000 jaar vóór de geboorte van
Jesus in 7 V.CHR. 1045 V.CHR. - 60 jaarhiaat - 19 jaar van Ch'aou = 968 V.CHR. = 1000 jaar aan het offer van
Jesus.

Was het eerste jaar van Ch'ao 37 van cyclus 60. Zo 120 jaar rug van 980 V.CHR. is V.CHR. 1100. Zijn 14de
jaar 1087 V.CHR. - over de tijd werd David Koning van Judah. Zijn 19de jaar 1081 V.CHR. ongeveer toen
David Koning over al Israël werd. Aldus, kunnen er zonmirakelen op die data zijn.

80 jaar van Ching in 1168 V.CHR.; 35 jaar, Kang 26 jaar, Ch'ao 19 jaar = 80 jaar; Eerste jaar 1168 van Ching
V.CHR.; 35 jaar, Kang 26 jaar, toen eerste jaar 1107 van Ch'ao V.CHR. = 1100 jaar aan de geboorte van Jesus
in 7 V.CHR. Vorig jaar 1088 van Ch'ao V.CHR.; 120 jaar klooft, twee 60 jaar cycli, V.CHR. aan Muh in 968.
Aldus, passen de jaren van cyclus aan.

Zou het eerste jaar van Ch'ao op jaar 30 van cyclus 60, niet zevenendertigste van cyclus moeten zijn = 1107
V.CHR. Zou het eerste jaar van Kang moeten zijn tweede van cyclus, niet elfde van cyclus = 1133 V.CHR. Zou
het eerste jaar van Ching moeten zijn achtentwintigste van cyclus, niet vierendertigste van cyclus, = 1168
V.CHR.

Er moeten V.CHR. twee zestig jaar cyclushiaten zijn een totaal van 120 ontbrekende jaren in de Chinese
Schrijvers uit de klassieke oudheid aan Koning Muh in 968. Er moet ook een zestig jaarhiaat over 2054 zijn
V.CHR. tot 1994 V.CHR.

Er kan een zonmirakel, het omen voor een nieuwe keizer geweest zijn, toen de keizer Heaou V.CHR. aan de
troon in 868 = 900 jaar vóór het offer van Jesus in ADVERTENTIE 33 kwam. 868 + 32 = 900.

Dit was het zelfde jaar Amaziah werd koning van Judah.



De koning E stierf in zijn 25ste jaar = 868 V.CHR. Nota. De bewegingen van Koning E waren zonder juiste
regelgeving; de orden van zijn overheid waren misplaatst; de houder van de tijd-kruik woonde zijn plicht niet
bij: - en het gevolg was dat de prinsen begonnen hun deugd te verliezen.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.152

Dan zou er een zonmirakel in 868 V.CHR. moeten zijn die de Chinezen als omen voor een nieuwe keizer
namen. De koning E stierf over de tijd van passover, de eerste maand van de Chinese lente = het eind van het
jaar, de twaalfde maand van Adar en het begin van het jaar van de lente met de Pascha = de verbinding aan het
offer van Jesus. De fout in de Kruik van de Tijd kan de zon zijn die 360° draaien rond de aarde bij de snelheid
van licht in één uur, en misschien als de drie uren van duisternis zijn toen Jesus op het kruis was. Of de zon kan
180° vooruit of terug bewogen hebben dat passover. De tijd-Kruik kan een zandloper of zandklok geweest zijn.

2 stelt 24:22 te boek „zo, Joash de koning niet de vriendelijkheid herinnerde die Jehoiada zijn vader aan hem
maar zijn zoon had gedaan, gezwenkt. En toen hij, zei hij, LORD stierf kijk op het, en vereis het.

24:23 en het kwam aan het eind van het jaar over te gaan, dat de gastheer van Syrië omhoog tegen hem kwam:
“

Terug van Uzziah 802 V.CHR. 52 jaar aan 750 V.CHR. Azariah 840 V.CHR. aan 802 V.CHR. Amaziah 869
V.CHR. aan 840 V.CHR. Het zonmirakel van Amos 8:9 kan misschien in dit 868, op het tijdstip van passover
V.CHR. voorgekomen zijn. En zo ben een type van de drie uren van duisternis toen Jesus ook op het kruis bij
middag was. Dan zou de bewaarder van de tijdkruik, misschien een zandloper, uit synchronisatie minstens dit
uur van duisternis bij deze Chinese lente en V.CHR. Joodse passover van 868 zijn. Aldus, Amos in de tijd van
Jeroboam de zoon van Joash, misschien ook Amaziah de zoon van Joash.

Het 14:6 van Zechariah zal „en het om in die dag komen over te gaan, dat het licht niet, H3368 noch dark
duidelijk zal zijn: H7087“

Het woord voor duidelijk is kostbaar. Het woord voor dark is twee woorden gecondenseerd betekenen en
bevriezing = de wortel voor Caiaphas de Hoge Priester. Alle drie woorden beginnen met de brief Qof.



Er zou koud zijn aangezien er geen zon 12 meer uren = een nacht van 24 uren, of veelvouden van 12 meer
uren zou zijn. Aldus, het woord voor vorst.

Vrijdag nacht, 3 April, ADVERTENTIE 33 na zonsondergang in het westen, kan de zon in het westen
toenemen om zich nog te bevinden = Israël in schemering. Na vele uren kan de zon van het westen te werk gaan
in het oosten te plaatsen - toen plotseling en briljant in het oosten toenemen de verrijzenisochtend.

De titel van Psalm 22 „achterste van de ochtend“ Damhinde van een damhert + daagt, greyness van de
ochtendschemering = de verrijzenisochtend.

Het 14:7 van Zechariah zal „maar het één dag zijn die aan LORD, niet dag, noch nacht zal worden gekend:
maar het zal komen over te gaan, dat in avondtijd het.“ licht zal zijn

Er kunnen drie dagen van schemering eerder dan duisternis op de Sabbat geweest zijn om een zevendaagse
sabbaton = 7 uren van X12, vóór de verrijzenis van Jesus op de eerste dag van de week te evenaren.

24:29 van Luke „maar zij beperkten hem, die verblijven met ons zeggen: want het naar avond is, en de dag
veel doorgebracht is. En hij ging binnen naar teerachtig met hen.“

Deze Zondag nacht kon ook een zonmirakel zijn. Er waren een Zaterdag en een Zondag Sabbat. Aldus, naar
de zonsondergang op Zondag die Sabbat zou beëindigen, en de mensen zouden de reis van een meer dan
Sabbatdag kunnen lopen. Dan, deze Zondag nacht is er genoeg licht 12 meer uren van schemering voor de twee
discipelen om deze acht mijlen te lopen, met Jesus te dineren, en de acht mijlen terug te keren aan Jeruzalem in
de schemering. De dag is veel doorgebracht kan naar een korte dag verwijzen, of het kan naar verwijzen lange
12 uren van schemering die verrijzenis Zondag nacht. De zon kan 180° bewegen: east-to-west voor een
plotselinge zonsopgang en aardestroom terug in een omgekeerde baan van de zon. Dan, bij avond dat Zondag,
de zon het westen 180° naar het oosten met de omwenteling van de aarde kan verplaatsen, om zich nog enkel
onder de westelijke horizon voor 12 uren, en aardestroom uit de omgekeerde baan van de zon te bevinden.

Joash de Koning van Israël regeerde 40 jaar. Dit zou van 907 V.CHR. aan 868 moeten zijn V.CHR. Aldus,
kan er ook een zonmirakel in 907 geweest zijn V.CHR. om zijn nieuw te merken regeert. 907 is V.CHR. 900
jaar V.CHR. vóór de geboorte van Jesus in 7.



2 het 11:19 van koningen „en hij nam de heersers meer dan honderden, en de kapiteins, en de wacht, en alle
mensen van het land; en zij haalden de koning van het huis van LORD neer, en kwamen door de manier van de
poort van de wacht aan het huis van de koning. En hij zat op de troon van de koningen.
Het 11:20 en alle mensen van het land verheugden zich, en de stad was in stil: en zij zwenken Athaliah met het
zwaard naast het huis van de koning.
Oude 11:21 Zeven het jaar was Jehoash toen hij begon te regeren.“

Jesus zou zeven jaar oud in 1 ADVERTENTIE zijn.

Aldus, regeerde Jehoash V.CHR. over Jeruzalem van 907. Om zijn inauguratie te merken, kan de God de zon
bewogen hebben. Aldus, zou een zonmirakel in 907 September V.CHR. de geboorte van Jesus in 12 September,
7 V.CHR. voorspellen. Aldus, namen de Chinezen het zonmirakel als omen en veranderden keizers V.CHR. in
907.

2 het 8:1 „toen spake unto Elisha van koningen de vrouw, van wie zoon hij aan het leven had hersteld,
zeggend, doet zich, voor en gaat thou en thinehuishouden, en tijdelijk verblijf wheresoever thou canst tijdelijk
verblijf: voor LORD hath verzocht een hongersnood; en het zal ook op het land zeven jaar.“ komen

Deze zevenjarige hongersnood kan van 914 V.CHR. aan het eerste jaar van Jehoash in 907 zijn V.CHR.
Aldus, kan er V.CHR. een zonmirakel begin de zeven jaar in 907 geweest zijn die de Chinezen dan als omen
aan veranderingskeizer namen.

„In van hem, keizer Muh, 51ste jaar, maakte hij de code van Leu op Straffen, en gaf een Last aan de prins van
P'oo in Fung.“

„In van hem, keizer Muh, 59ste jaar, stierf hij in het paleis van Che.“

Zijn 59ste jaar = 907 V.CHR. Zijn 51ste jaar = 914 V.CHR. Jehoash was geboren V.CHR. in 914 en werd
koning V.CHR. van Judah in 907. Beide gebeurtenissen kunnen met zonmirakelen gemerkt te zijn.

Het patroon in data die van Jehoash zeven jaar oud toen hij koning V.CHR. in 907 zijn werd is als onze
kalender vandaag 1 ADVERTENTIE die van de geboorte van Jesus dateren. Jesus moet geboren geweest zijn
zeven jaar vroeger dan 1 ADVERTENTIE in 7 V.CHR.

2 het 12:1 van koningen „in het zevende jaar van Jehu Jehoash begon te regeren; en veertig jaar regeerde hij in
Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Zibiah van Beersheba.“

Veertig jaar van 907 V.CHR. is V.CHR. 868. Van 868 V.CHR. aan Jesus is het offer 900 jaar aan
ADVERTENTIE 33.

Zelfde 868 V.CHR. 28 van cyclus 60 in de lente = passover, Koning Heaou begonnen in China te regeren.
Aldus, zou een zonmirakel aan het offer van tekenJesus 900 later jaar, de Chinezen als omen aan
veranderingskeizers nemen.

Het eind van het jaar kan V.CHR. Yom Kippur in 15 September, 868 zijn. Als de zon in het westen toenam en
geplaatst in het oosten op de eerste dag van de eerste maand in de lente zoals de zon bij de toewijding van het
altaar door Nehemiah in 458 V.CHR. en door Maccabees in 164 V.CHR. had gedaan, dan kan zich de zon 186
later dagen bewegen, de helft van een baan later, op Yom Kippur. Aldus, zou de tijd-kruik van Koning E geen
tijd vertellen toen de zon in het westen op China toenam.



4:4 van Ezra „de mensen van het land verzwakte toen de handen van de mensen van Judah, en verontrustte
hen in de bouw,
Het 4:5 en de ingehuurde adviseurs tegen hen, om hun doel, alle dagen van koning Cyrus van Perzië, zelfs tot te
frustreren regeren van koning Darius van Perzië.
Het 4:6 en in regeert van Ahasuerus, in het begin van van hem regeert, schreef zij unto hem een beschuldiging
tegen de inwoners van Judah en Jeruzalem.
Het 4:7 en in de tijd van Artaxerxes schreef Bishlam, Mithredath, Tabeel, en de rest van hun metgezellen, de
koning van untoArtaxerxes van Perzië; en het schrijven van de brief werd geschreven in de Syrische tong, en
werd geïnterpreteerd in de Syrische tong.“

Er was 70 jaar V.CHR. van de gevangenschap in 591 aan de terugkeer aan Jeruzalem in 521 V.CHR. = Cyrus
= 50 jaar jubiles aan de vervulling van Jesus toen hij in Luke 4 van Isaiah 61 sprak.

Dan werd de tempelstichting 507 V.CHR. gelegd in, tweede jaar van Darius, = 500 jaar aan de geboorte van
Jesus. Opnieuw, was Darius II, zijn tweede jaar V.CHR. 410.

Dan was Ahasuerus = Xerxes die 20 jaar V.CHR. van 477 aan 458 V.CHR. regeerde. De muur van Jeruzalem
werd gebeëindigd in 458 V.CHR. = 490 jaar aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.

4:24 van Ezra „hield toen het werk van het huis van God op dat in Jeruzalem is. Zo hield het unto op het
tweede jaar van van koning Darius van Perzië.“ regeert

Dit Darius II regeerde V.CHR. van 413 aan 394 V.CHR.; 10 jaar recenter dan de gemeenschappelijke
chronologie omdat de muur van Jeruzalem in 20ste jaar 458 van Xerxes, niet 468 V.CHR. V.CHR. werd
gebouwd. Darius II zou tweede jaar V.CHR. 412, zijn vierde jaar in 409 V.CHR. = het 49 jaarjubileum, zijn
zesde jaar = 407 V.CHR. = 400 jaar vóór de geboorte van Jesus zijn.

Aldus, zijn er twee mensen door de naam Darius; Darius I van 509 V.CHR., en Darius II van 413 V.CHR.

De derde dag van Adar kan een zonneverduistering aan de dag van ook evenaren 60 één later jaar. Aldus, is de
nieuwe maan 23 Februari, 408 V.CHR. dag 25 van cyclus 60. Dezelfde dag van 60, is dag 25, de derde dag van
Adar, is V.CHR. Zondag 18 Februari, 407.

27 januari, 411 V.CHR. was een zonneverduistering op dag 41 van cyclus 60. Aldus, dezelfde dag 41 van
cyclus 60 één later jaar; 22 januari, 410 V.CHR., zou op de derde dag van Adar zijn. En kan het zesde jaar van
Darius II van 415 V.CHR. evenaren.

6:15 van Ezra „en dit huis werden gebeëindigd op de derde dag van de maand Adar, die in het zesde jaar van
regeert van Darius de koning.“ was

Daniel moet geboren ongeveer 630 zijn V.CHR. = 50 jaar jubile, en ongeveer 20 in het derde jaar van Joaikim,
611 zijn V.CHR. bij de gevangenschap. Dan als Daniel in leven was toen Darius II Koning V.CHR. in 413
werd, zou Daniel aan ongeveer 230 jaar geleefd hebben.

Het 8:2 van Ezra „van de zonen van Phinehas; Gershom: van de zonen van Ithamar; Daniel: van de zonen van
David; Hattush.“

10:1 van Nehemiah „nu die die verzegelden was, Nehemiah, Tirshatha, de zoon van Hachaliah, en Zidkijah,“

10:6 „Daniel, Ginnethon, Baruch,“



Adam geboren in jaar 700 in Septuagint en geleefd aan jaar 930, kon betekenen Adam 230 jaar leefde. Isaac
leefde 180 jaar V.CHR. van 2507 aan 2327 V.CHR.

Het 1:1 van Nehemiah de „Woorden van Nehemiah de zoon van Hachaliah. En het kwam om in de maand
Chisleu, in het twintigste jaar over te gaan, aangezien ik in Shushan het paleis,“ was

Het 5:14 van Nehemiah „bovendien van de tijd dat ik om hun gouverneur in het land van Judah, van het
twintigste jaar zelfs unto werd benoemd te zijn het twee en dertigste jaar van Artaxerxes de koning, d.w.z.,
hebben twaalf jaar, I en mijn brethren niet het brood van de gouverneur.“ gegeten

Aldus, kan er een zonmirakel zijn het 20ste jaar in 458 V.CHR. = 490 jaar aan het offer van Jesus.

Na Xerxes, regeerde zijn zoon Artaxerxes V.CHR. aan 445. Van 445 V.CHR. = 38 jaar van het leven van
Jesus aan 407 V.CHR. = 400 jaar aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR. Enkel als het omen van ides van
Maart van de moord van Julius Caesar 15 Maart, 45 V.CHR. = 38 jaar van het leven van Jesus aan zijn geboorte
in 7 V.CHR.

„Li van de hertog van Qin, 34ste jaar (33d jaar zou moeten zijn). The Sun werd verduisterd. Het werd donker
in de dag en de sterren werden gezien.“
Het oosten Aziatische Archaeoastronomy, ZonneVerduisteringen, p.31.

De zonneverduistering van 444 Oktober ging V.CHR. door China over maar was ringvormig en niet totaal.
Aldus, zouden de sterren niet moeten verschijnen.

Parthenon begon in 447 V.CHR. worden gebouwd. Aan beide kanten/hoek van het dak was de blokkenwagen
van de zon - links, en de blokkenwagen van de juiste maan -. Door interpretatie toen de zon en de maan in het
midden wordt ontmoet de nieuwe maan = waren begon de maanmaandbouw die. De blokkenwagens kunnen de
zon en maan ook afschilderen die worden de bewogen. Het jaar die over dit 445 V.CHR., jaar 32 van Xerxes
(12de jaar van zijn zoon) zijn = 38 jaar aan 407 V.CHR. = de 38 jaar van het perfecte leven van Jesus.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fParthenon






2:41 van Luke „nu gingen zijn ouders naar Jeruzalem elk jaar bij het feest van passover.
Het 2:42 en toen hij twaalf jaar oud was, zij stegen naar Jeruzalem na de douane van het feest.“

Van het feest van cabines, is het feest van tabernakels = de geboorte van Jesus 12 jaar V.CHR. van 458 aan
445 V.CHR.

8:16 van Nehemiah „zo vooruit gingen de mensen, en brachten hen, en maakten zich tot cabines, elke op het
dak van zijn huis, en in hun hoven, en in de hoven van het huis van God, en in de straat van de waterpoort, en in
de straat van de poort van Ephraim.“

„In zijn eerste jaar, wat zonde-maou (achtentwintigste van cyclus 60 of 869 V.CHR. of 868 V.CHR.), in de
lente, in de eerste maand was, toen hij (Koning Heaou) aan de troon.“ kwam
De annalen van de Boeken van het Bamboe, p.152.

2 24:20 te boek „en kwam zei de Geest van God op Zechariah de zoon van Jehoiada de priester, die zich
boven de mensen bevonden, en unto hen, dus saith stelt de God, waarom overtreedt ye de bevelen van LORD,
geen die ye kan bloeien? omdat ye LORD heeft achtergelaten, hij hath ook achtergelaten u.
24:21 en zij zworen tegen hem samen, en stenigden hem met stenen bij het bevel van de koning in het hof van
het huis van LORD.
24:22 Joash herinnerde de koning zo niet de vriendelijkheid die Jehoiada zijn vader aan hem maar zijn zoon had
gedaan, gezwenkt. En toen hij, zei hij, LORD stierf kijk op het, en vereis het.
24:23 en het kwam aan het eind van het jaar over te gaan, dat de gastheer van Syrië omhoog tegen hem kwam:
en zij kwamen aan Judah en Jeruzalem, en vernietigden alle prinsen van de mensen van onder de mensen, en
verzonden al uitgegraven grond van hen unto de koning van Damascus.
Het 24:24 voor het leger van de Syriërs kwam met een klein bedrijf van mensen, en LORD leverde een zeer
groot gastheer in hun hand, omdat zij LORD God van hun vaders hadden achtergelaten. Zo voerden zij oordeel
tegen Joash uit.“

Dit was de zelfde lente toen de Koning Heaou aan de troon kwam, toen Joash, V.CHR. in 868 = het offer 3
April, van Jesus ADVERTENTIE 33 stierf.

Aldus, het zonmirakel dat het omen voor de Chinezen was om keizers te veranderen kwam over de eerste dag
van de eerste maanmaand van de lente voor. Zaterdag, Maart 12, 868 V.CHR. en de zonterugkeer aan het eind
van het jaar, de helft van een baan later, op Yom Kippur, 13 September, 868 V.CHR.

Amaziah begon in 868 V.CHR. te regeren. Aldus, kan de God een zonmirakel gemaakt hebben dan, Zechariah
de zoon die van Jehoiada als een type van Christus zijn de Zoon van God. Aldus, dit zonmirakel precies 900
jaar vóór de kruisiging 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.

Of de zon kan op passover, Zaterdag, 26 Maart, 868 zich V.CHR. bewogen hebben, en terug op de laatste dag
van het feest van tabernakels zich V.CHR. bewogen hebben, 27 September, 868.

2 het 14:23 van koningen „in het vijftiende jaar van Amaziah begon de zoon van koning Joash van Judah
Jeroboam de zoon van koning Joash van Israël in Samaria te regeren, en regeerde veertig één jaar.“

2 het 15:1 van koningen „in het twintig en zevende jaar van koning Jeroboam van Israël begon met zoon
Azariah van koning Amaziah van Judah te regeren.“

Het 38ste jaar van Azariah van van hem regeert V.CHR. in 841 = 802 V.CHR. Jeroboam leefde niet in regeert
van Uzziah. Het 38ste jaar = de leeftijd van Jesus toen hij werd gekruisigd.



Jeroboam + 14 jaar van Amaziah, + 38 jaar van Azariah = 52 jaar, niet 41 jaar. Azariah 38 jaar, Jeroboam 52
jaar, Uzziah 52 jaar.

Aldus, regeerde Jeroboam 14 jaar van Amaziah en 38 jaar V.CHR. van Azariah aan 802. Dit jaar, 838
V.CHR., was keizerLe's 14de jaar toen:

„In zijn 22d jaar van 852 V.CHR. = 830 V.CHR., was er een grote droogte. Nota: Dit wordt gestileerd de
periode van Kung -kung-ho. Nota's: De „droogte was zo lang verdergegaan; dat alle hutten werden opgebrand.
Toen de koningsPret stierf, raadpleegden zij door tortoise-shell de geest van de zon, en werden beantwoord dat
Le aan dood door één of ander monsterlijk ding was gedaan. Toen het hertogenVoer en Shaou zijn oudste zoon
Tsing aan de troon hadden opgeheven, kwam Ho van Kung op zijn staat terug. Hij was de man van de grootste
deugd.“

„In zijn 13de jaar (van 852 V.CHR. = 840 V.CHR. = het 50ste jaar = het jubileum van 1241 V.CHR. in Israël.
840 V.CHR. = het eerste jaar van Koning Azariah van Judah), was de koning in Che; en Ho, baron van Kung,
beheerde de keizerplichten“

„In plaats van daar die slechts één regent, echter, zoals deze Annalen zeggen zijn, maken de
gemeenschappelijkere rekeningen twee, Kung en Ho, de hertogen van Voer en Shaou op.“

Als er slechts één keizer en niet tezelfdertijd twee waren kunnen sommige verslagen het hiaat van 120 jaar van
geen geschiedenis in China vanaf 1087 ook 968 V.CHR. invullen V.CHR. De koningen houden van geen macht
te delen. De geschiedenis opeenvolgend en niet een reeks die van mede-regeren zijn.

„het hertogTaxushout van Ch'in stierf.“ = 830 V.CHR. toen Azariah 38 jaar oud was, de leeftijd van Jesus toen
hij werd gekruisigd. Dit zou dan het 38ste jaar van het leven van Azariah eerder dan van hem moeten zijn
regeert. Een zonmirakel werd vaak gevolgd door een droogte, omdat de weersystemen ter wereld door de zon
beïnvloed werden die zich rond de aarde bewegen.

De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van de Boeken van het Bamboe. p.154

Aldus, kunnen de aardbeving en het zonmirakel van Amos V.CHR. voorgekomen ongeveer 838 in het tweede
jaar van Azariah hebben. 838 V.CHR. was ongeveer 400 jaar, en zo 50 jaar jubile, na 1241 V.CHR.

Isaiah was de zoon van Amoz. Het spellen regels binnen de data werden de Bijbel geschreven zeer gevarieerd.
Aldus, kunnen Amoz en Amos de zelfde persoon zijn. Amos moeten in de tijd van Jeroboam vóór 800 V.CHR.
geleefd hebben. Dan is er de mogelijkheid Isaiah die de volgende generatie was de zoon van Amos de
helderziende zijn.

Het 19:1 van de psalm „aan de belangrijkste Musicus, een Psalm van David. De hemel verklaren de glorie van
God; en firmament sheweth zijn handywork.
De toespraak van de untodag van de 19:2Dag uttereth, en de nacht sheweth kennis van nachtunto.
19:3 zijn Er geen toespraak noch taal, waar hun stem niet wordt gehoord.
19:4 Hun lijn door al aarde, en hun woorden aan het eind van de wereld wordt uitgegaan. In hen hath plaatste
hij een tabernakel voor de zon,
19:5 wat als bruidegom is die uit zijn kamer komen, en rejoiceth als sterke mens om een race in werking te
stellen.
19:6 Zijn het gaan vooruit van het eind van de hemel, en zijn kringsunto de einden van het is: en er zijn niets
verborg daarvan van de hitte.“

De aard vertelt het Evangelie. Ik geloof dat de Koning David die deze psalm 19 schreef dat de aarde roteerde
wist, niet de gedraaide zon, elke dag. David zou weten er uitzonderlijke dagen waren toen de God de zon rond



de aarde bewoog. David zou weten dat vaak deze uitzonderlijke dagen van zonmirakelen aan de geboorte, het
leven richtten, en de kruisiging van de Zoon van de God omdat hij wist de God Christus beloofde zou komen uit
zijn geslacht.

Toen Joshua God vroeg om de zon tegen te houden, reiste de zon waarschijnlijk het westen naar het oosten.
De god kan de zon gemaakt hebben in het westen die nacht bij het middenhorloge van Gideon in Rechters 7
dezelfde dag van de lange dag van Joshua toenemen. Aldus, wist Joshua de God de zon bewoog en God vroeg
om de zon bij de middagpositie in het midden van de hemel tegen te houden. Aldus, zowel moeten Joshua als
David geweten hebben de aarde elke dag roteert en de zon reeds zich nog bevindt. David zou The Times van
zonmirakelen moeten kennen aan de komst die van Jesus worden gericht.

1 stelt 29:30 „met al te boek van hem regeren (David) en van hem zouden, en The Times kunnen die over
hem, en over Israël, en over alle koninkrijken van de landen“ ging

Vele mensen in de tijden van de Bijbel in het land van de Bijbel zouden begrijpen dat de aarde elke dag roteert
en niet de zon rond de aarde draait.

18:15 van de psalm „toen werden de kanalen van wateren gezien, en de stichtingen van de wereld werden
ontdekt bij thy berisping, LORD van O, bij de ontploffing van de adem van thy neusgaten.“

Deze psalm van David spreekt van zonmirakelen. De stichtingen van de wereld kunnen op de baan van de
aarde, dierenriem, rond de zon van toepassing zijn. De meer dingen veranderen, meer blijven zij het zelfde.
Aldus, aangezien Israël waarnam deze vele zonmirakelen zij zouden komen te begrijpen de aarde elke dag
roteert, niet draait de zon. Omdat toen de God de zon bewoog dit uitzonderlijk was, moet de aarde roteren.

Aldus, verklaren deze Psalm 19 en anderen de macht van de God toen de God de zon rond de aarde bewoog.

Moreso, God die de zon vaak op de 17de dag van de 7de maand bewegen aan de geboorte van Jesus richten
om op September 12, 7, en zelfs 50 jaar jubiles aan drie van Jesus en een een half jaarministerie vanaf 29
V.CHR. te komen Augustus ADVERTENTIE, en aan de kruisiging van Jesus op het 49ste jubile jaar, 3 April,
ADVERTENTIE 33. En God die de zon in zelfs 100 jaar verplaatsen naar de geboorte van Jesus in 7 V.CHR.
en zelfs 100 jaar naar de kruisiging van Jesus in ADVERTENTIE 33.

Wij weten de zon zich schijnt te bewegen aangezien de aarde roteert. Nochtans, beschrijft deze psalm God die
de zon bewegen zoals deze andere verzen van de Bijbel eveneens:

Het 5:31 van rechters „laat zo alle thinevijanden omkomen, LORD van O: maar laat hen dat de liefde hem als
zon is toen hij goeth vooruit in van hem.“ zou kunnen

Het 4:2 van Malachi „maar unto zal u dat vrees mijn naam de Zon van oprechtheid zich met het helen in zijn
vleugels voordoen; en ye zal, vooruit gaan en zal zoals kalveren van de box.“ groeien

Als de zon vleugels heeft, is de zon niet stationair, maar de God bewoog de zon.

Het 28:1 van Matthew „in het eind (G3796) van de Sabbat, G4521 aangezien het aan dawnG2020
towardG1519 de dag firstG3391 van de week, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532
theG3588 otherG243 MaryG3137 aan grafgewelf seeG2334 theG3588 begon. G5028“

eind (G3796 middelenachterstand. De Sabbat, G4521 betekent een Sabbat van zeven Sabbaths. Misschien die
Sabbat nam de zon in het westen en geplaatst in het oosten toe.



30:26 van de baan „toen ik goed zocht, dan kwam het kwaad unto me: en toen ik op licht wachtte, er kwam de
duisternis.“

Misschien kwam de zon uit bij nacht:

de „drie stammen Miao waren in grote wanorde en de Hemel verordende hun vernietiging. De zon kwam uit
bij nacht en drie dagen regende het bloed. Een draak verscheen in de voorouderlijke tempel en de honden
huilden in de marktplaats…“

In Shun's 32ste jaar, beval hij de prins van Hea om het toezicht van de mensen te nemen, die daarop de bergen
van het vier kwart bezochten. In zijn 33ste jaar, in de lente, in de eerste maand, ontving de prins van Hea, Yu,
de benoeming om opvolger, in de tempel van de geestelijke voorvader te zijn; en hersteld de afdeling van het
imperium in negen provincies. In zijn 35ste jaar mijd gebevolen de prins van Hea, Yu, om een bestraffende
expeditie tegen taxushout-Maeou te leiden. De prins van taxushout-Maeou kwam en deed hulde.
Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid III, de Annalen van het Bamboe boekt, p.116

De vier bergen = de vier valleien werden hij en Ho gestuurd naar om vier seizoenen na het zonmirakel van
Yaou 1 April, 2315 V.CHR. te bepalen.

33 jaar van Shun's eerste jaar in 2222 V.CHR. was dit zonmirakel over 2191 V.CHR. in mede-regeert van Yu
en mijdt. 2222 V.CHR. = jubile van 50 jaar in ADVERTENTIE 29 van 22 V.CHR. 2191 V.CHR. = jubile van
50 jaar van verovering 1191 van Joshua V.CHR.

2369 V.CHR. was 49 jaar jubile. Dan waren 2222 V.CHR. ook 49 jaar jubile; 2369 V.CHR. - 147 JAAR (3 X
49) = 2222 V.CHR.

Van Shun's is het 50ste jaar in 2172 V.CHR. 50 jaar jubiles aan 22 V.CHR. en 50 meer jaren aan
ADVERTENTIE 29 = 29 September ADVERTENTIE toen Jesus met zijn drie en een een half jaarministerie
begon. Achteruit 49 jaar zijn jubilees aan 4572 V.CHR. 4 jaar vóór Adam bij Armeens sothisjaar 800 = 4568
V.CHR., zijn ook 49 jaar jubiles aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33. Er is 50 jaar jubiles
V.CHR. van 4568 aan 3 April, ADVERTENTIE 33.

Shun's was het eerste jaar in 2222 V.CHR. V.CHR. 490 jaar aan 8ste jaar 1732 van de Verwanten van de
Koning, was 490 jaar V.CHR. aan de verovering van Joshua in 1242, was 490 jaar vorig jaar aan Uzziah in 752
V.CHR. = de stichting van Rome = 16 X 49 jaar meer aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.

Van Yao is het eerste jaar in 2315 V.CHR. aan het eerste jaar van Yu in 2168 V.CHR. verondersteld om 150
jaar te zijn = 100 Yao en 50 mijden. Niettemin, was er een driejarige overlapping tussen het 100ste jaar van Yao
en Shun's eerste jaar.

Het eerste jaar van Yu was V.CHR. in 2168, waarschijnlijk werd gebaseerd op een zonmirakel de Chinezen
als omen namen om keizer te maken Yu. Deze gebeurtenis in China kan 2200 jaar vóór de kruisiging 3 April,
van Jesus ADVERTENTIE 33, in deze eerste maand van de lente zijn. De draak die de Chinezen zeggen was
helderder dan de zon ook verscheen.

1:14 van Ezekiel „en de levende schepselen liepen en keerden terug als verschijning van een bliksemflits.
1:15 nu als I beheld de levende schepselen, behold één wiel op de aarde door de levende schepselen, met zijn
vier gezichten.
1:16 de verschijning van de wielen en hun werk als unto de kleur van een beryl was: en zij vier hadden één
gelijkenis: en hun verschijning en hun werk waren alsof het een wiel in het midden van een wiel.“ was



Een buur, Andrew Lindsey, een bejaarde over 1996, zei hij deze wielen binnen van wielen bij nacht neer
kijkend in de Vallei Okanagan van Glenrosa, het Westen Kelowna zag.

18:12 van de psalm „bij de helderheid die vóór hem zijn dikke wolken was ging over, hagelstenen en
steenkolen van brand.“

Het 28:2 „Behold, Lord van Isaiah hath machtige en sterke, die als storm van hagel en een vernietigend
onweer, als vloed van machtige wateren die, neer aan de aarde met de hand.“ zal gieten overlopen

„Voor de donker bij middag te draaien en hemel helder bij nacht“ te glanzen
Huai Nan Tzu 5a.7

Dit kon een zonneverduistering en een volle maan beschrijven. Nochtans, kan deze zin zonmirakelen ook
beschrijven.

Als de zon vleugels heeft moet zich het bewegen. De verrijzenisochtend kan zijn nadat de zon in het westen en
geplaatst in het oosten, ochtendpositie, dan duisternis voor een paar uren, en zonstijging opnieuw plotseling en
briljant van het oosten toenam.

Het 139:9 van de psalm „als ik de vleugels van de ochtend neem, en blijft stilstaan in de uiterste delen van het
overzees;
Het 139:10 zal thy hand me zelfs daar leiden, en thy rechts zal me houden.
Het 139:11 als ik zeg zal, de duisternis me zeker omvatten; zelfs zal de nacht over me licht zijn.
139:12 Stem vóór, de duisternis hideth niet van thee; maar de nacht shineth als dag: de duisternis en het licht
zijn beide gelijk aan thee.“

de „uiterste delen van het overzees“ kunnen aan het westen zijn: Marokko en Spanje waar de Joodse mensen
regelden. De Joodse die mensen in Schotland in de ADVERTENTIE van 1290 worden geregeld, en het
Evangelie deden herleven met de Heilige Geest in Schotland in de ADVERTENTIE van 1897.

Het 4:2 van Malachi „maar unto zal u dat vrees mijn naam de Zon van oprechtheid zich met het helen in zijn
vleugels voordoen; en ye zal, vooruit gaan en zal zoals kalveren van de box.“ groeien

Opnieuw heeft de zon vleugels omdat de God de zon bewoog. De aarde heeft vleugels omdat de aarde de zon
cirkelt. „Dat het greep van de vleugels van de aarde“ zou kunnen nemen omdat de God de zon naar de overkant
van aarde en aardestroom in een omgekeerde baan van de zon zou verplaatsen; omdat de God de aarde in
omgekeerde aan de zelfde hoek aan de zon moet leiden zoals normaal; omdat de God de omgekeerde baan van
de aarde moet versnellen 48 uren een omgekeerd baanjaar = „vind verankering“.

Het 38:13 van de baan „dat het greep van de vleugels van de aarde“ zou kunnen nemen

Het 26:7 van de baan „hij stretcheth uit het noorden over de lege plaats, en hangeth de aarde op niets.“

De aarde hangt op niets omdat de aarde de zon cirkelt.

Het 7:8 van Micah „verheugt zich niet tegen me, de mijnvijand van O: wanneer ik val, zal ik me voordoen;
wanneer ik in duisternis zit, zal LORD een lichte unto me zijn.
7:9 zal ik de verontwaardiging van LORD dragen, omdat ik sinned tegen hem heb, tot hij mijn oorzaak, pleit en
oordeel voor me uitvoert: hij zal me vooruit aan het licht brengen, en ik zal behold zijn oprechtheid.“



De zon die plotseling die in de het oosten enkel uren toenemen na de zon in het oosten bij de verrijzenis van
Jesus wordt geplaatst = de zon heeft zo vleugels = de vleugels van de ochtend. Die avond Jesus openbaarde zich
aan zijn discipelen in Jeruzalem, wanneer de zon in het westen zou geplaatst hebben. Aldus de zon in de
„uiterste delen van het overzees“.

Het 11:12 van Isaiah „en hij zal opstelling een vlag voor de naties, zal en de paria's van Israël, assembleren en
zal samen verspreid van Judah van de vier hoeken van de aarde.“ verzamelen

De vier hoeken van de aarde zijn de vier vleugels van de aarde. De vleugels van de ochtend zijn de vleugels
van de zon.

Gideon kan door een lange nacht gevochten hebben. En teruggekeerd vóór de zon nam toe. De parallel aan
Jesus zou een lange Vrijdag nacht kunnen zijn, dan de zonstijging van het westen en geplaatst in het oosten.
Dan neemt de zon plotseling in het oosten toe.

Als dezelfde dag als lange dag van Joshua; Joshua kan de hele nacht van Gilgal in Jordanië aan Gibeon
uitgegaan zijn. Dan vocht Joshua ook in de duisternis in Gibeon. Dan bevindt de zonstijging zich van het
westen, nog bij middag 24 uren, en in het oosten plaatsen. Dan neemt de zon plotseling in het oosten toe. Aldus,
omhoog was de overwinning van de de nachtslag van Gideon vóór de zon. Verrijzenis van Jesus was ook
alvorens de zon op Zondag, 5 April, ADVERTENTIE 33 was.

Nochtans, waarschijnlijker, nam de zon in het westen toe die nacht, vlak na het begin van het tweede horloge.
Dan zouden de mensen van Joshua daglicht hebben om 18 mijlen van Gilgal aan Gibeon te beklimmen. En
Joshua bereik Gibeon door middag.

De verwijzing naar het 139:9 van de Psalm is 4:2 Malachi. Dat de zon heeft betekent de vleugels de bewogen
zon.

Merk 16:2 „en zeer vroeg in de ochtend de eerste dag van de week, kwamen zij unto het grafgewelf bij het
toenemen van de zon.“

Bij het toenemen van de zon bij de avond van de zevende dag moet de zon betekenen in het oosten wordt
geplaatst dat, werd het donker. En spoedig na de zon steeg plotseling in het oosten.

Het 1:5 van Ecclesiastes de „Zon ook ariseth, en de zon goeth neer, en hasteth aan zijn plaats waar hij zich.“
voordeed

Het 8:17 „toen I van Ecclesiastes beheld al werk van God, dat een mens niet het werk kan te weten komen dat
onder de zon wordt gedaan: omdat hoewel een mensenarbeid om naar het te streven uit, nog hij het niet zal
vinden; stem vóór verder; hoewel een wijze denkt om het te kennen, nog zal hij niet het kunnen vinden.“

Het 111:2 van de psalm de „Werkzaamheden van LORD is groot, uitgezocht van alle hen die genoegen.“
daarin hebben

104:19 van de psalm „hij benoemde de maan voor seizoenen: de zon knoweth zijn het dalen.“

Namelijk verhaastte het zon reizende westen aan het oostenZaterdag, 24 Augustus, 1241 V.CHR., de „zon niet
om onderaan“ voor Joshua te gaan; bedoelde Joshua wist de God de zon bewoog, en het zon reizende westen
aan het oosten niet alleen aarde het roteren en de zich zon die niet was bewegen. De betekenis van dit „verhaast
niet om onderaan“ naar de plaats te gaan de zon zich voordeed, was de zon zou moeten in het westen toenemen
de Zaterdag, 4 April, ADVERTENTIE 33 toen Jesus in het graf in het oosten te plaatsen was. Dan, zou de



duisternis voor een paar uren en eerste dag beginnen toen Mary naar het graf ging nadat Jesus van de doden
toenam. Dan zou de zon plotseling en briljant in het oosten, de plaats toenemen de zon normaal toenam.

Het 53:11 van Isaiah „uit de slavenarbeid van zijn ziel zal hij zien=zal= licht, en wordt tevredengesteld: “

Het 30:26 van Isaiah „bovendien zal het licht van de maan als licht van de zon zijn, en het licht van de zon zal,
als licht van zeven dagen, in de dag zevenvoudig zijn die LORD bindeth omhoog de breuk van zijn mensen, en
healeth de slag van hun wond.“

Bernardino Sahagun registreerde het Azteekse verhaal van verwezenlijking - „er waren twee zonnen, maar de
rest goden wilde twee zonnen in de hemelen niet, dus greep één van de goden een konijn en wierp het aan de
tweede zon om zijn helderheid te verminderen; zo landde een konijn op de Maan en bleef daar.“

het „licht van zeven dagen“ kan naar de Sabbat die verwijzen Sabbaton = zeven sabbaths = de dag/de nacht
die zeven dagen van het een half uuruur = duren 7 uren van X12 = Jesus in de ernstige drie volledige dagen
worden genoemd.

De zon zeven keer helderder op resurrecton Zondag ochtend = Vrijdag nacht toen Jesus in het langere graf
zeven keer was.

De helderdere zon zou zeven keer van de maan nadenken alsof de maan de zon was. De zonstijging bij de
verrijzenis van Jesus zou dit zeven keer helderder moeten zijn. De zon zou in het westen moeten toenemen de
Sabbat Jesus in het graf, 4 April, ADVERTENTIE 33, en in het oosten plaatsen was. De zon zou moeten blijven
op weg zijnd naar het oosten aan 3 AM Israël positie = de volle maan boven Israël in het westen. Aldus, zou
Israël de maan zo helder zoals de zon vóór de zon plotseling en briljant toenam in het oosten zien.

De dag wordt niet normaal gemaakt door zich zon te bewegen. „hasteth aan zijn plaats kan waar hij zich“
voordeed aan de zon richten plaatsend in het oosten toen Jesus in het graf was. Dan deed de zon zich plotseling
in het oosten voor bij de verrijzenis van Jesus. Aldus, is de betekenis van deze woorden van Solomon de
verrijzenis van Jesus.

Aldus, vroeg Joshua door God te vragen om zowel de zontribune als het maanverblijf op de oostelijke horizon
in de vallei van Ajalon, Joshua nog te maken God dat de zon niet beweging van de middagpositie om in het
oosten te plaatsen omdat de zon en de maan zich moeten samen bewegen. Aldus, zou de zon in het midden van
de hemel in 12 PM positie zijn toen de maan in de vallei van Ajalon in het oosten 24 uren bleef. De zon „hasted
niet om te gaan onderaan“ betekent Joshua wist de zon bewoog toen het het West-oosten reiste. Dat is waarom
Joshua wist wat hij aan God voor bad, dat de zon zou verduisteren en in het zijn bewegings West-oosten zou
vertragen en in het midden van de hemel zou ophouden. Het teken van de verrijzenisochtend zou de zon zijn in
het oosten wordt geplaatst, en zou daar donker ongeveer drie uren zijn die.

Waarna de zon plotseling en briljant stijging van het oosten. Dan kon Amorites aan de nabijgelegen steden in
dark ontsnappen. Aldus, het gebed van Joshua voor meer uren van licht.

Hij zou weten de zon zich niet normaal beweegt wanneer het schijnt om oost-west te reizen. Maar toen de zon
het West-oosten reiste om de dag van het a1uur te maken moet de zon 40 miljoen mijlen per uur bewegen. Toen
het in het midden van de hemel ophield dat dag het 40 miljoen mijl per uur had gereist en aan 20 miljoen mijlen
per uur vertraagd. 24 uren later hasted het opnieuw om in het oosten die zijn snelheid van 20 miljoen mijlen per
uur verdubbelen aan 40 miljoen mijlen per uur te plaatsen. 6 uren + 24 uren + 6 uren het licht = van de 36
urendag die dag. De nachtreis van de zon van 11 PM Vrijdag 23, 1241 Augustus V.CHR. aan zonsopgang in het
westen = 90° en de nachtreis van zonsondergang in het oosten = 90° die aan 180° zo toevoegen, de totale
beweging van de zon was 5 X 180° het oosten en de zon op de overkant van de aarde.



De aarde kon uit de omgekeerde baan van de zon stromen, slechts het zon bewogen onmiddellijk westen 180°
om plotseling in het westen in de middagpositie toe te nemen en een andere halve omgekeerde baan van de zon
te beginnen om geen netto ontbrekende notulen te verlaten.

Sommige astronomievergelijkingen zijn direct. Aldus, de fysica van het bewegen van de zon onmiddellijk, en
niet geleidelijk aan het opnemen van snelheid. De zon moet twintig of dertig miljoen mijlen per uur binnen een
minuut bereiken. Zelfs moet de zon de snelheid van licht binnen een minuut bereiken toen de zon in zijn vooruit
het gaan werd verdonkerd.

Het 15:1 van de uittocht „zong Mozes en de kinderen van Israël toen dit liedunto LORD die, en spake, zal ik
unto LORD zingen zeggen, want hij hath gloriously zegevierde: H1342 H1342 het paard en zijn ruiter hath hij
geworpen in het overzees.“

„gloriously gezegevierd: H1342 H1342“ betekent omhoog op te zetten. Misschien nam de zon in het westen
toe, of nam plotseling in het oosten toe.

Zon in het Oosten wordt geplaatst dat

Hier ziet u de zonsondergang op de lange dag van Joshua. Het 10:27 van Joshua

10:27 van Joshua „en het kwam om op het tijdstip van het dalen van de zon over te gaan, die Joshua beval, en
zij namen hen neer weg de bomen, en goten hen in het hol waarin zij verborgen, en legden grote stenen in de
mond van het hol waren geweest, die tot deze eigenlijke dag.“ blijven

Ereb 6153 de reeks van de middelenzon. Dit kon zon eveneens betekenen in het oosten wordt geplaatst dat. In
de avond middelen tussen de avonden van zonsondergang en dark. Boog 935 betekent het dalen of het plaatsen
van de zon. Om te komen of terug te keren. Toen de zon in het oosten plaatste kwam het op het oosten terug.
Dit woord schijnt als oorsprong van Griekse woorden voor de zon om neer in het oosten vóór de vroege
verrijzeniszonsopgang in het oosten te buigen. En ook, is de zon om neer in het westen op twee te buigen die
naar Emmaus met Jesus reizen, toen zij aan Jesus de „dag zeiden veel besteed“.

De zon kon het oosten 45° van 11 PM positie naar 8 PM positie in Augustus, dan het oosten van de zonreis
180° naar stijging van het westen in de middagpositie reizen = 180° in zes uren; , toen leidt het verblijf bij de
middagpositie 24 die uren = 360°, dan de zon in het oosten 180° in zes uren wordt geplaatst, dan de zon het
verder oosten 45° tot 3 AM positie, het derde uur van de nacht = een gelijkenis aan de verrijzenisochtend en de
aanval van Gideon bij het tweede horloge, het Roman horloge over het graf. Dan die Zondag, 25 Augustus,
1241 zou de zon zou cursus en reis180° V.CHR. het westen van 9 AM China positie = 3 AM Israël positie aan 3
PM Israël positie tegenhouden en omkeren.

Nu moeten wij de 40 minuten behandelen. Wij vinden een miniem verschil 40 tussen de lengte van de twee
halve omgekeerde die banen op de 48 uren versnelde tijd worden toegepast omdat de baan van de aarde



elliptisch is. Om een verwijzing naar het begin van de de tweede helft omgekeerde baan nu te vinden: In het
8:13 dat van Rechters keerde Gideon vóór de zon terug, misschien plotseling in het oosten bij zevenvoudige
helderheid is gestegen. Dan kon de aarde in een omgekeerde baan van de zon voor de de winter halve
omgekeerde baan stromen om de 40 minuten aan 15 Februari, 1240 V.CHR. te behandelen.

Joshua kan zich ervan bewust geweest zijn dat de zon door het West-oosten te bewegen rond de aarde die dag
draaide. Zo toen Joshua gevraagde God om de zon tegen te houden wist hij wat hij over sprak.

Joshua kan bang geweest zijn dat de zon die in het westen, nu bij middag op Gibeon toenemen, in het oosten
in zes uren zou plaatsen, en daar donker voor ongeveer drie uren, en Amorites zou zijn aan de steden kunnen
vluchten en hergroeperen. Aldus, bad Joshua hierboven de zon en de zesdaagse maan in het oosten, verblijf nog
in de hemel. Aldus, misschien kan het zelfde patroon de Sabbat Jesus geweest zijn was in het graf. De zon die in
het westen toenemen en in het oosten plaatsen, de Sabbat beëindigde bij dark toen drie Mary het lichaam van
Jesus met kruiden gingen voorbereiden. Dan nam de zon plotseling in het oosten toe. Aldus, kan zich Joshua
bewust van dit patroon van zonmirakelen, en gevraagde God geweest zijn om de dag te verlengen alvorens er
donker zijn.

Joseph, de vader van Joshua 1088 jaar vroeger in V.CHR. gedroomde 2329, en er was een zonmirakel voor
Joseph toen hij in Egypte was. Dit kan geweest zijn toen de zon zich nog in de hemel 10 dagen in China
bevond, waarna Yao keizer over de gouverneur van China en van Joseph over Egypte in 2315 V.CHR. tot werd
gemaakt. Joshua zou zich bewust van de droom van zijn vader geweest zijn, en zo met zijn verzoek aan God om
de zon te maken zich toch bevinden, vervulde dit opnieuw prophesy in zijn leven.

Het 37:9 van het ontstaan „en hij droomde nog een andere droom, en vertelde het zijn brethren, en gezegd,
Behold, heb ik een droom meer gedroomd; en, behold, maakten de zon en de maan en de elf sterren révérence
aan me.“

Het 5:45 van Matthew „dat ye de kinderen van uw Vader kan zijn wat in hemel is: voor hij maketh zijn zon
om op het kwaad en op het goed toe te nemen, en sendeth regen op enkel en op onrechtvaardig.“

„maketh zei zijn zon om“ tot me toe te nemen middelen Jesus niet de zonbewegingen rond de aarde elke dag.
Aan stijging zou maken zich moeten begrijpen om de aarde te veroorzaken om 360° te roteren elke dag.

Het 113:3 van de psalm „van het toenemen van zonunto het dalen van het zelfde de naam van LORD moet
worden geprijst.“

In de marge van mijn Bijbel van Cambridge dit de hymne Jesus is zong alvorens hij werd verraden. De zon
kan in het westen toenemen en geplaatst in het oosten dat de Sabbat Jesus in het graf was. De zon moet
plotseling in het oosten op de verrijzenis van Jesus toenemen.

De zon moet plotseling in het oosten, 25 Augustus, 1241 V.CHR. toenemen. Dan zou er een tweede
omgekeerde baan van 177.6 dagen net na de eerste dekking de kortste helft van de elliptische baan van de aarde
zijn. 177.5/365.25 X 48 = 23:20uren. Aldus, beide halve banen: 23:20 uren + 24:40uren = 48 uren die tijd
missen. Wij hebben de ontbrekende 40 minuten gevonden. 48 die uren verloop van tijd tegen 48 uren wordt
beantwoord die tijd missen. Het verloop van tijd: + 12 uren 17 Februari, 1241 V.CHR. + (36 uren bedragen
daglicht 12 + 24, die 24, 1241 Augustus V.CHR.) 60 uren in oostelijke beweging van de zon - zonstijging van
de het westentribune nog bij middag 24 uren en geplaatst in het oosten = 36 uren van daglicht - de nacht van
Vrijdag 23 Augustus, 1241 V.CHR. - minus 12 uren Zondag 25 Augustus, 1241 V.CHR. het westen van de
zonbeweging 180° en + 12 uren 15 Februari, 1240 V.CHR. de zontribune nog bij middag opnieuw.

Het begin van het tweede horloge kan de tijd zijn de zon in het westen toenam en zich nog in de hemel 24 uren
bevond.



Dan plaatste de zon in het westen en nam plotseling in het oosten in het 8:13 van Rechters toe bij
zevenvoudige helderheid als bij de verrijzenis 5 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.

2 het 1:10 van het timoteegras wordt „maar nu gemaakt duidelijk door van onze Verlosser Jesus-Christus te
verschijnen, die hath dood afschafte, en hath bracht het leven en onsterfelijkheid om door het evangelie aan te
steken: “

Het 5:14 „Wherefore van Ephesians is hij saith, Wakker thou dat het meest sleepest, en van de doden het
gevolg, en Christus zal theelicht.“ geven

Bij 11 PM 23 Augustus, 1241 V.CHR. moet de zon het oosten 45° naar stijging van het westen bij 8 PM
reizen positie die dan 180° in zes uren overgaan tot de middagpositie. Dan de zon die 360° reizen om zich nog
bij middag 24 uren te bevinden. Dan de zon die 180° reizen naar reeks in het oosten op Israël in zes uren. Dan
de zon die 45° reizen naar 9 AM positie in China, 3 AM positie in Israël. Aarde die tijdelijk van de omgekeerde
baan van de zon wegvloeien. Dan de zon omkerende cursus, en het plotseling en briljant reizende westen 180°
naar 3 PM positie - of middagpositie wegens een paar uren om 180° te reizen.

Toen de zon het oosten 45° en 180° toen 360° reiste en zich nog in de hemel toen 180° en geplaatst in het
oosten op Israël bevond, dan het oosten van de zonbeweging 45° verder aan 3 AM Israël positie. En toen de zon
het westen 180° misschien reiste werd de zon zeven keer opgehelderd.

Dan toen de aarde uit de tweede omgekeerde baan 15 Februari stroomde, 1240 V.CHR., zouden de
verduisteringswegen op de oppervlakte van de aarde zijn precies waar wij hen om achteruit in time zouden
voorspellen te zijn en de dagelijkse koraallijnen precies zouden zijn aangezien wij hen zouden verwachten dat
zijn elke dag. Ja die, kunt u vinden als de zon op 24 Augustus, 1241 V.CHR. in de dagelijkse groei op een
koraal wordt geplaatst. Nochtans, als de zon werd verduisterd kan de laag als een andere dagelijkse laag
verschijnen. De zon kan verduisterd te zijn terwijl het zich nog in de hemel bevond om de zelfde dagelijkse
koraallijn te verlaten, bepalen de koraalpoliepen dagelijkse de groeiringen. „Als een ring elke dag wordt
toegevoegd zou het kunnen zijn dat op een dag met bijzonder slecht weer geen ring“ wordt toegevoegd.

Een ongeveer Hele dag

10:13 B van Joshua „zo bevond de zon zich nog in het midden van hemel, en hasted niet om onderaan over
een hele dag te gaan.“

Het woord voor „over“ is de brief Kaf en middel „als“ of „over“. De tekst leest de „zon nog bijna een
volledige dag“ wordt betekend ongeveer 24 uren dat. Aldus, het woord zoals een volledige dag. - Een dag,
Yom, kan een waaier van lichte kleuren van zonsopgang aan zonsondergang betekenen. Aldus, het woord
„over“ een dag van 12 uren als zijn er 10 uren in het licht van de de winterzon en van de 14 urenzon licht in de
zomer. Nochtans, omvat een hele dag de nacht en de dag en is één volledige revolutie van 24 uren eerder dan
ongeveer 12 uren van zonlicht. Aldus, bevond de zon zich in de hemel voor gelijkaardig nog de volledige
revolutie van één volledige dag van 24 uren. De eerste de helftbaan is plotseling 40 minuten in het missen van
tijd in de 24 uren versnelde tijd voor de eerste de helftbaan.

Dan kunnen de 40 ontbrekende notulen op de 24 uren de V.CHR. nog bevonden zon worden toegepast 24
Augustus, 1241. Aldus, is de termijn de zon in de hemel voor „over“ een hele dag nog wordt bevonden die zeer
nauwkeurig. De zon betekende nog 23:20uren terwijl de zon rond de aarde 350° draaide. De term „van de helft
van hemel“ betekent de aarde reeds in een omgekeerde baan van de zon was die 180° bewegen zes vroeger
maanden. Van de helft hemelmiddelen van de positie van de zon onder de sterren. Vanaf 17 Februari, zijn 1241
V.CHR. de helft van een baan aan 24 Augustus, 1241 V.CHR. wanneer de zon moet terugkeren en de

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fwww.astro.utoronto.ca%2f%7emhvk%2fAST221%2fverbunt.pdf
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fwww.astro.utoronto.ca%2f%7emhvk%2fAST221%2fverbunt.pdf


nachthemel van de nacht van 24 Augustus, 1241 V.CHR. zijn 180° verschillend dan de voordien nacht
aangezien de zon op de overkant van de aarde was.

Dit woord voor een halve dag is het zelfde als het woord hier in Nehemiah „middag“

Het 8:3 van Nehemiah „en hij las daarin vóór de straat die alvorens de waterpoort van de ochtend tot middag,
vóór de mannen en de vrouwen, en die was die konden begrijpen; en de oren van alle mensen waren
aandachtige unto het boek van de wet.“

„van de ochtend tot middag“ = van de verlichting aan de halve dag. Er zou een zonmirakel kunnen zijn deze
dag. De tekst zei niet de zon in het oosten als usuall toenam.

De aarde in een omgekeerde baan sinds 17 Februari, 1241 V.CHR., betekende zon verplaatste 180° naar de
dierenriem van Augustus, dan ging in zes maanden, de helft van een verder baan, aan de dierenriem van
Februari in Augustus. De zon bevond zich nog van de helft van hemel, middag, die dag 24 uren. Als de zon een
rechte weg rond de aarde reiste, zou de zon in zijn middagpositie, schijnen toe te nemen 23° dan daling 23°. De
zon bij zijn het meest heighest zou 80° bereiken, 10° minder dan midden.

Dan als u kunt de zon voorstellen die rond de aarde 350° met de omwenteling van de aarde draaien zich nog in
de tijd van middagIsraël voor 23:20uren te bevinden, over een volledige dag. Dat is 24 meer uren van daglicht.
Aldus, de ontbrekende 40 minuten in het ontbrekende dagverhaal.

John 11:9 „Jesus, antwoordden is er niet twaalf uren in de dag? Als om het even welke mensengang in de dag,
hij stumbleth niet, omdat hij seeth het licht van deze wereld.
11:10 maar als een mensengang in de nacht, hij stumbleth, omdat er geen licht in hem.“ is

De zon nog „in het midden“ van hemel wordt bevonden is letterlijk vertaald zoals „van de helft“ van hemel
die“

De gedenkwaardige Weddenschap, wordt verondersteld om oorspronkelijk betekend te hebben „van“ in plaats
van „in“ of „met“.

Als u dicht kijkt, kijkt de gedenkwaardige Weddenschap als een één ruimtehuis, dat zijn betekenis is. De zon
zou in het dierenriemhuis van Maagd zijn waar het normaal 24 V.CHR. Augustus, 1241 zou zijn, maar kort
ontmoetend het zelfde huis in de omgekeerde baan van de aarde. Was van de helft van baan na de val van
Jericho, 17 Februari, 1241 V.CHR., V.CHR. de lange dag van Joshua, 24 Augustus, 1241. De zon zou aroud de
aarde 360° 24 uren draaien, die opnieuw op het halve baanpunt V.CHR. ophouden van 24 Augustus, 1241. De
zon kan dan te werk gaan om in het oosten, na een paar uren, plotseling stijging van het oosten te plaatsen aan
einde opnieuw op dit halve baanpunt, de zon opnieuw op de overkant van aarde, en aardestroom opnieuw in een
omgekeerde baan van de zon. Dan de zonterugkeer Februari 15, 1240 V.CHR. en aardestroom uit de
omgekeerde baan.

- Sterke 719b. Deze brief „Gewed die“, eerst van het recht, oorspronkelijk „van“ enkel vanaf het eerste
hoofdstuk van de Bijbel wordt bedoeld, het 1:4 van het Ontstaan



Enkel aangezien de brief betekend van „wedde“, van het tijdelijke verblijf in jaar 430 van Egypte Sothis - 1
April, 2307 V.CHR. aan de Uittocht bij de volle maan, Vrijdag, 30 Maart, 1281 V.CHR., van het 12:40 van de
Uittocht

- niet om met de gelijkaardige het kijken hieronder brief Kaph in „kayom worden verward tamiym“. Die nacht
moet Israelites sterren aan de andere helft van hemel gemerkt hebben.

Sommigen vechten de term „kayom tamiym“ - „over daggeheel“ - nota neemt van de eerste brief van het recht
Kaph = ongeveer is.

- als dag zoals in de warme uren - in 10:13 Joshua - de langste dag van het jaar - de de zomerzonnestilstand
betekent. De vroege waarnemers geloofden het zon gereiste noorden (omhoog) naar de de zomerzonnestilstand,
dan tegengehouden en gereist zuiden (neer) in zijn seizoengebonden beweging. Namelijk nam de zon meer
hoog in de hemel naar toen lagere de zomer toe daarna. De zon nam en plaatste verder aan het noorden toe elke
dag het naderbij komen zomer toen aan de zuiden het naderbij komen winter. De dagen groeiden oplopend
langer, dan het tegengehouden groeien, dan groeiden korter. Eveneens hielden op de dagen verkortend op de de
winterzonnestilstand.

De zonnestilstand betekent de zon stierf. De zon in de winter zou het meest verste zuiden reizen. De zon in de
zomer zou het meest verste noorden reizen. Aldus, stierf de zon, en begon in de andere richting te verschijnen.
Was de lange dag 24 Augustus, 1241 van Joshua V.CHR. 38 dagen vóór de herfst equinox, en 51 dagen na de



de zomerzonnestilstand. 5 dagen vroeger dan 24 Augustus, waren 1241 V.CHR. half tussen de de
zomerzonnestilstand en de daling equinox.

Er verschijnt een zonmirakel 25 Januari, 2636 V.CHR. in het 20ste jaar van Huangdi op de nieuwe maan, en
begint met dag van telling 60 en jaar van telling 60. 25 januari, 2636 was V.CHR. slechts 10 dagen na de de
winterzonnestilstand. Een half jaar van het zonmirakel, de helft van een baan, zou later ook 10 dagen na de de
zomerzonnestilstand zijn.

Wanneer de zon nog in de hemel wordt bevonden, het kan worden genoemd stierf de zon die. Aldus, kunnen
de lange dag van Joshua en andere gelijkaardige zonmirakelen, de betekenis van de zonnestilstand, zowel
zonmirakelen gegeven hebben in de winter in Januari als in de zomer in Juli. Aldus, vroeg Joshua God om de
zon - van het verplaatsen van het westen naar het oosten - 24 uren 24 Augustus, 1241 tegen te houden V.CHR.,
en opnieuw V.CHR. tegen hield de God de zon 12 uren 15 Februari, 1240. Tegengehouden de zon evenaart zon
stierf gelijkensostice.

Nochtans, zien wij hier de oplossing als bewogen zon 180° = 12 uren verlatend geen bewijsmateriaal
aangezien de aarde in een omgekeerde baan van de zon stroomde. De zon die zich nog die in het midden van de
hemel bevinden in de positie van de de zomerzonnestilstand tegen het achtste uur van het mirakel van het een
half uuruur wordt beklommen. De het oosten en het westenomkering op de Dierenriem Dendera kan de zon
afschilderen die 180° en dierenriem het verschuiven bewegen. De lichte verschuiving in de dierenriem kan de
reden geweest zijn de schrijver schreef de aarde bovenkant - onderaan was.

De taal van Canon van Yao toen Yao hij en Ho stuurde om de vier seizoenen te bepalen, noodzakelijk voor
landbouw, door vier nieuwe sterren in de omgekeerde baan, 2315 V.CHR., stelt een omgekeerde baan voor
nadat de zon 9 X 180° (negen zijn een oneven aantal niet een gelijk die aantal, dus de zon op de overkant van de
aarde na het bewegen van 9 X 189° wordt tegengehouden) om zich nog op China negen dagen bewoog te
bevinden waarna Yao tot keizer werd gemaakt en hij en Ho werd opgedragen.

De vier sterren waren niet zelfs zichtbaar in equinoxes en de zonnestilstanden omdat de zon 1 April, 2315
V.CHR., 10 dagen vóór de lente equinox, 11 April, 2315 V.CHR. had bewogen. Het vergt 26.000 jaar voor
aarde om 360° vooraf te gaan. Het effect van het bewegen van de zon zegt bij de de winterzonnestilstand, 90
dagen vóór de lente equinox, is de zon 180° naar de overkant van aarde te verplaatsen. Aldus, 90 dagen =
betekent 180° 10 dagen = 20°. Dit betekent het effect van het verplaatsen van de zon naar de overkant van aarde
1 April, zijn 2315 V.CHR. = aan 2 X 10/365 X 26.000 jaar = 1400 jaar recentere dierenriemhemel. Dan, zouden
alle vier sterren in Canon van Yao de vier seizoenen merken.

Er is geen andere oplossing aan Canon van Yao.

Alles richt eveneens aan een omgekeerde dierenriem voor Joshua.

Dan was de lange dag van Joshua verre van een natuurverschijnsel. Dit was vele zeer extreme mirakelen
samenwerkend om een schijn van normaliteit te verstrekken.

Als de zon met de omwenteling van de aarde wordt bewogen 12 uren, dat half is, zou Israël sterren aan de
andere helft van hemel die nacht die merken. Terwijl het aantonen van aan mijn vrouw, in de zomer van 1999,
de zon die 180° bewegen rond de aarde om zich nog in de hemel te bevinden, bewoog ik een bol vooruit van de
aarde, dan kwam het aan me voor aarde zou blijven bewegend maar nu in omgekeerde. De oude Griekse en
Chinese verslagen beschrijven aarde in een omgekeerde baan. U zult zien de zon zich nog in de hemel 12 uren
kan bevonden hebben aangezien het 180° naar de overkant van aarde verplaatste. Slechts was dit niet de lange
dag van Joshua in Gibeon. De eerste dag van de zevende maand kan geweest zijn toen Joshua de zegen en het
vervloeken van de Wet op Onderstel Ebal sprak en Gerizim, Zondag, 21 Juli, 1241 V.CHR. opzet.



Het 11:29 van Deuteronomy „en het zal komen over te gaan, wanneer LORD thy God hath thee in unto het
land waarheen ook thou het meest goest bracht om het te bezitten, dat thou shalt de zegen op onderstel Gerizim,
en de vloek op onderstel Ebal.“ zette

Aldus, is de lange dag van Joshua V.CHR. de zevende dag van de achtste maand, 24 Augustus, 1241.

Het 23:24 van Leviticus „spreekt unto de kinderen die van Israël, in de zevende maand, in de eerste dag van de
maand zeggen, ye een Sabbat, een gedenkteken van het blazen van trompetten, een heilige bijeenroeping zullen
hebben.
Het 23:25 Ye zal daarin geen slaafs werk doen: maar ye zal aanbieden gemaakt door brandunto LORD.“
aanbieden

Misschien toen keerde Israelites aan Gilgal terug de volgende dag.

Dan de volgende maand, de eerste maandag van de achtste maand, ontmoette Gibeonites Joshua in Gilgal.
Daarna, op de derde dag, van de week, Dinsdag, van de maanmaand, 21 Augustus, 1241 V.CHR. Dan een paar
dagen later vielen de vijf koningen van Amorites Gibeon aan, en Gibeon verzond voor Joshua, en Joshua steeg
Vrijdag nacht om aan de hulp van Gibeon te komen.

9:16 van Joshua „en het kwam om begin drie dagen over te gaan nadat zij een liga met hen hadden gemaakt,
dat zij hoorden dat zij hun buren waren, en dat zij onder hen.“ bleven stilstaan

De zon moet zes maanden na de lange dag van Joshua terugkeren en de extra dag lichte Joshua zijn nodig bij
de slag van Merom en de aarde stroomde uit een omgekeerde baan één jaar na de val van Jericho. Eveneens, de
nacht na de lange dag van Joshua zou Israelites sterren aan de andere helft van hemel merken.

Deze kleine woorden in de Bijbel zijn ongeveer belangrijk, het woord, de brief Kaf:

3:23 van Luke „en Jesus zelf begonnen ongeveer dertig jaar oud te zijn,“

Of, Jesus begon met zijn ministerie toen hij ongeveer dertig jaar oud was,

Jesus was waarschijnlijk geboren zeventiende van de zevende maand, volgens het patroon van Noah vloed in
Ontstaan 7 en Ontstaan 8, Zaterdag, 12 September, 7 V.CHR. Jesus begon met zijn openbaar ministerie op de
Zaterdag van Yom Kippur, 10 September, 29 ADVERTENTIE, de 10de dag van de zevende maand, en met zijn
verjaardag een paar later dagen, zeventiende van de zevende maand, 17 September, ADVERTENTIE 29. Of
eenvoudig zijn verjaardag 12 September, 7 V.CHR. bijna gelijk aan 10 September, ADVERTENTIE 29.

Jesus begon 35 in dit 17 September, ADVERTENTIE te zijn 29. Er is geen jaar nul. Aldus, begon Jesus
ongeveer dertig jaar oud te zijn. Origineel van Luke kan Hebreeuws geweest zijn.

Dan de brief Kaf = ongeveer. Dit die woord is ongeveer enkel als het verslag toen de zon nog een ongeveer
dag min 40 minuten, over een hele dag, Jesus wordt betekend met zijn ministerie vijf jaar nadat hij dertig
draaide, in de lente/de zomer begon toen hij werd gedoopt. Aldus, zou de leeftijd van Jesus in Luke in het 34ste
jaar zijn van Jesus alvorens Jesus 35 jaar oud, 17 September, ADVERTENTIE 29 draaide. Jesus zou 34 jaar
oud zijn, oud draaien 35 jaar, 17 September, ADVERTENTIE 29.

2 stelt 20:31 te boek „en Jehoshaphat regeerde over Judah: hij was dertig vijf jaar oud toen hij begon te
regeren, en hij regeerde twintig vijf jaar in Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Azubah de dochter van
Shilhi.“



2 stelt 15:19 te boek „en er waren niet meer oorlogsunto vijf en het dertigste jaar van regeert van Asa.“

Jesus begon met zijn ministerie in 29 September ADVERTENTIE toen hij vijfendertig was.

Vele data in de Bijbel richten aan 40 en 39 en 38 jaar. Aldus, het doel van de Bijbel om aan het leven van
Christus te richten.

Zo zou Jesus 34 en een half bij de Pascha in Jeruzalem in 29 Maart ADVERTENTIE zijn. De betekenis kan
Jesus zijn was in zijn 30ste decennium toen hij werd gedoopt.

Letterlijk, het decennium van drie = Strongs 5144 + Strongs 5140. Aldus, 35 jaar oud is half door het 30ste
decennium. Aldus, is 35 jaar precies het 30ste decennium. Het versians verlof Syriac en Persic uit het woord
begon omdat het overtollig is. Jesus begon officieel met zijn ministerie aan het begin van 50 jaar jubile, die zou
moeten zijn - Vrijdag, 9 September, ADVERTENTIE 29 toen in Luke 4 hij van Isaiah 61 sprak.

U zult zien waarschijnlijk V.CHR. dat de zon aan de overkant van aarde voor een vroege zonsopgang voor
Joshua draaide om Jericho op de Sabbat te veroveren, 17 Februari, 1241 was.

Dalende Zon

Zie het Teken van Hezekiah

Hier zien wij hoe de zon zich nog in de middagpositie voor Joshua voor „over“ een volledige dag van 24 uren
bevond. De ontbrekende tijd was 40 minuten minder dan 24 uren. Misschien draaide de zon rond de aarde 350°
die zich nog in de hemel voor het verloop van tijd van 23:20uren bevinden. Dan toen de zon 15 Februari
terugkeerde, waren 1240 V.CHR. in de tijd van middagIsraël, dit 6 PM China tijd voor Bleke koning. Dan zou
de zesdaagse maan bovengenoemd zijn en de zon had geplaatst en de sterren van Hoektand/Scorpius kwamen
uit met de planeten. Dan betekende de zon nog 12 uren bij de middagpositie inzake Israël bij de slag van
Merom, en bij de positie van de schemeringzonsondergang inzake China. Dan bewoog de zon het verder oosten
10° om de 24:40uren goed te maken, 40 minuten die tijd, in de de tweede helft omgekeerde baan missen.

Aldus, bewoog de zon 190° en steeg in het westen in de zonsondergangpositie. Namelijk nam de zon in het
westen in China V.CHR. wordt geplaatst de nacht van Zaterdag, 15 Februari, 1240, dan in het westen 10° toe
binnen 12 uren aangezien de zon zich nog bij middag op Israël dat bevond. Aldus, bewoog de zon 190° in 12
uren. Aldus, Bleke uit komt de koning beide zaag de sterren, dan uit komt de zon. Aldus, droomde hij hij in de
zon en de maan werd gekleed.

De verwijzing in het Ontbrekende Verhaal van de Dag naar de schaduw die van de zon achteruit in 2
Koningen 20:911 dalen was het Hebreeuwse woord Mahaleh, voor eveneens het stijgen. Misschien is de tweede
verwijzing naar de zon die in het oosten plaatsen even van toepassing op de lange dag van Joshua. De zon
daalde, dan steeg. De zon steeg in het 8:13 van Rechters toen Gideon vóór de zon is teruggekeerd, alvorens de
zon voor een de tweede helft omgekeerde baan steeg, voor dit omhoog moest verbeteren 40 minuten die. Ook,
van nota is de verwijzing naar de zon die achteruit gaan. Dat de zon steeg, misschien was het gedaald. De zon
zou achteruit kunnen gaan zijn toenemen/daalt van het westen bij 11 PM 23 Augustus, 1241 V.CHR. op de
Sabbat die de Hebreeuwse Zaterdag, bevond zich nog bij middag 24 die uren, dan zijn in het oosten en toen
plotseling gestegen Augustus 25, 1241 V.CHR. in het oosten worden geplaatst.

Misschien werd de zon zeven keer opgehelderd aan toen het in het oosten in de middagpositie, steeg en toen
het zich nog 24 uren bevond, dan plaatste in het oosten verduisterde. De plotselinge zonsopgang in het oosten
Zondag 25 Augustus, 1241 was V.CHR. als de vroege plotselinge zonsopgang op de verrijzenis van Jesus.
Misschien nam de zon in het westen toe de nacht van 23 Augustus, 1241 die V.CHR. definitief in het oosten
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plaatsen 36 uren later - urenlang per dag 36. De zon zou in het westen tot de meridiaan in China vóór het
plotseling en briljant bewegende westen voor een plotselinge zonsondergang op China in het westen en
zonsopgang in het oosten op Israël toenemen. Dan zou de maan in het oosten plaatsen en de dag verschijnt
schemerig als het op een zware bewolkte dag doet. Dan kan deze dag als de verrijzenisochtend zijn.

Joshua kan terecht gedacht hebben dat de zon nu bij middag in het oosten in zes uren zou plaatsen, dan daar
zou zijn drie uren van duisternis en de vijand gaat weg. Dan zou de zon plotseling in het oosten voor een korte
dag van ongeveer zes uren toenemen. Joshua vergde overwinning dat de dag, en 24 meer uren van daglicht
waren wat hij werkelijk nodig had.

1 het 5:8 Thessalonians „maar laat ons, die van de dag zijn, gematigd zijn, zettend op breastplate van geloof en
liefde; en voor een helm, de hoop van redding.“

1 het 9:26 van Samuel „en zij deden zich vroeg voor: en het kwam om over de lente van de dag over te gaan,
dat Samuel Saul tot de bovenkant van het huis riep, zeggend, omhoog, dat ik thee kan wegzenden. En Saul deed
zich voor, en zij gingen beiden, hij en Samuel, in het buitenland.“ uit

de „lente van de dag“ was het woord alah, betekenend te stijgen. Aldus, kan de zon plotseling in het oosten
gestegen zijn na het plaatsen in het oosten voor slechts een paar uren. Aldus, de vroege ochtend. En zo het
patroon van de verrijzenisZondag.

10:14 van Joshua „en er was geen dag als dat vóór het of na het, dat LORD unto de stem van een mens
hearkened: voor LORD vocht voor Israël.“

Het volgende vers, 10:15 Joshua, verschijnt niet in Septuagint.

10:15 van Joshua „en Joshua keerden, en al Israël met hem, unto het kamp aan Gilgal.“ terug

Dat daar was moet geen dag als het voor Joshua die de God aan een mens hearkened betekend hebben dat het
bijna godslastering in andere tijden was om de zon te bevelen om zich nog te bevinden en de God niet hearken
aan de mens in andere tijden. Nochtans, kan Joshua bedoeld zijn God te vragen om de zon te maken zich nog
bevinden toen hij Israelites aanspoorde om het beloofde land meteen uit te gaan en spoedig te veroveren nadat
Israelites Egypte verliet:

Het 84:10 van de psalm „voor een dag in thy hoven is beter dan duizend. Ik had eerder een portier in het huis
van mijn God zijn, dan om in de tenten van verdorvenheid te blijven stilstaan.
Het 84:11 voor LORD God is een zon en een schild: LORD zal gunst en glorie geven: geen goed ding zal hij
van hen dat gang.“ uprightly inhouden

Er is geen schaduw in de zon van de middagdag. De wolken kunnen de zon behandelen, van de zon
beschermen. Aldus, Noordamerikaans Thunderbird = Phoenix. De god leek zo briljant dat de donderwolken de
hemel in Psalm 18 behandelden:

18:12 van de psalm „bij de helderheid die vóór hem zijn dikke wolken was ging over, hagelstenen en
steenkolen van brand.
18:13 gaf LORD ook in de hemel wordt gedonderd, en Hoogst zijn stem die; hagel stenen en steenkolen van
brand.“

Het 14:9 „slechts rebellen niet ye van aantallen tegen geen van beide LORD, vreest ye de mensen van het
land; want zij brood voor ons zijn: hun schaduw is vertrokken van hen, en LORD is met ons: vrees hen niet.“



Het woord „hun schaduw van hen“ Joshua is vertrokken kan een zonsopgang en de zon betekend hebben die
zich nog bij middag 24 uren bevinden terwijl zij de overwinning kregen. Als wijs, zwenkt de koning van
Midianites Gideon, Zalmunna, middelen „weggehaalde schaduw“.

De zon moet 7 X 180° voor de drie dagen van duisternis 15 Maart, 1281 V.CHR. bewogen hebben. Dan, later
anderhalf jaar, zou het tweede jaar, moeten zijn toen de twaalf spionnen bij het ingathering van fruit in de
zevende maand terugkeerden, één jaar en 186 dagen later = 17 September, 1280 V.CHR. = de 17de dag van de
zevende maand = 12 September, 7 V.CHR., ook de 17de dag van de zevende maand wanneer Jesus geboren
moet geweest zijn. De zon kan zich terug bij de halve baan en de volledige baan = bij de zesde maand en bij de
twaalfde maand bewegen.

Zelfs wanneer Isaiah de zon bad om tien stappen terug te gaan, was het God die Isaiah beval om Hezekiah te
vragen als de schaduw zou moeten dalen tien stappen, tien stappen teruggaan.

5:20 van rechters „zij vochten van hemel; de sterren in hun cursussen vochten tegen Sisera.“

De sterren in hun die cursussen kunnen de zon eenvoudig betekenen naar de overkant van aarde wordt
verplaatst die dag. Dan zou die nacht Israël sterren aan de andere helft van hemel merken. De sterren worden
gezien in het westen plaatsen en in het westen als aarde verdwijnen gecirkeld de zon in zijn normale tegenbaan
met de wijzers van de klok mee. In de omgekeerde baan vóór dit zouden de sterren more and more van het
westen elke nacht lijken. Aldus, de „sterren in hun cursussen vochten tegen Sisera“ waren als een tolweg die
geen Sisera door liet.

Septuagint oordeelt 5:20 de „Sterren van hemel zich in serie plaatsen, plaatsen zij zich aan strijd met Sisara uit
hun wegen.“

Dit Griekse vers kan voorstellen de vijf planeten ook uit plaats dat nacht in Israël hebben beschouwd als
aangezien zij in combinatie in Hoektand/Weegschaal in China die nacht in konings Bleke droom werden gezien.

Het 5:31 van rechters „laat zo alle thinevijanden omkomen, LORD van O: maar laat hen dat de liefde hem als
zon is toen hij goeth vooruit in van hem.“ zou kunnen

De verwijzing naar 2 Koningen 20:911 kan correct zijn. De zon moet in het westen toenemen en geplaatst in
het oosten voor Hezekiah. Aldus, wordt 180° van hemel vertegenwoordigd door 10 stappen.

Het boek van Daniel spreekt van uren van de dag. Aldus, in dit 703 V.CHR., enkel 110 jaar vóór Daniel in
590 V.CHR., kunnen de afdelingen van uren gekend te zijn. Aldus, konden de tien stappen in de hogere
wijzerplaat van Ahaz tien uren, bijna 180° eenvoudig afschilderen

Aldus, was het teken van Hezekiah gelijkaardig aan Sabbaton de geruste discipelen - sabbaton was een
Vrijdag nacht van zeven nachten en de zon daalde van het westen aan reeks in het oosten die Zaterdag.
Misschien was die nacht 36 langere uren. Misschien de zon nog dat Zaterdag middag 24 uren wordt betekend
aangezien het rond de aarde 360° draaide en als de lange dag die van Joshua was. Dan zou die Zaterdag,
daglicht, 36 uren duren. Ik weet niet hoe de dag lang Zaterdag, 4 April, ADVERTENTIE 33 duurde. Het kon
een lange dag, de dag van het a1uur, of een paar uren van daglicht geweest zijn. Niettemin, waarschijnlijk nam
de zon in het westen en geplaatst in het oosten toe die dag. Dan nam de zon briljant in het oosten toe plotseling
en die verrijzenis Zondag ochtend.

De verrijzenis kan met het helen van de zeven vouwenzon die plotseling worden vergeleken van het oosten
stijgen. Aldus, zou de schaduw allebei achteruit toen 10 stappen = 180 graden = 10 uren doorgaan. Aldus, kan
Hezekiah door een zevenvoudige zon bij zonsopgang, na drie dagen van duisternis en de zon geheeld te zijn die
in het westen toenemen en in het oosten, een teken plaatsen van de verrijzenis. Aldus, was de lange dag van



Joshua zeer gelijkaardig. Er is het Teken van mogelijkheidsHezekiah was V.CHR. in 703, waarschijnlijk met
het zelfde patroon van zonmirakelen zoals leidend aan de verrijzenis van Jesus. Aldus, werkt de verwijzing naar
II Koningen 20.

Het 30:26 van Isaiah „bovendien zal het licht van de maan als licht van de zon zijn, en het licht van de zon zal,
als licht van zeven dagen, in de dag zevenvoudig zijn die LORD bindeth omhoog de breuk van zijn mensen, en
healeth de slag van hun wond.“

het „licht van zeven dagen“ kan op een lange nacht en een dag wijzen nadat Jesus werd gekruisigd. Sommigen
stellen voor Jesus op Donderdag werd gekruisigd om drie dagen aan Zondag te geven. Nochtans, kunnen de drie
dagen verwezenlijkt te zijn door de zon aan gelijke 3 x 24 uren aan de verrijzenis van Jesus te bewegen.

Het 113:3 van de psalm „van het toenemen van zonunto het dalen van het zelfde de naam van LORD moet
worden geprijst“

Herodotus, een Griekse historicus, schreef dat de Egyptische priesters rapporteerden:

„Zo, is het gehele aantal jaren [van vroege Egyptische geschiedenis] 341 pharaohs, waarin de volledige
ruimte, zeiden zij, geen god ooit in een menselijke vorm was verschenen; niets van deze soort was of onder de
eerstgenoemden of onder de recentere Egyptische koningen gebeurd. De zon, echter, had binnen deze periode,
vier verscheidene die maal, van zijn wonted cursus wordt bewogen die, tweemaal toenemen waar hij nu plaatst,
en tweemaal plaatsen waar hij nu toeneemt. Egypte was in geen die graad door deze veranderingen wordt
beïnvloed; de productie van het land, en van de rivier, bleef het zelfde; noch waren er om het even wat
ongebruikelijk in de ziekten of de sterfgevallen.“
De geschiedenis van Herodotus, hoofdstuk 2

Herodotus schreef ook dat geen omkering van zonsopgang tijdens de sothiscyclus voorkomt. Dit kan erop
wijzen dat de zon in het westen en V.CHR. geplaatst in het oosten het jaar van de Uittocht, Vrijdag, 30 Maart,
1281 aan het eind van de cyclus van 1460 jaarsothis toenam. Dan van ADVERTENTIE 148 het eind van de
cyclus Sothis door Phoenix op muntstukken werd gesymboliseerd minted. De cyclus Sothis beëindigde
werkelijk 1460 jaar in ADVERTENTIE 180. Het 49 jaar jubile en 50 jaar jubile van 1241 V.CHR. en de
Egyptische sothiscyclus viel in ADVERTENTIE 180 samen. Misschien is de datum van dit muntstuk met
Phoenix aan het eind van de Egyptische sothiscyclus eigenlijk dit V.CHR. 180. Misschien was er een
zonmirakel in ADVERTENTIE 180. Van Jesus is de geboorte in 7 V.CHR. aan ADVERTENTIE 180 187 jaar.
Methuselah leefde 187 jaar.

De Joodse jubile 50 jaarcyclus en de 49 jaarcyclus vallen V.CHR. met 179 en 180 samen V.CHR.: 29
ADVERTENTIE + 50 + 50 + 50 = ADVERTENTIE 179. 33 ADVERTENTIE + 49 + 49 + 49 =
ADVERTENTIE 180. Van de Uittocht aan kruisiging 1281 van Jesus V.CHR. - ADVERTENTIE 33 = 1313
jaar = 13 X 101. Van Abraham is de geboorte in 2607 V.CHR. aan de Uittocht in 1281 V.CHR. 1313 jaar + 13.
Van de geboorte van Abraham in 2607 V.CHR. aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR. = 2607 - 7 = 2600;
2600/13 = 200. Als de farao Merneptah in 3.5 stierf, achter 3 maanden van het eind van de maand 30 Juni, en 5
voorwaartse dagen = 3.5; dit zou 3 V.CHR. April, 1281 zijn. Jesus werd gekruisigd op 3 April,
ADVERTENTIE 33 en toenam vanaf dood 5 April, ADVERTENTIE 33. Eveneens was het Tijdelijke verblijf
in Egypte 1026 jaar. 2 X 513 jaar. Methuselah leefde aan jaar 969 = 800 + 13 X 13.

Of 51 X 19 jaar. De maan cycli herhalen om de 19 jaar. Adam van Armeense sothis 5368 V.CHR. bij jaar 800
= Armeense sothis 4568 V.CHR. - 969 jaar van Methuselah = 3599 V.CHR. = jaar 600 van Egyptische sothis
4199 V.CHR. Dit 3599 die V.CHR. een ander jaar 600 naast jaar 600 Armeense sothis 3307 V.CHR. van Noah
vloed zijn. Als Methuselah geboren V.CHR. 3599 was, dan zou Lamech geboren V.CHR. 3494 zijn toen
Methuselah 105 jaar oud, om 182 jaar aan 3312 was te leven V.CHR. = jaar 595 Armeense sothis.
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Enkel aangezien Lamech V.CHR. in 3312 stierf, is er 49 jaar jubiles V.CHR. van het eerste jaar van Joseph als
gouverneur van Egypte in 2315 aan 12 V.CHR.; 5 meer jaren aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR. 47 X 49 =
2303 jaar. Van 2310 V.CHR., bij het zesde of zevende jaar van overvloed in Egypte, 2310 V.CHR. - 2303 jaar
= 7 V.CHR., de geboorte van Jesus. Eveneens 49 X 49 = 2401 jaar. Van 2369 V.CHR., toen Jacob 69, 2401 jaar
= het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33 was.

Of jaar 600 Methusaleh stierven, zou jaar 600 van Noah vloed kunnen worden verondersteld. Most likely
Methusaleh stierf in jaar 969 aan Adam = 3599 V.CHR., en Noah de vloed het waarschijnlijkst was 3307
V.CHR. richtend aan de geboorte van Jesus 3300 later jaar. Het patroon aan Noah vooral punten aan het feit de
bak wordt gegeven rustte op de 17de dag van de 7de maand en was een type van de geboorte van Jesus de 17de
maandag van de zevende maand die.

Jesus leefde aan 38 en een half jaren. Dit is 2 X 19 jaar cycli. Er zijn vele zonmirakelen op jaren die met 68 en
jaar 7 beëindigen. Aldus 38 + 38 + 23 = 100. Jesus zou 23 zijn toen Caiaphas Hoge Priester werd.

Van 5368 V.CHR. in 49 jaar jubiles: 3408 V.CHR. = Noah 100 jaar aan vloed 3307 V.CHR. = 3300 jaar aan
de geboorte van Jesus. 49 jubiles verder aan een een zonmirakel en omen in 468 V.CHR. = de „Mensen van
Ts'e en Ch'ing aangevallen Wei.“ De koning Yuen van China stierf. 500 jaar later werd Jesus gekruisigd 3
April, ADVERTENTIE 33. Aldus, jaar één van de Bijbel = 5368 V.CHR. aan jaar 800 = geboorte 4568 van
Adam V.CHR.; 49 jaar jubiles aan 468 V.CHR. = 500 jaar aan het offer van Jesus. Al punt van zonmirakelen
aan Jesus.

Geboren 300 Armeense sothis van Enoch = 3607 V.CHR., 57 jaar aan Methuselah, 57 jaar aan Lamech, 182 -
jarig bestaan aan Armeens sothisjaar 595 = 3312 V.CHR. Dan is Lamech 50 toen hij Noah V.CHR. over 3440
had, zo is Noah ongeveer 40 toen hij Shem had, die 102 V.CHR. in 3305 was toen hij de bak verliet.

„En in het twaalfde jubileum, in de zevende week daarvan [582-588 AM], nam hij aan zich een vrouw.“
Oud Boek van Jubilees, p.25

Als dit jaar 300 van Enoch 3607 V.CHR. van 3907 V.CHR. is, 588 jaar rug = 4195 V.CHR. = de nieuwe
Egyptische Sothis cyclus, 1460 jaar aan 2737 V.CHR.

De nacht Jesus werd verraden was Donderdag, de 13de dag van de maanmaand, 2 April, ADVERTENTIE 33.

De Armeense kalender Sothis wordt V.CHR. aangepast tegen jaar en maand aan de Egyptische kalender
Sothis in 388. De Egyptische kalender is 40 jaar recenter dan gepubliceerd. Eenvoudig, begin met datum Sothis
was 1320, maar V.CHR. geen 1281 V.CHR. = het eind van de kalender en de Uittocht. Aldus, zelfs begon de
Egyptische kalender Sothis opnieuw in ADVERTENTIE 179 en niet ADVERTENTIE 140.

Velikovsky schrijft: „Maar als één Groot Jaar beëindigde en een andere in + 139 begon, moet de gebeurtenis
in het leven van Claudius Ptolemy, eigenlijk tijdens de medio-periode voorgekomen zijn van het vruchtbare
schrijven (+127 tot +151) van deze grote astronoom van antiquiteit. Claudius Ptolemy was een ingezetene van
Alexandrië. Nergens in zijn geschrift is de ooit vermelde gebeurtenis; noch toonde hij een voorlichting. Levend
in Alexandia en bezettend met deze kwesties, hoe hij van over de komst van het Grote Nieuwjaar in Egypte in
zijn leven kon onbewust of stil zijn?“
Leeftijden in Chaos III: Volkeren van het Overzees. p.239

Tezelfdertijd regeert van pharaohs zijn verder terug 76 jaar. De 76 jaar plus de 40 jaar = 115 jaar = een
volledige 30 maand die zonneverduistering aanpast dateert volkomen = 6 X 19 = 115 jaar; 115/4 jaar rug één
dag = 30 dagen en een perfecte gelijke van verduistering dateren aan de maand. Maar toch regeert van pharaohs
worden geduwd terug 76 jaar. Aldus, begint de datum van de spleet van de katholieke kerken in



ADVERTENTIE 550 om te merken met datum van de Armeense sothiskalender zou moeten de zelfde 76 jaar
van chronologie worden terzijde geschoven zoals de Egyptische sothiskalender.

Waarschijnlijker is de aanpassing aan de Armeense kalender Sothis 76 jaar verder terug dan 115 jaar verderop,
enkel aangezien de Egyptische kalender Sothis 76 jaar rug is. Alle zonneverduisteringsdata van Akhu Engelse
Aten zijn verder terug 76 jaar.

Omdat de Egyptische data verder terug 76 jaar zijn, kunnen de Armeense data ook zijn. Dan eenvoudig 1281
V.CHR. + 1313 + 1313 = 3907 V.CHR. 3907 V.CHR. + 32 jaar aan het offer van Jesus in 3 April,
ADVERTENTIE 33 = 3939 jaar. Jesus leefde 38 en een half jaren vanaf 12 September, 7 V.CHR. aan 3 April.
ADVERTENTIE 33. Aldus, de betekenis van 39 jaar die aan het perfecte leven van Jesus richt. 2010
ADVERTENTIE - 1460 - 1460 - 1460 - 1460 - 76 = 3907 V.CHR. 3907 is V.CHR. 3900 jaar vóór de geboorte
van Jesus.

101 X 39 = 3939. 3907 + 32 = 3939. 101 X 13 = 1313. 1281 V.CHR. - 1313 = ADVERTENTIE 33.

Adam in jaar 800 Armeense Sothis = 3907 V.CHR. - 1460 + 800 = 4568 V.CHR. 4600 jaar vóór het offer van
Jesus.

De volle maan, Vrijdag, 11 Mei, Julian 4568 V.CHR. = 3 April, ADVERTENTIE 33 in de tropische kalender.
4568/128 jaar = dagploeg 36 in de Julian kalender naar de tropische kalender equinox. 10 + 26 = 36. 30 van
April - 26 = 4de of 3de dag van April = 3 April, ADVERTENTIE 33. Aldus, was Adam geboren een type van
de afkoop van Jesus.

Is van de helft van baan na 11 Mei, 4568 V.CHR. V.CHR. 186 dagen, 23 November, 4568. Adam leefde van
jaar 800 aan jaar 930 Armeense Sothis. Het eerste verschijnen van Sirius = Sothis, was 16 Juli in Egypte. De
nieuwe jaren hadden vanaf 16 Juli aan dit 25 November in deze 930 jaar gesteund. 930/4 = 233 dagen over dit
25 November, 4438 V.CHR.

Aldus, wist de God Adam zonde alvorens Adam geboren was. Dat de voorziening voor zonde in het offer 3
van zijn zoon April zou zijn, ADVERTENTIE 33. Aldus, de geboorte van Adam als in 4568 V.CHR. een
voorspelling van het offer van Jesus in ADVERTENTIE 33 was.

De zevendaagse week moet reeds voor de volle maan bestaan hebben = 14de dag van de maan, 14de dag van
de maand, = Vrijdag, 11 Mei, waren 4568 V.CHR. = het jaar Adam geboren in jaar 800 Armeense Sothis.
Aldus, leefde Adam 130 jaar van jaar 800 aan jaar 930. Jacob leefde V.CHR. 130 jaar aan het Tijdelijke verblijf
in Egypte 2307. Dit, is veel het zelfde als wij zeggen dit vandaag jaar 2016 is. Aldus, zijn allebei de
zevendaagse week gehouden van verwezenlijking, en het begin van onze kalender, het jaar van onze Lord,
ADVERTENTIE = Anno Domini, is geteld van de geboorte van Christus.

Als jaar 800 V.CHR. 4568 was, dan zou jaar 1 5367 V.CHR. moeten zijn. Het voorbeeld 800 jaar rug van
3768 V.CHR. 14 Mei is V.CHR. volle maan 4568. Aldus, 24 is September volle maan 4567 V.CHR. 800 jaar
rug V.CHR. de volle maan 20 September, 5367, = 13de dag van Hebreeuwse maand + 4 dagen = Zaterdag, 24
September, 5367 V.CHR.

Jaar één, 5367 V.CHR. = 5399 jaar vóór het offer van Jesus in ADVERTENTIE 33. Aldus, de vroegste de
datumpunten van de Bijbel aan het offer van Jesus. De vroegste Egyptische datum 1460 jaar rug van 4198
V.CHR. is V.CHR. 5658. Als achter 10 meer jaren, = 3 dagen terug, 3 dagen X 4 jaar = 12 jaar, het 5668
V.CHR. = 5700 jaar vóór het offer van Jesus in ADVERTENTIE 33 zou zijn.

De daling zou equinox V.CHR. de nieuwe maan 3 November, 5367 zijn. Dan zou de 17de maan Hebreeuwse
dag 22 V.CHR. November, 5367 zijn. In 930ste jaar 930/4 van Adam = 232 dagen, terug vanaf 16 Juli = nieuwe



jaren 26 November, 4438 V.CHR. = zelfde 22 November, 5367 V.CHR. = 17de dag van de daling equinox =
17de dag van de maanmaand.

Dan dit 5367 V.CHR. = 5360 jaar vóór de geboorte van Jesus in 7 V.CHR.

1:59 van Luke „en het kwam over te gaan, dat op de achtste dag zij kwamen om het kind te reinigen; en zij
riepen hem Zacharias, na de naam van zijn vader.“

John 7:22 „Mozes gaf unto u daarom besnijdenis; (niet omdat het van Mozes is, maar van de vaders;) en ye op
de Sabbatdag reinigt een mens.“
7:23 als een mens op de Sabbatdag besnijdenis ontvangt, dat de wet van Mozes niet zou moeten worden
gebroken; boos is ye bij me, omdat ik een mens tot elk whit geheel op de Sabbatdag heb gemaakt?
De 7:24 Rechter niet volgens de verschijning, maar beoordeelt rechtschapen oordeel.

Jesus moet geboren Zaterdag, 12 September, 7 V.CHR. = 10 dagen vóór de daling equinox 22 September, 7
geweest zijn V.CHR. De zaterdag, 19 September, 7 is V.CHR. V.CHR. enkel een paar dagen vóór de herfst
equinox 19 September, 7. Dan eveneens, 22 Oktober, 5367 V.CHR. = het begin van de Armeense kalender
Sothis = 5400 jaar aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33; en ben 10 dagen vóór de daling
equinox 3 November, 5367 V.CHR. en ben de 17de maandag. Eveneens, wordt Jesus gereinigd op de achtste
dag over de herfst equinox.

Als jaar één Armeense Sothis V.CHR. 3907 is, zou jaar 600 van Noah vloed V.CHR. 3307 zijn. De zon zich
op dag 10 van de tweede maand te bewegen, Noah om de bak één week later op dag 17 in te gaan. De
zonbeweging dag 10, Zaterdag, 16 Maart, 3307 V.CHR. De achter halve baan van de zonbeweging later op de
17de dag van de zevende maand, Zondag, 15 September, 3307 V.CHR. = 13 September, 7 V.CHR. Dan
beweegt de zon de volgende dag 16 September, 3307 V.CHR., en beweegt achter volledig later jaar, Zondag, 16
Maart, 3306 V.CHR. Noah verlaat dan de bak één later week, Zaterdag, 22 Maart, 3306 V.CHR.

„In jaar zeshonderd van Noah het leven, in de tweede maand, op de eerste dag van de week, op zijn
zeventiende dag, op die dag waren alle lentes van het grote kloof verdeeld en de sluizen van de hemel
geopend.“
Het dode Overzees scrolt, Volume I, p.501 van de Uitgave van de Studie. 4Q252.

Zondag = de eerste dag van de week = 24 was Maart, 3307 V.CHR. de 17de dag van de Hebreeuwse
maanmaand, Maart de tweede maand vanaf Februari; 150 dagen terug vanaf 10 Juli.

Omdat de meest dichtbijgelegen benadering van de aarde van de zon, perihelium, over 1 November was,
waren 3307 V.CHR., dan 90 dagen later 1 V.CHR. Februari, 3307. 90 dagen na het perihelium = de dag kan de
zon 180° naar de overkant van aarde en die halve baan van die dag, 10 Februari, 3307 verplaatsen V.CHR., het
maximum van 187 dagen zijn + twee dagen van Sabbat aan Sabbat te krijgen. Aldus, 150 dagen terug van het
Armeense sothis nieuwe jaar = het eerste is verschijnen van Sirius vlak vóór dageraad bij 4:15 AM op 11 Juli,
3307 V.CHR., V.CHR. Zaterdag, 9 Februari, 3307. Dan is de helft van een baan later Zaterdag, 17 Augustus,
Julian 3307 V.CHR. = de 17de dag van de zevende maanmaand. In onze Gregoriaanse kalender V.CHR. is dit
over 20 Juli, 3307.

De nieuwe maan, eerst het verschijnen van de maan, was V.CHR. Woensdag, 6 Februari, 3307. De woensdag
is de vierde dag van de week. De zon en de maan werden gecreeerd op de vierde dag.

Het 1:14 van het ontstaan „en bovengenoemde de God, laten daar zijn lichten in firmament van de hemel om
de dag van de nacht te verdelen; en laat hen voor tekens, en voor seizoenen, en dagen, en jaren zijn: “

1:19 van het ontstaan „en de avond en de ochtend waren de vierde dag.“



Essenes merkte deze vierde dag, Woensdag, omdat de zon en de aarde op de vierde dag werden gecreeerd.

„En hij plaatste de zon als groot teken boven de aarde voor de dagen, sabbaths, de maanden, de feesten, de
jaren, de weken jaren en jubilees en voor alle cycli van de jaren“
Het dode Overzees scrolt de Uitgave van de Studie, volume II, p.463

Aldus de tekens van zonmirakelen, jubiles, de weken jaren, en de cycli van jaren = omgekeerde baanjaren.

Het sothis nieuwe jaar 11 Juli is Armeniër, en 16 Juli Egyptenaar in de Julian kalender in jaren BC,
gelijkaardig aan ons 16 Juli Gregoriaans in jarenADVERTENTIE.

De afmetingen van Noah bak zijn gelijkaardig aan de afmetingen van de bak van de overeenkomst. Het
patroon van data, de vloed in Maart = het offer van Jesus, de grond droge jaar later en de regenboog = de
verrijzenis, de bak rustten de 17de dag van de zevende maand = de geboorte 12 September, 7 van Jesus V.CHR.

In deze Julian kalender, 15 was September, 3307 V.CHR. de zelfde 17de dag van de 7de maand. Aldus, het
zonmirakel niet alleen op de 17de dag van de maanmaand, maar op de 17de dag van de statische maand van
September in de Julian Kalender Sothis. De kalender had 600 jaar = 600/4 = 150 dagen gesteund. 150/30 = 5
maanden. De maanden van maand 7 + 5 = één jaar 12 maanden.

De lente equinox was 19 V.CHR. April, 3307 wat ook de volle maan was. Aldus, Noah was de vloed een type
van het offer van Jesus de volle maan 3 April, ADVERTENTIE 33.

Het verhaal van Gilgamesh vertelt van de constellatie Waterman die met de grote vloed worden geassocieerd.
De zon zou in Waterman in 3300 Januari, waarschijnlijk de eerste maand in Ontstaan 7 V.CHR. zijn. Als de zon
zich aan de overkant van aarde in de tweede maand bewoog, zou Waterman lucht bij middernacht die maand
lijken, de dierenriem die in omgekeerde vorderen.

De zon kan zeven dagen bewegen alvorens Noah in de bak ging en de God de deur op Zaterdag de 17de dag
van de tweede maanmaand sloot. Dan kan zich de zon 186 later dagen bewegen, de helft van een baan later, de
17de maandag van de zevende maand. Dan is de aanpassing van de Armeense Sothis Kalender, 3907 V.CHR.,
aan de Egyptische Sothis Kalender, 4198 V.CHR., 310 jaar.

Noah in jaar 600 beste pasvormen 3307 V.CHR. = 3300 jaar vóór de geboorte van Jesus. Vele data van de
Bijbel die aan het werk van Jesus zeer goed richten.

5:21 van het ontstaan „en Enoch leefden zestig vijf jaar, en begat Methuselah:
Het 5:22 en Enoch liepen met God na hij begat Methuselah drie honderd jaar, en begat zonen en dochters:
Het 5:23 en alle dagen van Enoch waren drie honderd zestig vijf jaar:
Het 5:24 en Enoch liepen met God: en hij was niet; want de God hem.“ nam

De 365 jaar richt aan de kalender van 4 X 365 jaarsothis. Zij hadden geen 29 Februari schrikkeljaar. De
sothiskalender gesteund één dag om de vier jaar.

„Enoch nadat wij hem. .six jubilees van jaren.“ hadden onderwezen
4Q227

Zes jubiles van jaren = 300 jaar. Van begin met datum van de Armeense kalender Sothis, V.CHR. van 3907
aan 3607 V.CHR. aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR. Dan 300 meer jaren aan Noah in jaar 600 = 3307
V.CHR. Enoch bij jaar 365 = 3542 V.CHR. = Jubile in 1241 V.CHR. bij de kruising van Jordanië.



44ste jubile van Adam, in 2368 V.CHR. toen Jacob 70 jaar oud was, moet van wat geteld te zijn zelfs
honderden jaren van 4568 V.CHR. aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33 zou zijn. Zesde jubile
waarschijnlijk toen Enoch een type van Christus geboren was zou, zelfs honderden jaren van het volgende begin
van de Armeense sothiscyclus in 3907 V.CHR. = 300 jaar aan 3607 V.CHR., aan de geboorte 12 September, 7
van Jesus V.CHR. zijn. Aldus, twee jubiles die aan de geboorte en het offer van Jesus richten.

Als de Armeense kalender Sothis om de Egyptische kalender aan te passen Sothis bewogen allebei terug 76
jaar was: 2010 ADVERTENTIE - 76 - 1460 - 1460 - 1460 - 1460 = 3907 V.CHR. Dan begin met Armeens jaar
Sothis zou zijn V.CHR. 3907. Dan zou dit jaar 300 van Enoch V.CHR. 3607 zijn. Allen die de geboorte 12
September, 7 V.CHR. voorspellen van Jesus.

5:18 van het ontstaan „en Jared leefden honderd zestig twee jaar, en hij begat Enoch: “

162 jaar rug van jaar 300 Armeense Sothis: 3607 V.CHR. - 162 jaar = 3767 V.CHR. = 3700 jaar aan de
kruisiging van Jesus. Ook, 162 jaar vooruit van 3707 V.CHR. = 3545 V.CHR. = 3507 V.CHR. + 38 jaar van het
leven van Jesus.

Het nieuwe jaar Sothis was toen Sirius eerst vóór dageraad verscheen. Sothis 365 van 3907 zou V.CHR. de
volle maan, 18 V.CHR. moeten zijn April, 3543 die, terug van het Egyptische Sothis nieuwe jaar 16 tellen Juli.
365 die dagen door vier worden verdeeld = 92 dagen terug. Nochtans, terug terug tellend van de Armeense
Sothis nieuwe jaren, 10 Juli, 92 dagen, zouden de nieuwe jaren de volle maanZondag, 7 April, 3542 V.CHR.
moeten zijn. Aldus, werd Enoch genomen waarschijnlijk bij nieuwe jaren op Zondag, op het tijdstip van jaar, en
van maand, van het offer van Jesus en verrijzenis. Aldus, was de vertaling van Enoch een type van de
verrijzenis van Christus.

Enoch bij Sothis jaar 365 = 3842 V.CHR., was 3600 jaar V.CHR. vóór de verovering van Joshua van Palestina
in 1241.

De Egyptische Cyclus Sothis van ongeveer 1460 jaar beëindigde V.CHR. bij de Uittocht in 1281. Achter 1456
jaar begon de cyclus V.CHR. met 2737. Achter 1458 jaar begon de cyclus V.CHR. met 4196. Door:sturen 310
jaar = de Armeniër V.CHR. beginnen van hun sothis, 3907.

Van bij het begin van de Egyptische Cyclus Sothis in 4198 V.CHR. is V.CHR. 310 jaar aan het begin van de
Armeense Sothis Cyclus 3907. 365 jaar van Enoch betekent de kalender Sothis die de kalenderfiles 365 dagen
in 4 X 365 jaar.

Van 4202 V.CHR. zijn 49 jaar jubiles aan de kruisiging van Jesus in ADVERTENTIE 33. Van 4202 V.CHR.
zijn 1464 jaar = één extra dag, de kalenderfiles één dag om de 4 jaar, aan 2737 V.CHR.

De Armeense kalender wordt bedoeld. En jaar 300 is Armeniër de geboorte van Enoch = 3607 V.CHR. Aldus,
kan Enoch op equinox op nieuwe jaren vertaald te zijn = de verrijzenis 5 April, van Jesus ADVERTENTIE 33.

Lamech leefde 182 jaar. Als Lamech op de Egyptische Sothis datum 777 V.CHR. geboren was, stierven 3421
V.CHR., dan 182 later jaar, die V.CHR. 3239 zouden zijn. Dan als Lamech 192 jaar later en 182 later jaar stierf,
zou Lamech ook gestorven het jaar van Noah vloed, 3230 V.CHR. hebben. Dan zowel konden Methuselah als
Lamech V.CHR. gestorven het jaar van Noah vloed hebben als in 3230.

Daar waar twee sothiskalenders, de Armeniër met a met datum 3907 V.CHR. en terug 1460 jaar aan 5367
V.CHR. beginnen. De Egyptenaar, met een begindatum 4198 steunt V.CHR. 1460 jaar V.CHR. van 2737. Als
Lamech 111 jaar leefde, niet 182 jaar; het verschil van 777 jaar en 595 jaar is 182 jaar. Het verschil kan van de
twee verschillende kalenders zijn.



777 jaar rug van Armeens sothisjaar 595 = beginnen 4089 V.CHR. = 182 jaar rug van V.CHR. met Armeens
sothisjaar 3907.

182 jaar rug van het sothiseind van de Egyptische kalender 1456 jaar van 1281 V.CHR. = 7 V.CHR. toen
Jesus geboren was.

4089 V.CHR. is ongeveer V.CHR. 4091 dat 50 jaar jubile V.CHR. van de verovering van Joshua in 1241 50
jaar aan 1191 V.CHR. aanpast.

Aldus, de 777 jaar. Aantal 666 is onvolledig tenzij 111 = 777 jaar wordt toegevoegd.

Dan is Lamech geboren jaar 777 Egyptenaar V.CHR. van 4200 = 3422 V.CHR., en leeft 112 jaar, niet 182
jaar, om bij 3311 te sterven V.CHR. = jaar 595 Armeniër van 3907 V.CHR.

777 jaar rug van 3312 V.CHR. = 4089 V.CHR.; 49 jaar jubiles aan 22 V.CHR. = 49 jaar aan ADVERTENTIE
29 en het begin van drie van Jesus en een een half jaarministerie. 1150 V.CHR. is een jaar 49 V.CHR. van 4089
= het zonmirakel in het 18de jaar van Koning Ching in China.

4089 V.CHR. jaar 1278 V.CHR. zou moeten zijn Armeense sothis van 5367. De uittocht aan het eind van de
Egyptische sothiskalender in 1281 is V.CHR. terug over de zelfde afstand van de geboorte van Jesus in 7
V.CHR. aangezien 1278 jaar V.CHR. van 5367 voorwaarts is.

Ook, van dit 4089 49 jaar V.CHR. merkt jubile bij 168 V.CHR. het begin van drie en een half jaren desicrated
de Grieken de Tempel met Apollo. Van 1241 V.CHR. 49 jaar was jubile 164 V.CHR. bij Chanoeka toen de
tempel werd gereinigd en werd gewijd. Toen de zon in het westen tot de meridiaan op China toenam. Dat 164
passen V.CHR. 49 jaar jubiles V.CHR. van 2368 en 2467 V.CHR. = 2400 jaar en 2500 jaar aan het offer 3
April, van Jesus ADVERTENTIE 33 aan.

Er was 2200 jaar V.CHR. van Adam in 4568 aan Jacob bij 70 in 2368 V.CHR. = 2400 jaar aan het offer 3
April, van Jesus ADVERTENTIE 33. 2200 jaar van 2368 V.CHR. aan 168 V.CHR. toen de tempel over door de
Grieken werd genomen. Dan, in 164 V.CHR. zei Maccabees de tempel wordt gezegend in Hannukah = 4 X 49
jaar aan het offer en Jesus van Jesus hij omhoog de tempel in die drie dagen die zou grootbrengen.

Nochtans, leefde Isaac 180 jaar. Zo er is geen reden Lamech kon niet leven 182 jaar en Methuselah leeft 187
jaar. Een generatie is vaak 70 jaar. Zo, als Lamech 182 jaar V.CHR. aan 3312 leefde, en geboren was toen
Methuselah 70 was, dan zou Methuselah in 3564 V.CHR. geboren zijn. Dan zou Enoch aan Armeens sothisjaar
365 = 3542 V.CHR. leven. Dan zou Enoch in jaar 300 = 3607 V.CHR. geboren zijn, en Methuselah geboren is
toen Enoch ongeveer 40 jaar oud was.

777 jaar rug van 3312 V.CHR. = 4089 V.CHR. (Xth) jubile, in de Dode Overzeese Rollen, in 1241 V.CHR.
toen Joshua kruiste zou de Rivier van Jordanië van dit 4090 kunnen V.CHR. zijn. 4090 V.CHR. - 1241 V.CHR.
= 1700 jaar. Adam kan van 4568 V.CHR. 130 jaar aan 4438 V.CHR., ook van ongeveer dit 4440 V.CHR. jubile
jaar, 64 X 50 jaar jubiles aan 1241 geleefd hebben V.CHR.

Als Lamech 182 jaar V.CHR. aan 3312 leefde, kan Lamech 68 geweest zijn toen hij Noah had. Noah kan
V.CHR. geboren 120 jaar vóór de vloed in 3427 geweest zijn.

„In het jaar bereikten vier honderd tachtig van Noah het leven, Noah het eind van hen. En de God zei: Mijn
geest zal niet in de mens voor ooit verblijven. Hun dagen zullen bij honderd twintig jaar tot het eind van de
wateren van de vloed worden bevestigd.“
Het dode Overzees scrolt de Uitgave van de Studie, Volume I, p.501



Aldus, was jaar 480 het Armeense sothisjaar V.CHR. van 3907.

Het 6:3 van het ontstaan „en bovengenoemde LORD, zullen Mijn geest niet altijd met de mens streven, voor
dat is hij ook vlees: maar toch zullen zijn dagen een honderd twintig jaar.“ zijn

777 jaar rug van 3427 V.CHR. is 4203 V.CHR. = de Egyptische sothiscyclus = 1466 jaar (1460 + 6 jaar) aan
de nieuwe cyclus in 2737 V.CHR. 120 jaar na 3427 V.CHR. is ongeveer V.CHR. 3307.

Noah de vloed werkt het best voor datum 3307 V.CHR. = 3300 jaar vóór Christus. Van Egyptische sothis is
datum 4200 V.CHR. aan Armeense sothisdatum 3907 V.CHR. ongeveer 300 jaar. Van Enoch bij jaar 300 =
3607 V.CHR. - Methuselah 90 toen hij Lamech, Lamech 90 had toen hij Noah, 120 jaar aan de vloed = 3307
V.CHR. had. Noah 20 toen hij Shem had. Shem was 100 toen hij de bak na de vloed verliet. = Shem geboren in
3407 V.CHR. 3400 jaar aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR. Shem is het wortelwoord voor zon Shemesh.
Aldus, waarschijnlijk was er een zonmirakel toen Shem, een type van Christus geboren was.

11:11 van het ontstaan „en Shem leefden na hij begat Arphaxad vijf honderd jaar, en begat zonen en
dochters.“

Egyptische sothis van 4198 V.CHR. aan 2737 V.CHR. 1460 jaar aan 2737 V.CHR. 500 jaar rug van jaar 900
= 3302 V.CHR. = de vloed in 3307 V.CHR.

3907 V.CHR. - 600 jaar = 3307 V.CHR. 120 jaar aan 3307 V.CHR. van 3427 V.CHR. 180 jaar rug 3427
V.CHR. = 3607 V.CHR. = Enoch in jaar 300.

Methuselah bij 187 en Lamech bij 182 jaar, kunnen ook aan dagen tussen zonbewegingen richten. Van de
lente equinox aan de daling equinox = is de helft van een baan, 186 dagen. Eveneens van de de
zomerzonnestilstand aan de de winterzonnestilstand, is de helft van een baan, 182 dagen.

Als Methuselah V.CHR. in 3607 = 3600 jaar vóór Jesus geboren was, dan zou hij 187 jaar aan 3420 V.CHR.
leven. 969 jaar rug van 3420 V.CHR. = 4389 V.CHR. 187 jaar vooruit van 4389 V.CHR. = beginnen 4202
V.CHR. = Egyptische Sothis met datum. Aldus, zouden beide einden van jaar 969 187 jaar hebben.

Van 969 - 187 - 187 = 595. Generatie van Methuselah was 187 van 969, was Lamech 182 van 777 = 595.

Van de geboorte van Adam in het Armeense Sothis jaar 800 = 4568 V.CHR., 969 jaar aan 3600 V.CHR. De
969 jaar kon van de geboorte van Adam aan de geboorte van Methuselah richten. Dan kan Methuselah matrijs
Lamech in zijn 105ste jaar in 3494 V.CHR., en Lamech bij 182 jaar oud in 3312 gehad hebben V.CHR.

4198 V.CHR. Egyptische Sothis begindatum - 777 jaar = 3421 V.CHR. Is ongeveer 120 jaar V.CHR. aan
Noah vloed in 3307.

Tellende generaties terug; Methuselah leefde 187 jaar, stierf in jaar 969. Als Methuselah 70 was toen hij
Lamech had, zou hij geboren 3564 V.CHR. moeten zijn V.CHR. en aan 3377 leven.

Noah de vloed in jaar 600 betekent de kalender 150 dagen van nieuwe jaren in 11 Juli aan 9 wordt gesteund
Februari dat.

„Honderd vijftig dagen deden de slingering van de waterengreep over de aarde, tot de veertiende dag in de
zevende maand, de derde dag van de week. Begin de honderd vijftig dagen, kwamen de wateren onderaan
(tijdens) twee dagen, het vierde en de vijfde dag, en de zesde dag de bak in de bergen van Hurarat rustte, was



het de zeventiende dag van de zevende maand.
Het dode Overzees scrolt, de Uitgave van de Studie, Volume I, p.503.

13 augustus, 3307 V.CHR. was allebei de derde dag van de week, Dinsdag, en de 14de dag van de
maanmaand = de volle maan. Dan zou de 17de dag Vrijdag, 16 Augustus, 3307 V.CHR. moeten zijn. 186 dagen
terug vanaf 16 Augustus, 3307 V.CHR. = 11 Februari, 3307 V.CHR. 150 dagen terug van de Armeense sothis
nieuwe jaren 11 Juli is Zaterdag 9 Februari, 3307 V.CHR. en is V.CHR. twee weken vóór de 17
maandagZaterdag, 23 Februari, 3307.

Botai acclimatiseerde V.CHR. het paard in enkel het noorden 3500 van het Aral Overzees waar
waarschijnlijkst de vloed van Noah was. De ijstijd had net geëindigd, dus was er heel wat waterijs in de bergen
boven het Aral Overzees. Botai leefde op een rivierbank die door vloed vóór 3100, misschien in dit 3307
V.CHR., in Kazahkstan V.CHR. werd vernietigd.

De vloed van de rivier die de mensen wegveegde Botai kon in 3307 V.CHR. in de zelfde Noah vloed geweest
zijn. Zelfs als Botai in 3100 overstroomd V.CHR. en vernietigd was, kon Noah hun geacclimatiseerd paard in
de bak in 3307 V.CHR. bewaard hebben. Met de vernietiging van Botai, kan het enige het overleven twee
binnenlandse paard aan boord van Noah Bak geweest zijn.

De plaats van Botai wordt gevestigd op de iman-Burluk Rivier, een schatplichtige van de Rivier Ishim. De
plaats heeft minstens 153 pithouses. De regeling werd gedeeltelijk vernietigd door de steil eroderende
rivierbank „

Aldus, zou de Rivier iman-Burluk tijdens Noah vloed naast het Aral Bassin overlopen.

Het 147:16 van de psalm „hij giveth sneeuwt als wol: hij scattereth de rijp zoals as.
147:17 hij casteth vooruit zijn ijs zoals happen: wie zich kan vóór zijn koude bevinden?
147:18 hij sendeth uit zijn woord, en melteth hen: hij causeth zijn wind om te blazen, en de waterenstroom.“

„Kaspisch is slechts de rest van een zeer grotere Quaternaire watermassa, die ook het Aral Overzees omvatte.
De algemene verminderende tendens schijnt in het 4de millennium gestopt te zijn BC“

7:20 van het ontstaan „Vijftien cubits deden omhoog de wateren heersen; en de bergen waren behandeld.“

De vloed nam 15 cubits = 23 voet toe. In de uitgestrektheid van het overzees zouden de bergen en de heuvels
niet over de horizon zichtbaar zijn. Deze plotselinge vloed in het Aral Overzees past gemakkelijk het
geologische verslag.

Aldus, de gletsjers die plotseling in het Aral Overzees smolten, in het vierde millennium BC - 4000 V.CHR.
aan 3000 zouden V.CHR. Noah V.CHR. vloed, 3307 kunnen zijn. Zowel overstroomden de smeltende gletsjers
als de regen het Aral Overzees. De snelle stijging van water was zeer gevaarlijk voor de mensen die daar op dat
ogenblik leven omdat de grond rond het Aral Overzees voor vele mijlen vlak is.

Het Kaspische en Aral Overzees was één overzees. Aan het zuiden van het Kaspische Overzees groeiden de
olijfbomen.

8:11 van het ontstaan „en de duif kwamen binnen aan hem in de avond; en, lo, in haar mond was een olijfblad
pluckt van: zo wist Noah dat de wateren van van de aarde.“ werden verminderd

Het 17:26 van Luke „en aangezien het in de tijd van Noe was, zo zal het ook in de tijd van de Zoon van de
mens zijn.
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17:27 dat zij aten, dronken zij, huwden zij vrouwen, werden zij gegeven in huwelijk, tot de dag dat Noe
ingegaan in de bak, en de vloed, kwamen en hen allen.“ vernietigden

Aldus was zeer gevaarlijk = vernietigde hen allen.

2 Peter 3:5 „voor dit zijn zij gewillig onwetend van, dat door het woord van God de hemel van oud waren, en
de aarde die van het water en in het water duidelijk uitkomen:
3:6 waardoor de wereld die toen omgekomen was, is overgelopen met water: “

Aldus, moet Noah dichtbij het Aral Overzees geleefd hebben.

Noah vloed kon in Egyptisch sothisjaar 600 van 4197 geweest zijn V.CHR. = 3598 V.CHR. En Noah kan het
geacclimatiseerde die paard bewaard hebben dat Botai door 3500 V.CHR. wordt goedgekeurd.

Niettemin, moet de kalender van de Bijbel in Noah dag de Armeense sothiskalender, niet de Egyptische
sothiskalender geweest zijn.

Kazahkstan was het gebied van Noah vloed in Aral en Kaspische het Overzeese bassin.

De eerste maand van Noah vloed zou in Februari in zowel de Indische kalenders van Armeniër moeten zijn als
van het Oosten.

Noah vloed was 3307 V.CHR. most likely in, 3300 jaar vóór Christus.

Er kan een betekenis in 777 dagen zijn. 777 dagen terug van het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33
is 15 Februari, ADVERTENTIE 31 = de derde dag van Adar = toen de tweede tempel in 504 V.CHR. = werd
gebeëindigd toen er een zonnedieverduistering in China voor dag 48 van cylcle 60 V.CHR. wordt geregistreerd
die niet de zonneverduistering van 16 Februari was, 505, maar het zonmirakel van 10 Februari, 504 V.CHR. =
de derde dag van Adar waren.

Armeens sothisjaar 777 = 4589 V.CHR. De volle maan was 3 V.CHR. April, 4589. De zelfde tropische datum
zoals het offer van Jesus op passover de volle maan, Vrijdag, 3 April, ADVERTENTIE 33 was V.CHR. over de
volle maan, Vrijdag 2 Mei, 4589. Aldus, was jaar 777 een type van de komst van Jesus.

Het tijdelijke verblijf in Egypte werd geschreven van het 430ste jaar (van Sothis) aan het eind (van de
kalender Sothis). Aldus, van 2307 V.CHR., het 430ste jaar van 2737 V.CHR., aan de Uittocht in 1281 V.CHR.
het eind van de 1460 (1456) kalender van jaarSothis. De Egyptische sothiskalender had geen 29 Februari
schrikkeljaar. De nieuwe jarendag was 16 Juli toen Sirius eerst bij 4:15 AM verscheen. Aldus, zou Sirius 70
dagen verdwijnen en zou 16 Juli weer verschijnen. Om de vier jaar de kalender file één dag. In vier jaar zouden
de nieuwe jaren 15 Juli zijn, zouden vier meer jaren nieuwe jaren 14 Juli zijn. In 4 X 365 dagen = 1460 jaar, de
nieuwe jaren file aan Juli 16 en het eerste verschijnen van Sirius bij 4:15 AM.

Het tijdelijke verblijf als tav-scheenbeen-weddenschap-Vav (400+300+300+20+6) worden geschreven = 1026
jaar. Aldus, als de totale jaren zo werden geschreven, slechts kan jaar 400 overleefd hebben en de rest wordt 26
jaar verondersteld 30 jaar. Het eind van de kalender Sothis was verondersteld om 1460 jaar te zijn.

Aldus, als het eerste jaar van het Tijdelijke verblijf in Egypte 430 Sothis was, zou het eind van de kalender
Sothis toen de kalender 365 dagen vanaf 16 Juli aan 16 Juli, eigenlijk terug vanaf 16 Juli aan 17 had gesteund
Juli omdat Sirius eerst vóór dageraad een dag vroeg = 4 jaar vroeg toenam, 17 Juli 1282 V.CHR. = cyclus
Sothis 1456 jaar = Tijdelijk verblijf 1026 jaar, omdat de Egyptenaren 29 geen Februari schrikkeljaar hadden 4 X



365 = 1460 jaar evenaren. Aldus, zou het Tijdelijke verblijf in Hebreeuwse 400 (300 + 300) 30 kunnen worden
geschreven.

Ontbrekende brieven 300 + 300 die 400 + 30 verlaten. Zie Judaïsme 101, Hebreeuws Alfabet. Aldus, van is
het Sothis jaar 430 in 2307 V.CHR. aan het eind van de cyclus Sothis wat werd geschreven. Maar toch zou de
duur in Hebreeër 400 kunnen worden geschreven. 30 eveneens. Aldus, de verwarring van jaren 430: De
gevangenschap was 400 jaar, de laatste 400 jaar van het 1026 jaarTijdelijke verblijf in Egypte.

15:12 van het ontstaan „en toen de zon daalde, een diepe slaap vielen op Abram; en, lo, viel een verschrikking
van grote duisternis op hem.
15:13 en hij zei unto Abram, weet van een borg dat thy zaad een vreemdeling in een land dat geen theirs is, zal
zijn en hen zal dienen; en zij zullen hen vier honderd jaar treffen;
15:14 en ook die natie, die zij zullen dienen, zal ik oordelen: en daarna zullen zij uit met grote substantie.“
komen

10:22 van de uittocht „en Mozes rekten vooruit zijn hand naar hemel uit; en er was een dikke duisternis in al
land van Egypte drie dagen: “

Deze „verschrikking van grote duisternis“ kan drie dagen evenaren = 3 X 24 uren. De zon moet uit of in een
omgekeerde baan stromen. Dan zou de duisternis een oneven aantal moeten evenaren, dus 7 uren van X12.

Het „land was in grote kwelling. Het kwaad viel op deze aarde… Het was een grote upheavl in de
woonplaats… Niemand verliet het paleis tijdens negen dagen, en tijdens deze negen dagen van omwenteling
was er zulk een storm dat noch de mensen noch de goden de gezichten van hun volgende konden zien.“
Een zwart die graniet met hiërogliefen wordt ingeschreven - de monoliet van Gr-Arish, vertaling in Immanuel
Velikovsky, Leeftijden in Chaos I, van de Uittocht aan Koning Akhnaton, p.59

De drie dagen van duisternis kunnen = 3 X 24 uren, of 7 uren van X12, of 9 uren van X12.

Of dit negen dagen kan de negen dagen zijn de zon zich nog in China bevond toen Yao keizer 2315 V.CHR. =
duisternis in Egypte werd, of de zon bevond zich nog tien dagen in China = duisternis in Egypte in het achtste
jaar van Verwanten 1731 van de Koning V.CHR., of als dit geschreven in de tweede eeuw BC de acht dagen
van Chanoeka 12 December, 164 kan zijn V.CHR. = 7 uren van X12.

8:13 van het ontstaan „en het kwam om in zes de honderdste over te gaan en eerste jaar, in de eerste maand, de
eerste dag van de maand, waren de wateren opgedroogd van van de aarde: en Noah verwijderde het behandelen
van de bak, en keek, en, behold, was het gezicht van de grond droog.“
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De nieuwe maan op de eerste dag van de eerste maand zou de dag, de tijd moeten zijn, was er duisternis op
Egypte drie dagen. Dan, zou de maan met de zon zijn en toen de zon en de maan rond aarde 3 X 360° met de
omwenteling van de aarde om op de overkant van aarde - Egypte werden bewogen te blijven - toen zou de maan
niet in Egypte ook niet verschijnen.

Het 40:2 van de uittocht „op de eerste dag van de eerste maand shalt thou opstelling het tabernakel van de tent
van de congregatie.
40:3 en thou shalt zette daarin de bak van de verklaring, en behandelt de bak met vail.“

8:13 van het ontstaan „en het kwam om in zes de honderdste over te gaan en eerste jaar, in de eerste maand, de
eerste dag van de maand, waren de wateren opgedroogd van van de aarde: en Noah verwijderde het behandelen
van de bak, en keek, en, behold, was het gezicht van de grond droog.“

Dit zou vlak vóór de dag van Boetedoening kunnen zijn, maar kan de eerste dag van de lente zijn = zowel het
8:13 van het Ontstaan als het 40:2 van de Uittocht.

23:56 van Luke „en zij keerden, en bereidden kruiden en zalven terug voor; en gerust de Sabbatdag volgens
het bevel.“

De Sabbatdag = sabbaton = zeven dagen = 7 uren van X12.

Het verschijnen van Sirius 4:15 AM 19 zou Juli de cyclus V.CHR. moeten gebeëindigd hebben Sothis in de
jaar van 1460 van 1281 in ADVERTENTIE 179.

Er was een muntstuk in Alexandrië in ADVERTENTIE 138 in wordt geslagen regeert van Antoninus Pius die.
Sommigen hadden geschat de nieuwe sothiscyclus dan zou moeten beginnen. Nochtans, hadden de Egyptenaren
spoor van tijd verloren en dit was een schatting. Daadwerkelijk 1460 jaar na 1281 zou V.CHR.
ADVERTENTIE 178 zijn. 144 jaar na Jesus is de kruisiging in ADVERTENTIE 33 ADVERTENTIE 177. Er
was een muntstuk minted in Antioch met Phoenix op het gezicht, Constantius II AE3. 348-350
ADVERTENTIE. Misschien verscheen Phoenixes in deze jaren. Tacitus schreef Phoenix in ADVERTENTIE
33 in Egypte verscheen. Aldus, moet er een zonmirakel op het tijdstip van de kruisiging van Jesus geweest zijn.
Egyptische Bennu, Phoenix, wordt genoemd Lord van jubilees. Mild schreef over Phoenix in ADVERTENTIE
180 misschien door een zonmirakel dat wordt geïnspireerd jaar dat.

Niettemin, werd de zon gezegd om te hebben toenam in het westen en geplaatst in het oosten zeven dagen
vóór de grote vloed van Noah in jaar 600 van de sothiscyclus. Het Aral Overzees kan de plaats van de grote
vloed van Noah zijn. Een groot meer vormde daar kort ongeveer 3500 V.CHR. Armeens sothisjaar 600 = 3307
V.CHR.
Aralkum - een kunstmatige woestijn, p.18

Als de dood van Terah in jaarsothis 205 was toen Abraham 75 V.CHR. in 2532 was. Dan nieuwe sothiscyclus
205 + 2532 = 2737 V.CHR.

5:30 van het ontstaan „en Lamech leefden na hij begat Noah vijf honderd negentig vijf jaar, en begat zonen en
dochters:
Het 5:31 en alle dagen van Lamech waren zevenhonderd zeventig zeven jaar: en hij stierf.“

De Armeense kalender begon V.CHR. met ongeveer 5367. Dan 1460 jaar was later 3907 V.CHR. de volgende
sothiscyclus. De Egyptische sothiscyclus begon opnieuw in 4198 V.CHR. Dit is een 300 jaarverschil.

Van de Egyptenaar beginnen sothis met datum 5657 V.CHR. aan de geboorte van Jesus zijn 113 X 50 jubiles.
Van Abraham is de geboorte in 2607 V.CHR. 13 X 4 X 50 jaar aan de geboorte van Jesus.
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Jesus kan gekruisigd te zijn toen hij 38 jaar zes maanden was. Verdubbel dit is 77 jaar.

Adam was in jaar 700 in Septuagint. Dan twee keer evenaart de het levenstijd van Jesus van 38 en een half
jaren jaar 777 Armeense sothis.

De 777 jaar van Lamech kan aan Jesus richten. Jacob was 77 jaar oud toen hij Reuben had. Jacob was 70 jaar
oud V.CHR. in 2368 = 2400 jaar aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33, toen hij met arbeid voor
Laban, aan arbeid voor Leah zijn vrouw begon te zijn. Isaac was 69 jaar oud toen hij Jacob had.

Sirius werd waargenomen door 7000 V.CHR. in Armenië.

De oude mensen kunnen begrepen hebben de aarde roteert om dag en nacht te veroorzaken. Dan toen de zon
in het westen toenam, bevond zich toch, en in het oosten plaatsen, om plotseling in het oosten toe te nemen; De
god had de zon bij verschrikkelijk snelheden bewogen. Ook, verwachtte Joshua de zon toenemend in het westen
tot reeks in het oosten in 12 uren. Hij kan na het plaatsen in het oosten begrepen hebben de zon plotseling en
briljant in het oosten voor een korte dag zou toenemen. Hij had een lange dag nodig om de overwinning te
krijgen. Aldus, het gebed van Joshua aan God voor de zon om zich nog te bevinden.

„[99 V.CHR.] Toen C. Murius en L. Valerius consullen, in Tarquinia was, er in verschillende plaatsen… viel
een ding zoals een vlammende toorts, en het kwam plotseling uit de hemel. Naar zonsondergang, nam een rond
voorwerp zoals een bol, of het ronde cirkelschild zijn weg in de hemel, van het westen aan het oosten.“

„[90 V.CHR.] Op het grondgebied van Spoletium (65 Roman mijlen het noorden van Rome, in Umbrië) een
bol van brand, van gouden kleur, viel aan de aarde, het ronddraaien. Het scheen toen om in grootte te stijgen,
nam van de aarde toe, en steeg in de hemel, waar het de schijf van de zon, met zijn schittering verduisterde. Het
draaide naar het oostelijke kwadrant van de hemel [Harold T. Wilkins, UFO op de Aanval, pp.164-69]“

Er is een lange lijst van zeer heldere voorwerpen, helderder dan de zon, Geheimen van Onverklaard, p.207.

Dan misschien af en toe kan een heldere engel, of zelfs God, de helderder dan de zon, schijnen om in het
westen bij nacht toe te nemen. Dit kan schijnen om voor te stellen werd wat geregistreerd was een engel en niet
de zon. Nochtans, vloog briljant Phoenix aan de zon om het te bewegen toen er een zonmirakel was. Aldus, kan
dit de zon zijn die van het westen aan het oosten stijgen. Niettemin, zijn er geen het terugkeren wanneer wij het
heldere licht van God zien.

Handelt 26:13 „bij middag, de koning van O, merkte ik op de manier een licht aan hemel, boven de helderheid
van de zon, die rond me en hen glanzen welke met me.“ reiste

8:4 van het ontstaan „en de bak rustten in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, op de
bergen van Ararat.
Het 8:5 en de wateren verminderden voortdurend tot de tiende maand: in de tiende maand, op de eerste dag van
de maand, waren de bovenkanten van de gezien bergen.“

Aldus, het patroon = Jesus om geboren te zijn de 17de dag van de 7de maand = 12 September, 7 V.CHR. Jesus
moet van de Heilige Geest worden opgevat negen maanden vroeger = de eerste dag van de tiende maand in het
8:5 van het Ontstaan. Isaac moet aan het eind van de zomer in de zevende maand geboren zijn. Isaac de 10de
maand, 9 maanden op te vatten is later de 7de maand. Jesus de 10de maand ook op te vatten om het patroon van
Noah vloed te evenaren.

Het 8:5 „Who van Hebreeërs dient unto het voorbeeld en de schaduw van hemelse dingen, aangezien Mozes
van God werd gewaarschuwd toen hij op het punt stond het tabernakel te maken: want, zie, saith shewed hij, dat
thou alle dingen volgens het patroon maakt aan thee in het onderstel.“

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fjapanesemythology.wordpress.com%2f2012%2f05%2f23%2fsirius-the-most-important-star-worshiped-at-karahundj-armenias-stone-circle%2f


Het 3:6 van Josephus Book: 4 „en groot was de verrassing van zij die deze gordijnen (van het tabernakel) bij
een afstand bekeken, want zij helemaal niet om van de kleur van de hemel schenen te verschillen.“

Het 4:12 van aantallen „en zij zullen alle instrumenten van ministerie, waarmee zij in het heiligdom, toedienen
en hen in een doek van blauw, zetten en hen met het behandelen van de huiden van dassen behandelen, nemen
en zullen hen op een bar“ zetten

Het wordt gezegd de kleur van de hemel niet in de Bijbel is. Maar toch is de kleur van het heiligdom de
blauwe kleur van de hemel.

Deze 17de dag van de 7de maand kan V.CHR. een beeld van de geboorte van Jesus, 15 September, 3307 zijn.
Aldus, Noah kan de vloed een patroon van de geboorte van Jesus zijn.

Het beperkte Geloof dat de God Beperkt is tot het Tegenhouden van
de Aarde is Verkeerd

Als de aarde tegenhield of zijn omwenteling omkeerde, zijn de problemen immens. Als u de aarde van het
roteren tegenhoudt, moet u het dan beginnen opnieuw te roteren. Als de aarde in zijn omwenteling één minuut
tijdens een 24 uurperiode vertraagde, zouden de oceanen bij de evenaar 800 voet laten vallen. Als de aarde
ophield roterend, zou het droge land de evenaar bellen. Als de aarde ophield roterend 24 uren zou er 24 uren
van het missen van tijd zijn. Als de zon rond de aarde 360° daar opnieuw zou zijn 24 uren van het missen van
tijd draaide. Als de zon zich halverwege rond de aarde in een reeks van 4 zonmirakelen bewoog zou er geen
netto ontbrekende tijd zijn. Geen verlaten bewijsmateriaal.

Het woord voor - zo de zon nog in het „midden“ van hemel wordt bevonden - is letterlijk half, „van de helft
van hemel die“. Van de 126 keer wordt het gebruikt in de Bijbel, 108 keer het is „half“ vertaald zoals en 8 keer
als „midden“. Als u op de sterren van hemel als uw gids telt, is de enige manier de zon zich nog van de helft van
hemel kan bevinden als de zon rond de aarde aan de andere helft van hemel draaide. Die nacht Israël zou sterren
aan de andere helft van hemel merken.

Het grotere Geloof dat de God de Zon bewoog is Juist

Als de zon niet 360° maar 180° bewoog zouden de seizoenen veranderen. De aarde zou in een omgekeerde
baan van de zon stromen en moet op zijn as verschuiven of de zon moet zich naar boven of naar onder bewegen
evenals beweegt 180° om in het zelfde seizoen te houden, tenzij op lente of de herfst equinox. Zeer
waarschijnlijk was worden overgeheld de zon naar boven of naar onder na het bewegen van 180° en de banen
van de planeten wordt bewogen met de zon en geen poolverschuiving die noodzakelijk. Eenvoudig, moet zich
de zon aan de weg van de dierenriem bewegen. Als zon bewogen 180° van Capricornus aan Tweeling, de zon
zich omhoog aan Tweeling moet bewegen, nog zou de hoogte van de zon ter wereld verschijnen alsof het in
Capricornus was. Daarom moet de zon zes tekens naar het nauwkeurige zesde dierenriemteken verplaatsen en
de aarde zou in het zelfde seizoen houden.

De weg van de dierenriem zou het zelfde zijn die slechts halverwege en wordt verwijderd zich in omgekeerde
bewegen dat. Daarom zou de aarde any more of minder sterren, slechts een de zomerhemel in de winter niet
zien. De aarde te hoeven niet om op zijn as te verschuiven in het zelfde seizoen te houden. Dit werk zo
volkomen en precies ben ik verrast niemand heb ontdekt perfectness van aarde in een omgekeerde baan.

Als de zon 180° plotseling naar stijging van het oosten in de ochtend van 17 Februari verplaatste, moeten zich
1241 V.CHR. op Jericho de zon neer bewegen om de zelfde neiging aan aarde te houden. Dan zou de aarde in
het zelfde seizoen houden. De zon kan zijn neiging aan aarde eenvoudig houden aangezien het rond aarde reiste.



Misschien bewoog de zon zich langs de nauwkeurige zelfde dierenriemweg, slechts in omgekeerde. Wij kunnen
zeker zijn de neiging van de zon aan aarde werd gehouden. De orbitale Variaties en het Gegevensbestand van
de Insolatie (onderzoek en bestudeerd het in het kader van „orbitale variaties“ of „insolatiegegevensbestand“)
tonen de seizoenen en de intensiteit van de zon veranderde niet. Dit model verlaat geen bewijsmateriaal. Als de
zon naar boven of naar onder na zich het bewegen 180° wordt bewogen om aarde in het zelfde seizoen te
houden, er geen affect op de aarde die zou zijn.

Eveneens, zou de helft van een baan later, de zon in het westen bij middernacht in de middagpositie moeten
toenemen en bij de middagpositie 24 uren op de lange dag van Joshua blijven, dan gaat de zon om in het oosten
te plaatsen te werk. Dan een paar uren later nam de zonstijging plotseling van het oosten enkel aangezien de zon
plotseling had in het oosten op Jericho, en aardestroom toe terug in de omgekeerde baan van de zon. Dan, de
helft van een baan later de zontribune nog bij middag 12 uren bij de slag van Merom = konings Bleke droom, en
aardestroom uit de omgekeerde baan van de zon zonder een spoor.

Dit is een weinig verschillend dan de zon die 180° bewegen vier keer. Ja, moet zich de zon aan de overkant
van de aarde, en aardestroom bewegen in, dan de helft van een baan later - uit, dan in en toen één later jaar, uit
de omgekeerde baan van de zon. De zonstijging plotseling van het oosten = negatieve 12 uren, de zonstijging
van het westen in het oosten = positieve 36 uren, de zontribune nog in de hemel 24 uren te plaatsen = positieve
24 uren, de zonstijging plotseling van het oosten = negatieve 12 uren, de zonterugkeer één jaar later = positieve
12 uren = 48 uren lange dagen = de 48 uren versnelde omgekeerde baan = geen netto ontbrekende tijd.

Zowel kan de plotselinge zonsopgang op Jericho Februari 17, 1241 V.CHR. als de plotselinge zonsopgang op
Gibeon Zondag, 25 Augustus, 1241 V.CHR. een type van de verrijzenisochtend zijn.

De aarde moet de zelfde afstand van de zon in de zelfde elliptische baan cirkelen het zou hebben. De aarde
moet worden gelaten precies roteren aangezien het zou hebben. Aldus, moet de baan van de aarde zorgvuldig
beheerd te zijn om geen biologisch spoor te verlaten.

Chinese verslagen van de Uittocht

Het volgende verslag was geen verslag van een zonneverduistering:

„Van yi-mao (dag 52) aan vroege volgende ochtend was er mist, dan aten drie vlammen de zon, werden de
grote sterren gezien.“
Heji 11506

Een totale zonneverduistering ging door Yin 4 Maart, 1250 V.CHR. op dag 53 niet dag 52 over. De totale
zonneverduistering 5 Juni, 1302 V.CHR., was de volgende dag, Dag 53 niet dag 52. 3 maart, 1307 V.CHR. was
nieuwe maan en dag 53 van cyclus 60 in China. Misschien er was een zonmirakel om te beginnen met wat
moest de passovermaand in een jaar zijn die 07 beëindigen, zo zelfs 100's zijn aan de geboorte van Jesus. Aldus,
zou een zonmirakel in 1307 V.CHR. V.CHR. 1300 jaar aan de geboorte van Jesus in 7 zijn. 3 maart, 1307 kon
V.CHR. de maand en het jaar van de geboorte van John Doopsgezind zes maanden vóór de geboorte van Jesus,
12 September, 7 V.CHR. aanpassen.

De Sabbat Jesus was in het graf kan drie lange dagen geweest zijn, zelfs donker misschien 7 uren van X12 = 3
X 24 uren. 13 maart, 1252 V.CHR. was dag 52 van cyclus 60, 12 Maart, waren 1252 V.CHR. de volle maan =
passover; de volgende dag, dag 52 van cyclus, 13 Maart, zou 1252 V.CHR. de dag evenaren nadat passover =
de Sabbat Jesus in het graf de dag na passover was. Dan, at dit drie dagen de zon die de Chinezen beschreven
aangezien de zon in het toenemen zij uithongerde zo lang was. Het 12de jaar van Wending was 1240 V.CHR. =
het eerste Bleke jaar van koning = konings Bleke droom, 15 Februari, 1240 V.CHR. Het eerste jaar van



Wending moet dan V.CHR. 1252, en in de lente, zoals alle Chinese keizers zijn. Dan, kan dit zonmirakel van
een lange nacht op passover geweest zijn wat, eerder dan een zonneverduistering werd geregistreerd.

Jubile was V.CHR. 1291, stierf het jaar Ramses II. Dan was het 39ste jaar van jubile 1252 V.CHR. = de 38.5
jaar van het leven van Jesus = passover van zijn offer.

Het volledige 35ste jaar voor koning Bleek, van zijn eerste jaar in het 12de jaar van Wending, in de lente 15
Februari, 1240 V.CHR., aan de maanverduistering 23 September, 1205 V.CHR. 35 + 1205 V.CHR. = 1240
V.CHR. Daarom een volledige 12 jaar rug van 1240 V.CHR. = 1252 V.CHR. Zelfs, werd het 35 jaar geteld 35.5
jaar 15 van Februari, 1240 V.CHR. aan 23 September, 1205 V.CHR.

Wuding: „In zijn 50ste jaar… in zijn 9de jaar, stierf hij.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van de Boeken van het Bamboe. p.136.

Deze negen die jaar aan het 50ste jaar van Wuding wordt toegevoegd schijnt nodig niet. Wuding zou met van
hem regeert in jaar 44 van 1393 V.CHR. van cyclus beginnen. Tsoo- kang in 1334 V.CHR. 43d van cyclus.
Tsoo- Keah in 1323 54 van cyclus. Fung-zonde in zevenentwintigste van 1290 V.CHR. van cyclus. Kang-ting
in eenendertigste van 1286 V.CHR. van cyclus. Streef -na:streven-yih in negenendertigste van 1278 V.CHR.
van cyclus na. Het willen in veertiende van 1243 V.CHR. van cyclus.

Correctie van negen jaar: 1393 V.CHR. 44 van correcte cyclus. Nu: Tsoo -tsoo-kang in 1343 V.CHR. Tsoo-
Keah in 1332 V.CHR. Fung-zonde in 1299 V.CHR. Kang-ting in 1295 V.CHR. Streef -na:streven-yih V.CHR.
in 1287 na. V.CHR. het willen in 1252.

Aldus, begon Wuding met van hem regeert correct op 44 van cyclus 60. Dan werd 9 jaar toegevoegd aan
Wuding, en de volgende koning regeert ontweken tegen 9 jaar.

Aldus, regeert het zonmirakel in 1252 V.CHR. om met Wanding te beginnen.

Het doel om voor dag 52 zou divining Jesus moeten zijn zou zijn geboren 12 September, 7 V.CHR. op dag 52
van cyclus 60.

Ook, zou de vervulling van jubile op Yom Kippur, toen Jesus van Isaiah 61 in Luke 4 in Nazareth sprak om
met zijn ministerie te beginnen, op 9 September, ADVERTENTIE moeten zijn 29 = dag 52 van cyclus 60 in
China.

Niettemin, als niet een zonmirakel, dan dit een verslag van een zonneverduistering kan zijn.

Moet het eerste jaar van Wending V.CHR. 1252 zijn. Vaak er was een nieuwe keizer in China toen er een
zonmirakel was.

Een goed boek op de periode van 1250 V.CHR. in het Midden-Oosten is: 1177 V.CHR., leidt de doen
ineenstorten jaarbeschaving, een het vertellen verhaal van hongersnood, aardbeving, invasies van de Overzeese
Volkeren, het afsnijden van handel deze beschavingen afhing van. Zo streng het terug te krijgen eeuwen nam.
Van de Uittocht aan de ingang van Joshua in het Beloofde Land, nergens waren er voedsel of veiligheid in het
Midden-Oosten.

De ontbrekende 76 jaar moet na farao Sheshenq zijn. Sheshenq bestreed Israël in het vijfde jaar van Reoboam
= 1000 V.CHR., niet 925 V.CHR. Aldus, stierf Merneptah V.CHR. in 1281 niet 1205 V.CHR. = de zelfde 76
jaar. Aldus, regeert het missen van pharaohs van 76 jaar moet na farao Sheshenq zijn.



Datum 1177 V.CHR. evenaart V.CHR. eigenlijk 1253 omdat de Egyptische data 76 jaar moeten verder terug
worden verbeterd. Er was een grote aardbeving over die tijd in Pylos. De aardbevingen worden vaak V.CHR.
verbonden met zonmirakelen in China, zoals binnen 230 toen de zon in het westen tot de meridiaan toenam.
Vaak schudde de aarde in een zonmirakel.

Claude Schaeffer, het „originele graafwerktuig van Ugarit, gedacht een aardbeving veroorzaakte de definitieve
vernietiging van de stad.“ „Het huidige denken zet de datum V.CHR. van deze aardbeving bij 1250.“

De hongersnood wordt V.CHR. geregistreerd in het Midden-Oosten in dit 1260. Aldus, was er hongersnood
rondom Israelites tijdens de veertig jaar in de wildernis.

Het „jaar was V.CHR. 1177. Het was het achtste jaar van Farao Ramses III regeert de“ Overzeese Volkeren
kwam. Aldus, zijn 1177 V.CHR. V.CHR. 1252.

Aldus, stortte Egypte V.CHR. na de tien plagen van de Uittocht in 1281 in, en stortte verder na deze slag met
de Overzeese Volkeren in 28 later jaar.

Was het 12de jaar van Wending V.CHR. konings Bleke droom, konings Bleek eerste jaar 15 Februari, 1240.
Aldus, kan het eerste jaar van Wending in 1252, misschien met een zonmirakel V.CHR. begonnen zijn. En dit is
het omen voor een nieuwe keizer, Wending.

Er was V.CHR. een totale zonneverduistering in China 4 Maart, 1250. Maar dit was twee jaar nadat Wending
keizer werd.

„Bij de tijdspanne van de nacht van de zevende dagjisi (dag 6) er was (a) grote nieuwe ster die naast Huo
Antares.“ werd gezien
Heji 11503b

Van Xueshun Liu:
„Zoals voor de inschrijving die hieronder in het beeld verschijnt, u twee vertalingen aanhaalde. Eerste heeft de
eerste vier karakters zoals „op de 7de dag van de maand, een chi-szudag (laatste kwartmaan)…“ vertaald
Tweede vertaalt die karakters zoals „bij de tijdspanne van de nacht van de zevende dagjisi (dag 6)…“ Het blijkt
dat de tweede vertaling wegens twee redenen correct is. Eerst, is er geen karakter yue, „maand“ onder die vier
karakters. Als er geen yue zijn, hoe kon zeker één zijn het de zevende dag van de maand was? Jisi van de de
middelendag van de uitdrukkings „zevende dag“ was slechts de zevende dag van welke dag zijn begonnen te
tellen die zij. Ten tweede, als jisi inderdaad de zevende dag van de maand is, zou het het eerste trimester van de
maand moeten zijn. Dat is het principe van Chinese maankalender.
Daarom is de vertaling de „7de dag van de maand (laatste kwartmaan)“ verkeerd. Zonder meer informatie van
de inschrijving, is het niet mogelijk te bepalen aan welk kwart van maandag jisi behoort.
Nu, draaien aan verduisteringen. Eerst, „Drie vlammen aten (tijdwoord) de zon, en een grote ster werd gezien“
in uw hieronder geciteerde e-mail en het „Eerste verslag van een zonnebekendheid is gevonden in een
schildpadshell inschrijving, die „drie plotseling barstende die branden etend een brok van de zon“ beschrijft, die
op de website http://www.china.org.cn/e-gudai/6.htm verschijnt in uw e-mail gisteren wordt aangehaald,
verwijst naar de zelfde inschrijving. Het wordt niet beschouwd als een verslag van zonneverduistering door
deskundigen in vroege Chinese astronomie en vroege Chinese geschiedenis.
Toen ik een Ph.D student in China en in UBC was, omvatten mijn adviseurs geleerden bij Chinese Academie
van Sociale wetenschappen, die de meest prestigieuze academische instelling in China, Prof. Keightley UC
Berkeley, Prof. Takashima bij UBC, en Prof. Pankenier bij Universiteit Lehigh bedraagt. Ik heb ook vrienden
bij Chinese Academie van Wetenschappen. Al deze geleerden denken niet dat de inschrijving een verslag van
verduistering.“ is



Er zijn twee maanverduisteringsverslagen „na zeven dagen, dag 56 aan dag 57; de maan werd verduisterd.“
„Na 6 dagen, op de nacht van dag 55, werd de maan verduisterd.“

Dan was het tellen zeven dagen later de maanverduistering, op dag 56 van cyclus 60, dichtbij de tijd van de
Uittocht.

3 maart, 1307 V.CHR., de nieuwe maan, was op dag 53 van cyclus 60, en in de tijd van de het maken
orakelbeenderen aan goddelijk. Als dit een zonmirakel was, zou de tijd van de nieuwe maan het best werken
omdat de maan niet wordt vermeld. 1307 was V.CHR. 1300 jaar V.CHR. vóór de geboorte van Jesus in 7.
Aldus, kan dit verslag geen zonneverduistering zijn, maar zoals hierboven, kan een zonmirakel beschrijven. De,
en zo zon die Hongarije dat zij niet toenemen niet zijn tot de zon toenam na drie dagen aten, waarna zij
offerden. Dit zou een zonmirakel zoals de drie dagen van duisternis in Egypte kunnen zijn. De zon 180° van
middag Israël zou bij of zich vóór de dagende positie van de zon in het oosten in China bevinden.

Misschien waren de drie dagen van het 10:21 van de duisternisUittocht de nieuwe maan of 14 Februari, 1281
V.CHR. = dag 53 van cyclus 60, of morelikely de nieuwe maan 15 Maart, 1281 V.CHR. De farao verhardde
zijn hart omdat er respijt, meer tijd was.

Dit zou een anderhalve dag V.CHR. van de nieuwe maan Februari 14, 1281, of een halve maand van de
nieuwe maan 15 Maart, 1281 kunnen zijn V.CHR., aan de Vrijdag van de Uittocht, 30 Maart, 1281 V.CHR.

10:27 van de uittocht „maar LORD verhardde het hart van Pharaoh, en hij zou hen niet laten gaan.“

15 maart, 1281 zou V.CHR. de negende plaag van duisternis kunnen zijn twee weken vóór passover. Maar
geen dag 53 van cyclus 60 zou zijn.

Het 9:7 van de baan „dat commandeth de zon, en het riseth niet; en sealeth omhoog de sterren.“

1307 is V.CHR. 26 jaar V.CHR. vóór de Uittocht in 1281. Aldus, 101 X 13 = 1313 jaar. 1281 V.CHR. + 33
kruisiging van Jesus van de ADVERTENTIE = 1313 jaar. 1307 V.CHR. is 2 X 13 jaar verder terug.

2:41 van Luke „nu gingen zijn ouders naar Jeruzalem elk jaar bij het feest van passover.
Het 2:42 en toen hij twaalf jaar oud was, zij stegen naar Jeruzalem na de douane van het feest.“

Wu werd keizer 12 jaar na de dood van zijn Bleke vader. Het bleke eerste jaar was het zonmirakel van 15
Februari, 1240 V.CHR. in het 12de jaar van keizer Wending.

Aldus, kan de 13 of 12 jaar van het leven van Jesus het punt van het symbool van jaren 13 in zonmirakelen
zijn. Jesus leefde 38 en een half jaren. 13 + 13 + 12.5 = 38.5 jaar.

Mijn grootvader geloofde wij zevenjarige leeftijden leven. Dan 5 X 7 = 35. Jesus zou 35 in 29 September
ADVERTENTIE draaien toen hij van Isaiah 61 sprak om het 50ste jubile jaar te vervullen. Dan drie en een half
jaren van het ministerie van Jesus aan 3 April, ADVERTENTIE 33. Dan wordt Jesus genomen tot Hemel de
nieuwe maan, Zaterdag, 16 Mei, ADVERTENTIE 33.

Als dit een zonmirakel op de jaren van de Pascha X100 vóór de kruisiging van Jesus was, zou dit V.CHR. een
zonmirakel op de volle maan in 1268 kunnen zijn, = 1300 jaar vóór het offer van Jesus in ADVERTENTIE 33,
is Er geen jaar nul. 5 februari, 1268 V.CHR. was de volle maan op dag 52 van cyclus 60. Aldus, kan een
zonmirakel geweest zijn wat en niet een zonneverduistering werd geregistreerd.



Wu Yi werd keizer V.CHR. over 1283. Hij bewoog zijn kapitaal in zijn derde jaar, het jaar van de Uittocht.
Hij bewoog V.CHR. opnieuw zijn kapitaal in zijn 15de jaar, 1268. Aldus, kan dit verslag van het orakelbeen
niet van a natuurlijk - voorkomende verduistering, maar van een zonmirakel zijn. Toen Jesus werd gekruisigd
die was er duisternis drie uren wordt geregistreerd. Een zonneverduistering duurt slechts 7 hoogstens minuten.
Aldus, één van beide werd de zon rond de aarde bij de snelheid van lichte die tijd bewogen op de zon en geen
zonlicht wordt tegengehouden. Of, de zon was behandeld in de schaduw stellend de aarde. Aldus, kan een
gelijkaardig zonmirakel aan bij de kruisiging van Jesus 1300 vroeger jaar, in 1268 plaatsgevonden hebben
V.CHR. om aan Jesus te richten.

Divined op dagwuxu [35]: De „vorm van hui (komeet) is veranderd; misschien zal de duisternis weggaan.
(Controle:) het was een duidelijke dag.“ [Heji, 32915]

Als de drie dagen van duisternis vlak vóór de Pascha en de Uittocht waren, dan kan het V.CHR. dag 35 van
cyclus 60, Woensdag, 28 Maart, 1281 geweest zijn. Aldus, koos Israelites V.CHR. een lam de 10de dag,
Zondag, 25 Maart, 1281 en hield V.CHR. het in hun huizen aan de 14de dag, 30 Maart, 1281 toen zij het lam
voor de Pascha offerden. Er kan een zonmirakel zes maanden vroeger geweest zijn op wat V.CHR. Yom Kippur
de tiende dag van de zevende maand 30 September, 1282 zou zijn. Of de zon verplaatste V.CHR. naar de
overkant van aarde in de drie tijd van duisternis de nieuwe maan 15 Maart, 1281. 187 dagen van de eerste dag
van de eerste maand is de 10de dag van de zevende maand.

Er zijn een paar andere mogelijkheden. De zon kan zich aan de overkant van aarde en aardestroom in een
omgekeerde baan van de zon V.CHR. bewegen, dan 28, 1281 Maart, de rug van de zonbeweging en de
aardestroom in de normale baan van de zon.

Nochtans, kunnen de drie dagen van duisternis op de nieuwe maan, 15 Maart, 1281 V.CHR. geweest zijn.

De zon kan zich bij de kruising van het Riet/het Rode Overzees voor een lange nacht, over 5 April, 1281,
en/of bij de slag van Amalek voor een lange dag, Uittocht 17, in Mei 1281 V.CHR. bewegen V.CHR.

Het 24:7 van Joshua „en toen zij unto LORD schreeuwden, hij zetten duisternis tussen u en de Egyptenaren,
en brachten het overzees op hen, en behandelden hen; en uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte heb gedaan:
en ye bleef stilstaan in de wildernis een lang seizoen.“

Waarschijnlijker V.CHR. verplaatste de zon meer dan 3 X 360° drie dagen van duisternis naar de overkant van
aarde bij de nieuwe maan 15 Maart, 1281. Aldus, zou er geen maanlicht in de drie tijd van duisternis zijn. Dan
kan de zon zich terug 187 dagen later bij V.CHR. het opheffen omhoog van het tabernakel op de 10de dag van
de zevende maand, 20 September, 1281 bewogen hebben.

10:28 van de uittocht „en de Farao zeiden unto hem, thee van me, neemt aandacht aan thyself, niet meer ziet
mijn gezicht krijgt; voor in die dag sterft thou het meest seest mijn gezicht thou shalt.
Het 10:29 en Mozes zeiden, goed gesproken Thou hast, ik opnieuw niet meer zullen zien thy gezicht.“

Aldus, kan dagwuxu 35, 26 Maart, 1281 V.CHR., de drie dagen van duisternis zijn en de vier dagen moest
Israelites een lam in hun woningen nemen waar zij licht hadden.

Als de Uittocht Vrijdag was, 30 was Maart, 1281 V.CHR., dan de nieuwe maan 13 V.CHR. Maart, 1281. De
nieuwe maan 14 Februari, 1281 V.CHR. was dag 52 van cyclus 60 in China. Dit was V.CHR. 45 dagen vóór de
Uittocht op 30 Maart, 1281. De zon kan 180 dagen opnieuw rondreizen. Dan ook, tijdens een omgekeerde baan,
misschien kan de zon 90 dagen en 45 dagen opnieuw bewegen opnieuw. Aldus, 14 Februari, 1281 V.CHR. 30
maart, 1281 V.CHR., 15 Mei, 1281 V.CHR. begin de derde maand vlak na de lange zonsondergang van Mozes:



Of, van de kruising van het Rode/Overzees 5 April, 1281 van het Riet V.CHR. - misschien toen de zon
plotseling in het oosten toenam die de Egyptenaren verblinden; zijn 45 die dagen aan de Zondag van de
Pinksteren, 20 Mei, 1281 V.CHR. - misschien wanneer de zon nog 12 uren bij zonsondergang wordt betekend
terwijl Mozes zijn handen steunde. Pinksteren in deze derde maand:

De Pinksteren moet 1281 V.CHR. Zondag, 20 Mei, 50 dagen na de Uittocht geweest zijn Vrijdag 30 Maart,
1281 V.CHR. Aldus, was de Zondag, 20 Mei, 1281 V.CHR. het patroon ook voor Pinksteren op een Zondag, 24
Mei, ADVERTENTIE 33.

Essenes hield 364 dagper jaar zodat de feestdagen altijd op dezelfde dag van de week vielen. Jeruzalem hield
een maankalender zodat de feestdagen op dezelfde dag van de maanmaand, gewoonlijk op een verschillende
dag van de week vielen. Niettemin, viel de Zondag Mei 20, 1281 V.CHR. en Zondag 24 Mei, ADVERTENTIE
33 op Pinksteren op deze maankalender.

Aldus, was de Pinksteren op een Zondag, en in een jubile jaar 49 van de verovering van Joshua in 1241
V.CHR., een teken van de komst van Christus.

49 jaar jubile werd V.CHR. gehouden 49 cycli van het 70ste jaar van Isaac in 2369. Dat jaar was V.CHR. 44
jubliles van Adam in jaar 800 Armeniër, 4568, plus 44 jaar. Van bij het begin van de Armeense kalender in
5358 V.CHR. zijn 110 cycli van 49 jaar jubiles aan het offer van Jesus in 3 April, ADVERTENTIE 33.

50 jaar jubiles van Armeense sothis die met cyclus 5368 beginnen V.CHR. = 5400 jaar aan het offer van
Jesus. Adam in jaar 700, 4668 V.CHR., jaar 800, 4568 V.CHR., en in vele jaren X68 BC 50 jaar jubliles aan
zelfs 100's aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33. Dan ook was er veel 50 jaar jubiles V.CHR.
van de Armeense cyclus van 3907, Noah vloed in 3307 V.CHR., X07 jaren aan de geboorte van Jesus in
September van ADVERTENTIE 29. Dan, was er 50 jaar jubiles V.CHR. van de verovering van Joshua in 1241
- de 70 jaargevangenschap (591 V.CHR. aan 521 V.CHR.) - van 521 V.CHR. 50 jaar jubiles aan het ministerie
van Jesus in ADVERTENTIE 29.

45 dagen terug vanaf 4 April is 18 V.CHR. Februari - de nieuwe maan 15 Februari, 1281. De drie
dagenduisternis zou op de nieuwe maan V.CHR. moeten zijn, of 15 Februari of 15 Maart, 1281.
Waarschijnlijkst waren de drie dagen van duisternis de nieuwe maan Maart 15, 1281 V.CHR. en de Uittocht 14
later dagen, Vrijdag, 20 Maart, 1281 V.CHR.

19:1 van de uittocht „in de derde maand, toen de kinderen van Israël vooruit uit het land van Egypte waren
gegaan, kwam dezelfde dag zij in de wildernis van Sinai.
19:2 want zij van Rephidim, waren vertrokken en aan de woestijn van Sinai, waren gekomen en in de wildernis
hadden geworpen; en daar kampeerde Israël vóór het onderstel.“

Het „onderzoek maakte op dagren-ji (49ste dag van cyclus): Zal de zon zhi op dag jia-yin.“ hebben (51ste dag
of twee dagen later)
Heji 33703

De Chinezen kunnen geprobeerd hebben om de terugkeer van de zon ongeveer 180 later dagen, dus op te
voorspellen ongeveer dezelfde dag van 60.

De „waarzegging was op dagjen-tzu [49]. Er waren een chih van de zon op dag chia-yin [51]“
(Yi-Ts'un, 384)

Eveneens, kunnen de Chinezen geprobeerd hebben om de terugkeer van de zon ongeveer 180 dagen na het
eerste zonmirakel te voorspellen. Dit kan 13 V.CHR. Februari, 1281 geweest zijn. De zon kan rond de aarde
keer naar het oosten draaien zeven als de zon, chih, van het oosten westelijke 180° in de eerste drie keer



opvlamde, dan op de vierde teruggekeerde keer het draaien rond zon 3 + 4 = 7 X 180°. De zon die plotseling in
het oosten zoals Phaethon toenemen. Aldus, kan dit model de Chinese rekening en geen netto ontbrekende tijd
verklaren. Aldus, waren de verduisteringswegen het zelfde before and after de zonmirakelen die wij hen om
zouden ontwerpen te zijn van vandaag.

Als dag 7 een chia-tzudag was, zou de vorig kwartmaan, dit een zonmirakel op de dag kunnen zijn de kinderen
van Israël het Rode Overzees/het Overzees van het Riet, misschien zeven dagen na de Uittocht kruisten. Aldus,
misschien werd de redenaarde beschreven zoals zijnd upsidedown.html en de uren wanordelijk na de plagen en
de verwoesting die in de Uittocht uit Egypte beëindigen, omdat de aarde in een omgekeerde baan was.

De getijden nemen en vallen slechts twee voet op het het noordeneind toe van het Rode Overzees omdat de
trekkracht van de Maan slechts oost-west is. Israelites kruiste hoe dan ook het Overzees van het Riet, niet het
Rode Overzees.

De datum van de dood van Mernaptah van de Farao wordt geplaatst in ongeveer 2 Mei, 1203 V.CHR. volgens
Wikipedia. Als deze Duitse die historicus de sothiscyclus wordt gedateerd aan 1280 V.CHR., dan de dood van
Merneptah in 1203 V.CHR. 80 later jaar zou zijn. De kalender toen file 20 dagen, 20 X 4 = 80. Dan zou de
datum van 2 Mei, 1203 V.CHR., III Shemu 5, eigenlijk 20 V.CHR. Mei, 1281 zijn. De zondag 20 Mei, 1281
V.CHR. was de dag van Pinksteren. Dit I Shemu 13 eerder dan II Shemu 13 worden geschreven. Aldus, kan
Merneptah één maand vroeger bij het Rode/Overzees van het Riet tijdens het ongedesemde brood in de week
van de Pascha, tussen Vrijdag, Maart 30, 1281 V.CHR. en Zaterdag, 7 April, 1281 gestorven zijn V.CHR.; in
plaats van 2 Mei. Tellend 1 Juli als 30ste dag van de 4de maand, 2 Mei, kan de 5de dag van de 3de maand zijn.
Nochtans, is het tellen van 3 maanden terug vanaf 1 Juli 1 April. En vooruit het tellen van 5 dagen is 5 April.
Aldus, stierf de Farao Merneptah op 2 geen Mei, maar over 5 April, of 13 April, en dat V.CHR. in 1281.

Of teruggevend van het sothis nieuwe jaar 16 Juli, kan datum 3.5 3 X 30 + 5 evenaren = 95 dagen terug vanaf
16 Juli. Dit evenaart V.CHR. 14 April, 1281. De sothiskalender beweegt terug één dag om de vier jaar. Zo zou
een datum die achteruit tot gelijke 3.5 overgaan 14 April, 1281 V.CHR. moeten zijn.

Het verschil is 40 jaar, het eind V.CHR. en van sothis in 1281 1321 V.CHR. En 76 jaar rug van de dood van
Merneptah in 1205 V.CHR. aan 1281 V.CHR. Deze 40 jaar klopt + 76 jaar aan 115 jaar. De sothiskalender
gesteund vier jaar elke dag. Zo, 2 zou Mei, 1205 V.CHR. voor de dood van Merneptah 115/4 moeten zijn = 29
dagen verder terug. Dan, zou de dood van Merneptah van de Farao bij de kruising van het Rode/Overzees van
het Riet, 3 April, 1281 V.CHR. moeten zijn. Dit evenaart de Uittocht op de Pas over Vrijdag, 30 Maart = het
offerVrijdag van Jesus, 3 April, ADVERTENTIE 33 en de verrijzenisZondag van Jesus, 5 April,
ADVERTENTIE 33.

Dan van de nacht van Vrijdag 30 Maart, zijn 1281 V.CHR. 4 dagen om aan het Riet/het Rode Overzees te
krijgen.

15:19 van de uittocht „voor het paard van Farao ging binnen met zijn blokkenwagens en met zijn ruiters in het
overzees, en LORD bracht opnieuw de wateren van het overzees op hen; maar de kinderen van Israël gingen op
droog land in het midden van het overzees.“

Er was een gedeeltelijke zonnedieverduistering in Egypte, 14 April, 1281 wordt gezien V.CHR.:

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fupsidedown.html
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33:7 van aantallen „en zij verwijderden uit Etham, en draaiden opnieuw unto Pihahiroth, die vóór Baalzephon
is: en zij wierpen vóór Migdol.
33:8 en zij vertrokken van vóór Pihahiroth, en gingen door het midden van het overzees over in de wildernis.“

Baalzephon = koude, of Zon = Lord en zephon = dark. Zephon zoals typhon = onweer. Misschien was er deze
gedeeltelijke zonneverduistering vroeg bij de kruising van het Overzees van het Riet in de ochtend zoals
afgeschilderd. Dan, zou de temperatuur verscheidene graden Celsius laten vallen.



Als de kruising van het Rode Overzees recenter was zou dit Israelites een maand aan maart 350 mijlen aan
Aqaba van Ramesses geven. Nochtans, moet de kruising van het Rode/Overzees van het Riet vóór vijftiende
van de tweede maand geweest zijn. Zie Uittocht 16:

16:1 van de uittocht „en zij namen hun reis van Elim, en al congregatie van de kinderen van Israël kwam unto
de wildernis van Zonde, die tussen Elim en Sinai, op de vijftiende dag van de tweede maand na hun het
vertrekken uit het land van Egypte.“ is

Dit moet 1 V.CHR. Mei, 1281 zijn. 2 mei, 1203 V.CHR. was datum van de dood van Merneptah van de Farao
door een Duitse Egyptologist wordt gegeven die. Merneptah stierf V.CHR. in 1281, waarschijnlijk in April.
Midrash verklaart de Farao de enige overlevende was.

Nochtans, verklaart de Bijbel pharaoh het paard in het overzees was verdronken.

15:19 van de uittocht „voor het paard van Farao ging binnen met zijn blokkenwagens en met zijn ruiters in het
overzees, en LORD bracht opnieuw de wateren van het overzees op hen; maar de kinderen van Israël gingen op
droog land in het midden van het overzees.“

De datum 2 Mei kan verkeerd uit 1204 V.CHR. worden genomen.

Merneptah regeerde 10 jaar, regeerde Ramses II 66 jaar vermoedelijk van 1279 V.CHR. - 76 = 1203 V.CHR.
Één jaar verschillend = de dood van Merneptah in 1204 V.CHR.

2 mei was de nieuwe maan V.CHR. in 1204. Merneptah stierf V.CHR. in 1281 (76 jaar aan 1205 V.CHR.).
Dan, kan de kruising van het Riet/het Rode Overzees op de nieuwe maan en de zonneverduistering in de
ochtend van 14 April, 1281 V.CHR. zijn.

Dit betekent zij het Rode Overzees in minder dan één maand, d.w.z., vóór de vijftiende dag van de tweede
maand, 27 April, 1281 moeten V.CHR. gekruist hebben. 2 mei, 1203 V.CHR. is de 10de dag van de
maanmaand. 24 april, 1281 V.CHR. is ook de tiende dag van de maanmaand.

Nochtans, is de beste gissing de kruising van het Overzees 5 van het Riet April, evenaren 1281 aan het eind
van het feest van ongedesemd brood V.CHR. de traditie Mozes kruisten het Riet/het Rode Overzees op de
zevende dag sinds de Uittocht.

Of een zonmirakel op de nieuwe maan 14 April, 1281 V.CHR. die 3.5 kunnen evenaren = ten derde maand
terug van Sothis dag 16 Juli, 5 dagen terug = 3 X 30 + 5 = 14 April, 1281 V.CHR.

„Divined op dagguiyou [10]: De zon werd verduisterd in de avond; het zal gunstig zijn. Divined op dagguiyou
[10]: De zon of de maan werd verduisterd in de avond; het zal.“ ongunstig zijn
Heji, 33694

„Divined op dagguiyou [10]: De zon werd verduisterd in de avond; wij zouden het aan voorvader Shang Jia
moeten melden.“
Heji, 33695

Dag 10 van cyclus 60 zou de volle maan, een voorloper aan passover, Maart 20, 1307 V.CHR. of maandag 17
van de 7de maand kunnen zijn = 16 September, 1307 V.CHR. = Omen van de geboorte maandag 17 van Jesus
van de 7de maand, 12 September, 7 V.CHR. Aldus, zijn 1307 V.CHR. 1300 jaar, aan de dag, V.CHR. vóór de
geboorte van Jesus in 7. De god die de zon bewegen kan als zonneverduistering in China op een orakelbeen
worden geregistreerd. Aldus, is de zon bij middag in Israël bij zonsondergang in China. Aldus, verdonkerde de



volle maan bij zonsondergang in China, of de zon verdonkerde bij zonsondergang in China. De zon
verdonkerde toen Jesus op het kruis bij middag op passover in Israël = de zon was bij zonsondergang in China
wordt verdonkerd dat. Misschien was dit V.CHR. het zelfde zonmirakel bij de voorloper aan passover 20 Maart,
1307.

Deze zonneverduistering van 26 Mei, 1217 V.CHR. is verondersteld om de vroegste geregistreerde
zonneverduistering te zijn. Zoals u boven een zonneverduistering werd geregistreerd op dag 10 van cyclus 60
ziet aangezien dit 26 Mei, 1217 V.CHR. is. Nochtans, aangezien u kunt zien de zonneverduistering nauwelijks
als nauwelijks zichtbaar in China was. Het verslag is van een avond zonneverduistering. Gelijk makend zijn de
zonneverduisteringen zelden zichtbaar. Er is een mogelijkheid de zonneverduistering in China werd gezien.
Niettemin, zijn er geen ontbrekende dagen in de Chinese telling van 60 vóór of na de lange dag van Joshua.
Aldus, kon de lange dag van Joshua niet door de Chinese telling van 60 dagen worden aan het licht gebracht.

Voorts geeft dit verduisteringsverslag op een orakelbeen op een dag 10 van cyclus 60 geen jaar. Zo is 26 Mei,
V.CHR. gelijke 1217 speculatief. Er zijn sommige zonneverduisteringsverslagen V.CHR. in Egypte vóór 1281
die de correcte tijdschaal aanpassen. Er zijn daar ook niet geen ontbrekende dagen. Zo werkt het aan het licht
brengen van de lange dag van Joshua met deze methode niet.

Het directe bewijsmateriaal voor de lange dag van Joshua is konings Bleke droom, de helft van een baan, zes
daarna maanden, in 15 Februari, 1240 V.CHR. in konings Bleek eerste jaar = 1240 V.CHR. omdat in zijn 35ste
jaar hij een maanverduistering op dag 13 van cyclus 60, 23 September, 1205 V.CHR. registreerde. De zon
bewoog terug 180° in konings Bleke droom na een jaar van een omgekeerde baan. De zon kan zich terug bij de
halve van de baanpunt en aarde stroom uit de omgekeerde baan bewegen. Aldus, de lange dag van Joshua op
het halve baanpunt. De zon nam plotseling in het oosten in het 8:13 van Rechters toe de volgende dag en de
aarde stroomde V.CHR. terug in een omgekeerde baan tot 15 Februari, 1240 toen de zon zich terug bewoog.

China kon nauwelijks de zonneverduistering, op dag 10 van cyclus 60, van 26 Mei, 1217 V.CHR. waarnemen.
Dan dit zonneverduisteringsverslag op een orakelbeen op dag 10 van cyclus 60, als niet een zonneverduistering
een verslag van een zonmirakel moet zijn.

De middagzon op passover in Israël verdonkerd is zoals in de drie uren van duisternis toen Jesus op het kruis
was, een type van de komst van Christus, het plaatsen zou zijn, gelijk makend zon, in China. Zoals dag 10 van
cyclus 60 19 Maart, 1204 V.CHR.

U kunt om het even welk deel van China in deze zonneverduistering nauwelijks zien in kaart brengen:



De zonneverduistering van 4 Maart, 1250 verduistert V.CHR. op dag 53 van cyclus 60 was totaal bij capitol
van China. Aldus, was de eis het vroegste zonneverduisteringsverslag 26 V.CHR. Mei, 1217 nadat de lange dag
van Joshua voor deze verduistering was niet zichtbaar in China in gebreke gebleven is. Aldus, wordt de
zonneverduistering van 4 Maart, 1250 V.CHR. hier geverifieerd, en antidateert V.CHR. de lange dag van
Joshua van 24 Augustus, 1241.

Waarschijnlijk, V.CHR. was de kruising van het Overzees van het Riet tussen 1 April en 5 April, 1281.
Beweegt de datum van het eind van de sothiscyclus kon 40 jaar recenter van 1321 V.CHR. aan 1281 V.CHR.
dit 2 ook bewegen Mei, dateren 1205 V.CHR. een maand vroeger aan 1 April, 1281 V.CHR. op dag 38 van
cyclus 60 in China met Israël bij het Bittere Meer door het Kanaal van Suez op de derde dag. 2 Mei datum die
dan één volledige maand uit zijn. De Egyptische data zijn uit alle één volledige maand, zoals 8 Augustus
werkelijk was 7 September.

Als het tellen terug van het verschijnen van Sirius bij 4 AM 17 Juli; dan 16 dagen + 3 X 30 - 5 = 102 dagen
achter = 5 April, 1281 V.CHR. Aldus, zou de datum van de dood van Merneptah van de Farao bij de kruising
van het Rode Overzees/het Overzees van het Riet een paar dagen na de Vrijdag van de Uittocht, 30 Maart, 1281
kunnen V.CHR. zijn. Aldus, kan de Farao in het Rode Overzees/het Overzees van het Riet verdronken zijn.
Voorts kan datum 3.5 7 April, 1281 V.CHR. evenaren de zevende dag van de zeven dagen van ongedesemd



brood. Aldus, kan de kruising van het Rode/Overzees van het Riet begin de zeven dagen van de Pascha geweest
zijn.

De datum in het boek: Chronologie des Pharaonischen Egypten, Mainz, (1997) werd, pp.190, naast farao
Merneptah gegeven 3.5 die als 2 Mei, 1203 V.CHR. werd geïnterpreteerd. Nochtans, waren 3.5 = III Shemu 5
in 1281 V.CHR. 21 Mei. In de traditionele datum van de nieuwe sothiscyclus in 1320 V.CHR. en de dood van
Merneptah in 1203 V.CHR. Het sothiseind was V.CHR. 1281. Aldus, van 1320 V.CHR. aan 1203 V.CHR. =
117 jaar/4 jaar per dag = 30 dagen meer achter, min 10 dagen in het verschil van 1320 V.CHR. en 1281 V.CHR.
2 Mei, 1203 dateert V.CHR. vooruit verbeterd 20 dagen aan 21 Mei, 1281 V.CHR. Nochtans, schijnt de dood
van Pharaoh in 6 April, 1281 V.CHR. de beste schatting te zijn.

3.5 = 16 + 10 April (10 dagen van het sothiseind in 1281 V.CHR. eerder dan in 1320 V.CHR. 1320 V.CHR. -
1281 V.CHR. = 40 dagen years/4 per jaar = 10 dagen. + 5 dagen van 3.5 = III Shemu 5) = 16 + 10 + 5 April = 2
Mei, 1203 V.CHR. De correcte datum van de dood van Merneptah schijnt V.CHR. de dag na Zondag, 20 Mei,
1281 te zijn. Een het rond maken fout kon de dood van Farao Merneptah 19 Mei, 1281 V.CHR. plaatsen zowel
de derde maand van Shemu als de vijfde Egyptische dag zowel van de sothisdatum als de maandatum.

20 mei, 1281 V.CHR. was V.CHR. de dag van Pinksteren, 50ste dag van de Pascha 31 Maart, 1281. De 40ste
dag van de Pascha 21 Maart, 1280 zou V.CHR. 2 V.CHR. Mei, 1280 zijn. Misschien stierf Merneptah één
vroeger jaar, 2 Mei, 1281 V.CHR.

Het 23:15 van Leviticus „en ye zullen unto u van de nieuwe dag na de Sabbat, van de dag tellen dat ye de
schoof van golf het aanbieden bracht; zeven sabbaths zullen volledig zijn:
23:16 zelfs unto zal de nieuwe dag na de zevende Sabbat ye vijftig dagen nummeren; en ye zal een nieuw vlees
aanbieden die unto LORD aanbieden.“

Aldus, ook was pentecost nadat Jesus van de doden toenam ook op de eerste dag van de week, zeven
sabbathsunto de nieuwe dag = Zondag, 25 Mei, ADVERTENTIE 33.

Handelt 2:15 „want deze niet dronken zijn, zoals ye veronderstelt, ziend het is slechts het derde uur van de
dag.
Het 2:16 maar dit zijn dat die door de helderziende Joel werd gesproken; “

Aldus, „van de nieuwe dag na de Sabbat“ = het derde uur van de dag van Zondag = 9 AM 25 Mei,
ADVERTENTIE 33.

3.5 kan 3 X 30 dagenmaanden evenaren terug. Dan misschien verdrinken de achter 16 dagen vanaf 16 Juli aan
30 Juni, toen 3 X 30 dagen terug naar 1 April, toen 5 dagen vooruit aan 5 April, 1281 V.CHR. wanneer de
Kinderen van Israël het Rode/Overzees en de Farao van het Riet en zijn paard zouden gekruist hebben wanneer
de gescheiden teruggekeerde wateren.

Dan kan 2 Mei datum van de nieuwe sothiscyclus zijn in 1281 V.CHR. eerder dan 1320 V.CHR. Dan zou de
Egyptische kalender 19 dagen = 76 die jaar gesteund hebben door 4 wordt verdeeld = 19 dagen. Dan terug van
nieuwe jaren 16 Juli, 30 dagen aan 16 Juni, 30 dagen aan 16 Mei, achter door:sturen de 19 dagen aan 26 April
en de 5 dagen aan 2 Mei. Aldus, 2 is Mei, 1203 V.CHR. de verkeerde datum voor de dood van Merneptah van
de Farao en 5 April, 1281 kan V.CHR. de juiste datum voor de dood van Merneptah van de Farao zijn.

De Egyptische cyclus Sothis van 1460 jaar eind was 1281 V.CHR. niet 1320 V.CHR. Aldus, was de dood van
Merneptah in III Shemu 5 2 geen Mei, 1203 V.CHR. maar 20 Mei, 1281 V.CHR. U kunt de zelfde 10 dagen
zien = 40 jaar, in het midden van dit pdfdossier, die de datum van jaar 44 van Farao Amasis verbeteren.
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15:8 van de uittocht „en met de ontploffing van thy neusgaten werd de wateren samen verzameld,
floodsH5140 rechtop als hoop wordt bevonden, en de diepten werden bevroren in het hart van het overzees
die.“

de „vloed“ H5140 verwijst gewoonlijk naar lopend water. Aldus, kunnen de Kinderen van Israël oostelijk
gekruist hebben de meeste vork van de Rivier van Nijl.

17:5 van de uittocht „en LORD zeiden unto Mozes, gaan vóór de mensen, en nemen met thee van de oudsten
van Israël; en thy staaf, waarmee thou het meest smotest de rivier, in thinehand neemt, en gaat.“

66:6 van de psalm „hij veranderde het overzees in droog land: zij gingen te voet door de vloed: daar
verheugden wij ons in hem.“

Het 74:12 van de psalm „voor God is mijn Koning van oude, het werk redding in het midden van de aarde.
74:13 verdeelt Thou didst het overzees door thy sterkte: thou het meest brakest de hoofden van de draken in de
wateren.
74:14 Thou het meest brakest de hoofden van leviathan in stukken, en het meest gavest hem om vlees te zijn
aan de mensen die in de wildernis wonen.
74:15 splijt Thou didst de fontein en de vloed: thou driedst omhoog machtige rivieren.
74:16 de dag thine is, is de nacht ook thine: thou hast bereidde het licht en de zon voor.“

Dit overzees kan oostelijk zijn de meeste vork van de Rivier van Nijl door het Kanaal van Suez, door de
Bittere Meren, het rietoverzees waar het riet, eerder dan het Rode Overzees groeit. Aldus, de verwijzing naar de
vloed van de rivier.

Deze rivier kan ook naar de kruising van de Kinderen van Israël verwijzen, aangezien het aan de plagen van
de Egyptenaren deed. Aldus, opnieuw kunnen de Kinderen van Israël oostelijk gekruist hebben de meeste vork
van de Rivier van Nijl.

Het 11:15 van Isaiah „en LORD zullen volkomen de tong van het Egyptische overzees vernietigen; en met
zijn machtige wind zal hij zijn hand over de rivier, schudden en zal smite het in de zeven stromen, en zal maken
mensen over dryshod gaan.“

De kruising van de Rivier van Nijl in de terugkeer van Israël, zoals het Overzees van het Riet = zoet water,
wordt verbonden met de scheiding van Mozes van het overzees. Mozes moet oostelijk gescheiden hebben de
meeste vork van de Nijl = zoet water en niet het Rode Overzees.



Hier ook in het 11:15 van Isaiah is de rivier van Nijl opgedroogd opdat de Kinderen van Israël kruisen.

Een onderzoek bij de kruising van het Rode Overzeese bewijsmateriaal verschijnt vele pagina's bewerend de
kruising van de Kinderen van Israël in Aqaba met bewijs van vele beenderen van paarden en blokkenwagens
was. Nochtans, elk van is dit een parodie, en de eisen zijn wijd doorgegeven fictie. Zie Snopes.

De cyclus Sothis begon opnieuw in 1281 V.CHR. niet 1320 V.CHR., een 40 jaarverschil;

jaar 44 van Amasis, is de eerste datum (II Shemu 13) maan en de tweede
(I Shemu 15) is burgerlijk en aangezien de burgerlijke datum op 21 September 558 V.CHR. viel
de maandatum viel op 9 (= 21 -12) 558 September BCE
welke een volle maandag volgens astronomie was, niet 1st onzichtbaarheid „glanzende degenen“!
41 jaar later was de 1st onzichtbaarheid van de maan op II Shemu 13
9 zou september 10 zich dagen later in de maand moeten bewegen. 201 dagen - 191 dagen = 10 dagen.
40 years/4 = 10 dagen. Als van IV Shemu 30 17 Juli, 1281 V.CHR. + 5 dagen.
= 19 september, 517 V.CHR. wat de 1st verdwijning van de maan was
toen Cambyses Egypte veroverde. Aldus, was 1st onzichtbaarheid " glanzend ones�.

Voeg vanaf 17 Juli achteruit toe:
1281 V.CHR. - 517 V.CHR. = 764, 764 /4 =191 dagen
5 + 17 + 30 + 31 + 30 + 31 + 28 + 29 = 201; 201 - 191 = 10 dagen.
2 januari = 191 dagen = IV Shemu 30
3 december = III Shemu 30
3 november = II Shemu 30
4 oktober = 1 Shemu 30
4 september = 1 Shemu 1
19 september = 1 Shemu 15; 17 oktober = II Shemu 13

Aldus, moet de Farao Merneptah V.CHR. gestorven Mei 20, 1281, of de vijfde dag van drie maanden terug
van 1 hebben Juli = 5 April, 1205 V.CHR. = drie dagenreis aan het Overzees van het Riet waar de Farao en zijn
leger omkwamen. Dit jaar van de Uittocht is V.CHR. aan het eind van de cyclus van 1460 jaarsothis, eerder dan
2 Mei, 1203.

De zondag, 20 Mei, 1281 V.CHR. was ook V.CHR. de dag van Pinksteren, de 50ste dag van Zondag, 1 April,
1281. De 50ste dag van de verrijzenis van Jesus was de Zondag 5 April, ADVERTENTIE 33 Zondag, 24 Mei,
ADVERTENTIE 33 = het geven van de Heilige Geest in Pinksteren. 50 dagen van Zondag, 1 April, 1281
V.CHR. = Zondag, 20 Mei, 1281 V.CHR. Aldus, misschien was er 1281 V.CHR. een zonmirakel op de eerste
dag van de maanmaand 16 Mei, 45 dagen na 1 April, 1281 V.CHR., in de derde maand toen de handen van
Mozes werden gesteund toen de zon plaatste en getuigden Joshua vechtAmalek en de Egyptenaren en voerden
de farao Merneptah 5 dagen later wegens het omen van een lange zonsondergang uit.

De 50 dagen van Pinksteren telt van de dag na passover. De eerste dag na passover is eveneens een Sabbat.
Aldus zijn er 50 dagen van Zondag aan Zondag, en niet Zaterdag aan Zaterdag.

Ik gaf een bespreking op kalenders de Bewaarders van de Tijd aan de lokale astronomiegroep, ocrasc.ca,
September 2016 bij de Universiteit Okanagan. Mijn punt in elk van het was de Egyptische Kalender Sothis
begon V.CHR. in 2737, niet 2777 V.CHR.

Farao van Amasis van Egypte stierf V.CHR. in 517 toen Cambyses van Perzië Egypte veroverde. Dit was
datum I Shemu 15, 19 September, 517 V.CHR. op de dag „glanzende degenen“ op laatste visibiility van de
maan. Dan als Amasis op I Shemu stierf 15 kan deze datum V.CHR. extra versterkt als I Shemu 15 vanaf 1
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April, 1281 toen de Egyptenaren in het Riet/het Rode Overzees verdronken. Een lange nacht van reis terwijl de
zon rond de aardeVrijdag, 30 Maart, 1281 V.CHR. draaide terwijl de pijler van licht hen leidde, kon Israelites
de 50 mijlen aan het Overzees van het Riet bij Kanaal het van vandaag van Suez tegen 1 April, 1281 V.CHR.
nemen.

„(Voorwoord:) Op daggengzi [37]: (Last:) wij zouden een yi-offer aan de Ster van de Vogel moeten uitvoeren
(Niao xing). (Postface:) 7de maand.“ [Heji, 11500]

„(Voorwoord):) barst-Makend op dagjihai [36], in de avond: (Last:) op dag geng [37], zouden wij een bi-offer
aan [Noordelijke] Dipper (dou) moeten uitvoeren; (Controle:) het regende onophoudelijk. Barst die op de avond
van daggengzi maken [37]: wij zouden een bi-offer aan [Noordelijke] Dipper (dou) op dag moeten uitvoeren xin
[38]…“ Heji, 21350

De Chinese Kalender Yin begon in September. Aldus, zou de zevende maand deze dag 38, Zondag, 1 April,
1281 V.CHR. misschien de tijd zijn Israelites het Overzees van het Riet = zoet wateroverzees waar het riet
groeit, (Rode Overzees) kruiste.

66:6 van de psalm „hij veranderde het overzees in droog land: zij gingen te voet door de vloed: daar
verheugden wij ons in hem.“

Aldus, was oostelijk de meeste vork van de Rivier van Nijl de vloed Israelites door, niet het Rode Overzees
overging.

De god kan de zon bewogen hebben om de tijd te geven Israelites te kruisen. Misschien nam de zon in het
westen en V.CHR. geplaatst in de het oostenZaterdag toe, 31 Maart, 1281. Dan nadat de kinderen van Israël het
Riet/het Rode Overzees hadden gekruist kan de zon hebben plotseling en briljant V.CHR. toenam in het oosten
Zondag 1 April, 1281. Dan kan er het zelfde patroon van zonmirakelen geweest zijn bij de Uittocht zoals bij de
kruisiging en de verrijzenis van Jesus. De dag Gengzi 37 werd ook gevierd op de nieuwe maan een dag van
helderheidsZondag, 17 April, 1170 V.CHR., toen vassels het koninkrijk aan keizer Wu bevestigden.

Aldus, misschien nam de zon in het westen toe nadat Israelites het Overzees van het Riet op de derde dag van
de Uittocht 29 April, 1281 V.CHR. kruiste. Verrijzenis van Jesus was Zondag, 5 April, ADVERTENTIE 33.
Dan kan de zon in het oosten plotseling en helder zoals bij de verrijzenis van Jesus toegenomen zijn Zondag 1
April, 1281 V.CHR. op dag 38 van 60 Gengzi. Dan kan deze dag Gengzi, dag 37 van cyclus, Zondag, 17 April,
1170 V.CHR. een dag geweest zijn toen de zon plotseling en ook helder in het oosten toenam en als omen aan
keizer Wu werd genomen voor te leggen die het Mandaat van Hemel die dag ontving. Bij de Uittocht zou de
Grote Beer, dou, rechtstreeks benadrukken op middernachtZaterdag, 31 Maart, 1281 V.CHR. misschien toen de
zon in het westen en geplaatst in het oosten toenam. Dan stroomde de aarde uit de omgekeerde baan van de zon.

Dan steeg de zon plotseling in het oosten en de volgende nacht richtte de Grote Beer neer Straat in het noorden
op middernacht, die het nooit in een normale baan doet. 180 vroeger dagen, kan de helft van een baan vroeger, 3
Oktober, 1282 V.CHR. de zon tot de overkant van de aarde, ook op een dag 37 geleid hebben. Aldus, zou dag
37, gengzi, een bijgelovige dag worden en zo wordt het patroon van zonmirakelen bij de kruisiging van Jesus
herhaald.

De zondag, 17 April, 1170 V.CHR. was 1202 jaar aan het offer en de verrijzenis van Jesus. Aldus, ongeveer
1200 jaar later op dezelfde dag kunnen 37 van cyclus profetisch geweest zijn.

Eveneens V.CHR. V.CHR. evenaart jaar 451 van 1320 (Egyptische Sothis beëindigde V.CHR. 1281 niet 1320
V.CHR.) niet het 14de jaar van Xerxes. Xerxes begon met van hem regeert V.CHR. in 477. Zijn 14de jaar zou
V.CHR. 464 zijn.



1:3 van Esther „in het derde jaar van hem regeert, maakte hij tot een feestunto al zijn prinsen en zijn
bedienden; de macht van Perzië en Media, nobles en de prinsen van de provincies, die vóór hem zijn:
1:4 toen hij de rijkdom van zijn glorierijk koninkrijk en de eer van zijn uitstekende majesteit vele dagen, zelfs
honderd en fourscore dagen shewed.
Het 1:5 en toen deze dagen waren verlopen, de koning maakten tot een feestunto alle mensen die in Shushan het
paleis aanwezig waren, zowel groot als kleine unto, zeven dagen, in het hof van de tuin van het paleis van de
koning; “

„In zijn eerste jaar, van Koning Yuen, wat was pingel -pingelenen-yin (derde van cyclus 60, 474 V.CHR. =
het 3de jaar van Xerxes van 477 V.CHR.), hertog stierf Ting van Tsin.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.166.

Toen er een zonmirakel was namen de Chinezen het als omen aan veranderingskeizers, zoals wij hier zien.
Een daling aan de lente halve baan is 180 dagen. Een halve baan van de lente om te vallen is 187 dagen. Het
jaar past precies aan 474 aan V.CHR.

Het volgende zonmirakel verschijnt over het 14de jaar van Xerxes.

Aldus, zou zijn 14de jaar 465 V.CHR. moeten zijn. Aldus, V.CHR. tellend van de nieuwe sothiscyclus van
1281 aan 465 V.CHR. = 816 jaar. 816/4 hebben = 204 dagen de kalender gesteund. 204/30 = 6.8 .8 X 30 = 24.
Dit evenaart terug vijfentwintigste van Phamenoth 204 dagen vanaf 16 Juli. Aldus, kon er V.CHR. een
zonmirakel op dertiende van Adar in Esther op het Egyptische nieuwe jaar en de volle maan 28 December, 465
geweest zijn. De betekenis van deze datum in het 14de jaar van Xerxes niet het 12de jaar, is de dag van Purim.
Zie harvardhouse.com, Bijbelse Data.

20 februari, 466 V.CHR. was Vrijdag. Dit was een volle maan en de 13de dag van de maanmaand van Adar =
12de maand, en het 12de jaar van Xerxes.

9:17 van Esther „op de dertiende dag van de maand Adar, en op de veertiende dag van het zelfde, rustten zij
en maakten het een dag van het feesten en vreugde.“

Aldus, zijn de 13de dag en de 14de dag de Sabbat, de zevende dag van de week toen zij rustten.

Aldus, was er een zonmirakel op Purim!

Dit vijfentwintigste van Phamenoth evenaart 6 maanden 25 dagen tot 16 Juli wanneer Sirius eerst bij 4 AM =
Egyptisch nieuw die jaar verschijnt aan 25 December, 465 V.CHR. wordt gesteund. Aldus, gebruikt dit verslag
van de nieuwe maan 1 December, 1834 V.CHR. in Egypte, de zelfde kalender om een nauwkeurige datum te
krijgen: „Voor het bevestigen op tijd van de {Egyptisch MiddenKoninkrijk} en periodes die het voorafgaan, is
de belangrijkste datum het zevende jaar van regeert van Koning Sesostris III van de Twaalfde Dynastie. In dit
jaar, het spiraalvormige werd toenemen van de ster Sothis (onze Sirius) geregistreerd op 16. VIII van de 365
dag burgerlijke kalender, een feit dat, dankzij de regelmatige verplaatsing van deze kalender, met betrekking tot
het ware astronomische jaar, het jaar in kwestie toelaat om tussen 1876 en 1864 V.CHR., met elke
waarschijnlijkheid worden geplaatst die 1872 V.CHR. goedkeuren.“

Of vooruit het tellen van vijfentwintigste van Phamenoth zou ook dit 25 December, 465 V.CHR. wanneer het
tellen van de laatste maand van Juli, 16 dagen aan het verschijnen van Sirius zijn.

Het etiket van een wijnfles verkeerd aan 1872, de nieuwe maan 225 dagen aan 16 V.CHR. wordt gedateerd
Juli = 1 December. 76 jaar verder terug naar correct de Egyptische sothiskalender, 1872 V.CHR. + 76 jaar =
1948 die V.CHR. 1 december, 1948 V.CHR. was deze nieuwe maan, 225 dagen vóór 16 Juli.
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Merneptah Stele:

De „prinsen zijn verslagen, zeggend, „Vrede!“
Niet heft men zijn hoofd onder de Negen Bogen op.
Nu Tehenu (Libië) is gekomen te ruïneren,
Hatti wordt gepacificeerd;
Canaan is geplunderd in elke soort narigheid:
Ashkelon is overwonnen;
Gezer is gevangen;
Yano'am wordt gemaakt onbestaand.
Israël is gelegd afval en zijn zaad is niet;
Hurru is geworden een weduwe wegens Egypte.“

Dit stele was V.CHR. in vijfde jaar van Merneptah, 1286. Israelites was reeds in het land.

Er was V.CHR. een gedeeltelijke zonneverduistering, 70%, bij middag, 15 Juni, 1284.

Merneptah kan Israelites in zuidelijk Israël gedood hebben. Dan waren er Israelites in noordelijk Israël toen
Joshua zuidelijk Israël veroverde. Aldus, kan de lange dag van 10:12 Joshua de zelfde lange dag van
overwinning in Rechters 4.5.6.7.8 geweest zijn.

Het 15:16 van het ontstaan „maar in de vierde (veertigste) generatie zullen zij hither opnieuw komen: voor de
onrechtvaardigheid van Amorites is nog niet volledig.“

3:16 van Hebreeërs „voor wat, toen zij hadden gehoord, veroorzaakte: howbeit niet kwam dat alles uit Egypte
door Mozes.“

Aldus, waren de Hebreeërs reeds in Israël zoals die in de 40ste generatie, 1000 jaar na het Tijdelijke verblijf in
Egypte in 2307 V.CHR. worden beloofd. 40 de jaren van X25 aan een generatie = 1000 jaar.

Aldus, waren er geen Israelites in zuidelijk Israël toen Joshua binnenviel omdat de Farao Merneptah hen 45
jaar vóór de verovering van Joshua in zuidelijk Israël volgens Joshua 10 had vernietigd.

Het boek van Rechters geeft het beeld reeds van Israelites in noordelijk Israël toen Joshua begon zuidelijk
Israël te veroveren. Aldus, de slagen van Debra en Barak in Rechters 4, 5; en de slag van Gideon in Rechters 6,
7, 8; waren tegelijk met de lange dag van Joshua in 10:12 Joshua.

Het bewijsmateriaal voor het Verslag van 4 Maart, 1250 verduistert
V.CHR. op dag 53 van cyclus 60:



Zie de verduisteringsweg. Van Vijf Millennium van ZonneVerduisteringen, NASA. De ster in de
verduisteringsweg is ongeveer waar Yin was. Aldus, was dit een totale verduistering in die plaats als
grafiekstaten. Dit kan tot de zonneverduistering de vroegste dateable zonneverduistering maken. Het argument
dat geen verslag van een zonneverduistering tot op heden vóór de Lange Dag is gevonden van Joshua wordt
verslagen. Er was een nieuwe maan op Bingshen dag 53 in het eerste jaar van Wu als keizer. De vierde maand,
19 Mei, 1173 V.CHR. was de nieuwe maan op dag 53. Dit zou het dertiende jaar van Wu, eerste jaar als keizer
zijn, toen het koninkrijk gevestigd werd. Voor de Chinezen om als dag 53 Bingshen te beschouwen een



bijgelovige dag, moet er een totale zonneverduistering geweest zijn binnen recent geheugen op die datum.
Bleke de koning zou nota van het genomen hebben.

Dit en eerste jaar 1251 toen Wending Wu Yi verving en de zonneverduistering in het eerste jaar van Wending
de Chinezen voorstelt registreerde V.CHR. V.CHR. de zonneverduistering op dag 53, 4 Maart, 1250. Dan wordt
het argument dat geen mengende gebeurtenis zoals de Lange Dag van Joshua zonder een vroegere
zonneverduisteringsdatum kan worden ontdekt verslagen. Waarbij wordt geweten, dat de verduisteringswegen
waren waar wij hen zouden verwachten dat zijn, zelfs ontwerpend aan vóór de lange dag van Joshua, is dit
model noodzakelijk en verklaart hoe er lange dagen kunnen zijn nog geen ontbrekende tijd. Dit verklaart hoe
het zonnestelsel kan op zijn plaats worden teruggezet alsof niets gebeurde.

Van de zelfde plaats wordt een totale verduistering niet gezien opnieuw 375 jaar.

Zie de Data van de Verduistering in geschiedenis huidige chronologie herzien. Zie hoe de deskundigen het al
verkeerd hebben: EclipseDatesA1.pdf, EclipseDatesA1.ppt. De langere versie: EclipseDatesAAA.ppt,
EclipseDatesAAA.pdf

De rode Overzeese kruising en de zon die terwijl de handen van
Mozes worden gesteund plaatsen.

14:27 van de uittocht „en Mozes rekten vooruit zijn hand over het overzees uit, en het overzees kwam op zijn
sterkte terug toen de ochtend verscheen; en de Egyptenaren tegen het zijn gevlucht die; en LORD wierp de
Egyptenaren in het midden van het overzees omver.“

Het 15:12 van de uittocht „Thou stretchedst outH5186 thy rechts, H3225 earthH776 swallowedH1104 hen.“

Het woord voor rechts, rechterkant = H3225 = yamiyn= zuiden. Aldus, kan Mozes de zon getuigd hebben
plotseling toeneemt in het oosten in de middagpositie = zuiden = naar rechts, waarna, het Riet/het Rode
Overzees de Egyptenaren verdronk.

De Pascha moet van Vrijdag zijn. Misschien waren er op uur van duisternis bij middagVrijdag wanneer het
lam van de Pascha moet worden gedood. Dan de volgende dagZaterdag kan de zon in het westen toenemen en
geplaatst in het oosten. Waarna de kinderen van Israël het Riet/de Rode Overzeese Zaterdag kruisten. Dan kan
de zon plotseling in het oosten V.CHR. toenemen Zondag 1 April, 1281 nadat de kinderen van Israël hadden
gekruist, en verblindend de Egyptenaren.

Vóór de derde maand, zou zijn toen Joshua Amalek bestreed:

Er kan V.CHR. een ander zonmirakel in 1281 geweest zijn, toen Mozes zijn handen bij zonsondergang
steunde. De aarde kan niet houden stromend in en uit omgekeerde banen vóór het halve baanpunt. Dan
misschien als er een zonmirakel bij het Rode Overzees was, draaide de zon 360° rond de aarde en de baan van
de aarde werd niet veranderd tot de slag van Joshua met Amalek.

17:1 van de uittocht „en al congregatie van de kinderen van Israël reisten van de wildernis van Zonde, na hun
reizen, volgens het bevel van LORD, en pitchedH2583 in Rephidim: en er was geen water voor de mensen om
te drinken.“

H2583 CH-Ana-h, khaw-naw:
Een primitieve wortel (vergelijk H2603); behoorlijk te neigen om; als voortvloeisel te dalen om (van de
hellende stralen van avond); om een tent specifiek te werpen; over het algemeen te kamperen om (voor
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woonplaats of belegering): - verblijf (in tenten), kamperen, blijven stilstaan, kamperen, groeien aan een eind,
liggen, werpen (tent), rust in tent.

Deze slag moet vóór de derde maand, misschien op eenentwintigste van de tweede maanmaand over 3 Mei,
1281 V.CHR. geweest zijn. De eerste dag van de derde maand moet V.CHR. Zondag, 29 April, 1281 zijn. Dit
zou Pinksteren, de 50ste dag van de Pascha zijn.

17:12 van de uittocht „maar de handen van Mozes waren zwaar; en zij namen een steen, en zetten het onder
hem, en hij zat daarop; en Aaron en Hur bleven omhoog zijn handen, op kant, en andere op de overkant; en zijn
handen waren regelmatig tot het dalen van de zon.“

Dan één jaar later moet de zon terugkeren. Het seizoen van eerste rijpe druiven is in de maand van Mei-juni in
Israël. Aldus, kan Joshua van uit het spioneren van het land en het brengen van de cluster van druiven één jaar
na de slag van Joshua met Amalek teruggekeerd zijn:

Het 14:9 „slechts rebellen niet ye van aantallen tegen geen van beide LORD, vreest ye de mensen van het
land; want zij brood voor ons zijn: hun defensie H6738 is vertrokken van hen, en LORD is met ons: vrees hen
niet.“

H6738, tse-l, tsale.
Van H6751; schaduw, hetzij letterlijk of figuratively: - defensie, schaduw (- ow).

Het 84:11 van de psalm „voor LORD God is een zon en een schild: LORD zal gunst en glorie geven: geen
goed ding zal hij van hen dat gang.“ uprightly inhouden

Aldus, kan Joshua de zon verwacht hebben terugkeren één later jaar, en God om hen een uitgebreide dag bij
middag te geven om Palestina te veroveren. 3 mei, 1281 V.CHR. was dag 10 uit cyclus 60. Één later jaar, was
de Zaterdag, 27 April, 1280 V.CHR. ook dag 10 van cyclus 60. Dan kan de Zaterdag alvorens de Korf viel de
kruising van het Rode Overzees, of 27 geweest zijn April, waren 1281 V.CHR. de slag van Joshua tegen
Amalek en één jaar later 27 was April, 1280 V.CHR. dag 10 van 60 de 40ste dag van de Pascha wanneer de
teruggekeerde spionnen en bovengenoemde Joshua, „ons uitgaan meteen“ laten en er een zonmirakel was
wanneer de zon één later jaar moet terugkeren die aan de Chinezen als een verduistering was.

Of de zon kan nog Mozes en Joshua V.CHR. betekend hebben Zaterdag 12 Mei, 1281. Toen de zon één jaar
later 12 Mei terugkeerde, zijn 1280 V.CHR. dag 25 van 60 en kunnen dag 25 zijn toen er een zhismet in de zon
was.

„Divined op dagwuzi [25]: (Last:) The Sun heeft een smet, zou dit misschien aan de [Lord van Geel] Rivier
moeten worden gemeld.
Heji 33699

Misschien de zon de dag na de dag van Pinksteren V.CHR. is teruggekeerd - de viering van Oogst, 12 Mei,
1280 die. Nochtans, als de zon zich terug bij de slag van Rephidim begin de derde maand bewoog, 17 kan Mei,
1281 V.CHR., de zon tot de overkant van de aarde leiden de volgende dag, 18 Mei, verwachtten dat 1281 en
Joshua V.CHR. de zon zich beweegt terug één jaar later op de volle maanZaterdag, 18 Mei, 1280 V.CHR.
Aldus, zou een lange dag de schaduw/de schaduw/de defensie van de Palestijnen weghalen.

Er is de mogelijkheid dit volgende orakelbeen van het zelfde regeert van Wending is. Aldus, de gelijkaardige
aantallen Heji: Heji 11506 en Heji 11503b. Zelfs kunnen zij allebei een deel van het zelfde orakelbeen bezetten
of van de zelfde tijd dateren en zo samen gevonden. Misschien was Wending de opvolger van Wu Yi bang van
Omens van Hemel die hem de troon gaf en dit orakelbeen de dag na de totale zonneverduistering 4 Maart, 1250
V.CHR. inschreef. Op de dag van de Uittocht, dag 37 van 60, - dag 7 van de 10 dagweek - Vrijdag, 30 Maart,



1281 V.CHR., kan er een uur van duisternis geweest zijn in de tijd van middagEgypte, zoals het uur van
duisternis toen Jesus op het kruis en de middag Vrijdag 3 April, ADVERTENTIE 33 was. De duisternis bij
middag in Egypte zou een plotselinge duisternis bij zonsondergang in China betekenen.

Deze inschrijving is een voorbeeld van de Chinese dag die in de avond na zonsondergang beginnen die in
correct het dateren van de maanverduistering in konings Bleek 35ste jaar belangrijk is:

„Bij de tijdspanne van de nacht van de zevende dagjisi (dag 6) er was (a) grote nieuwe ster die naast Huo
Antares.“ werd gezien
Heji 11503b

De volle maan zou naar Antares op dag 7 cyclus 60 (37), 30 Maart, 1281 V.CHR. op weg zijn. De uittocht, 30
Maart, 1281 V.CHR. dag 37 - als dag 7 van de 10 dagweek zou kunnen worden geteld. Aldus, kon dit een
zonmirakel op dag 7 van de 10 dagweek beschrijven. 29 april, 1281 zou V.CHR. dag 7 van cyclus 60 zijn:

17:12 van de uittocht „maar de handen van Mozes waren zwaar; en zij namen een steen, en zetten het onder
hem, en hij zat daarop; en Aaron en Hur bleven omhoog zijn handen, op kant, en andere op de overkant; en zijn
handen waren regelmatig tot het dalen van de zon.“

De laatste kwartmaan beëindigde V.CHR. op een Zaterdag 12 Mei, 1281. Dit kan de tijd van deze slag Joshua
zijn vocht tegen Amalek. Antares zou in het oosten toenemen tegelijkertijd de zon in het westen plaatste. Dan
op het tijdstip van zonsondergang in Israël, zou Antares bij medio hemel in China zijn, de over halve nacht en
zonsopgang in zes uren. Slechts bewoog de zon het oosten 180° om zich nog in de Egyptische westelijke hemel
te bevinden. Aldus, nam de zon niet in zes uren toe op China. Het nam in 18 uren toe. Dan offerden de
Chinezen aan Antares de ster van de Brand toen de zon definitief toenam. De naam Antares betekent antes van
Mars, de andere rode ster.

Zie de problemen van Werktuigkundigen in de beenderen van het geodynamicaorakel. - „Drie vlammen aten
de zon“

Dit 3 Mei, 1281, als dit een Egyptische vaste datum van de dood van Merneptah aan 3 Mei van om het even
welk jaar is, zou terug vanaf 3 Mei, 144 dagen + 144 dagen + 17 Juli - het verschijnen van Sirius V.CHR. zijn.
Of eenvoudig 77 dagen terug vanaf 16 Juli. Aldus, verscheen Sirius niet voor de 77 dagen vanaf 3 Mei aan 16
Juli. Misschien was de dood van Merneptah niet op het verdwijnen van Sirius 3 Mei, 1281 V.CHR. maar op een
zonmirakel misschien bij de kruising van het Rode/Overzees van het Riet een paar dagen na de Uittocht. Aldus,
zou de Egyptische datum van de dood van Merneptah van de Farao in 3.5 3 maanden terug vanaf 1 moeten zijn
Juli, is 1 April. Dan is 5 voorwaartse dagen 5 V.CHR. April, 1281.

„U zou moeten weten dat het toenemen van Sothis op zestiende van de 8ste maand plaatsvindt. Kondig het aan
de priesters van de stad van sekhem-Usertasen en van Anubis op de berg en van Suchos aan. En hebben deze
die brief in de tempelverslagen wordt ingediend.“

Opnieuw, terug vanaf 1 Juli, is 3 maanden 1 April. Forwar 5 dagen is 5 April, 1281 V.CHR. = de dood van
Merneptah van de Farao. Aldus, verliet de kruising van oostelijk de meeste vork van de Rivier van Nijl door
Suez 5 dagen na de Kinderen van Israël Ramses.

Het eerste jaar van Keizer Wending

Wu Yi stierf V.CHR. in 1251: De „koning joeg tussen Ho en Wei, toen hij aan dood door een grote
onweersbui.“ bang werd gemaakt in zijn 35ste jaar.
Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid III, de Annalen van de Boeken van het Bamboe, p.138
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De onweersbuien komen vaak in Januari voor in China. 14 januari, 1251 V.CHR. was de nieuwe maan en een
kea-tszedag, dag 1 van cyclus 60. Het was prophesied op een kea-tszedag toen er een zonmirakel, omen was:

„In zijn (te-Zonde) 22ste jaar, in de winter, had hij de grote jacht langs Wei.“ „Op de kea-tszedag, in de
laatste maand van de Herfst, kwam een rode vogel aan Fung. Mijn voorvader, het registreertoestel Ch'ow,
divined eens voor Yu over de jacht; en toen kwam hij kaou-Yaou, - van een omen als dat samen die nu.“ is
voorgekomen

Dit zonmirakel moet 16 V.CHR. November, 1207 zijn.

De datum van de totale zonneverduistering in het eerste jaar van Koning Wending, 4 Maart, 1250 V.CHR.,
bevestigt de hier gegeven chronologie. 15 Februari, V.CHR. datum 1240 van het zonmirakel van konings Bleke
droom was in het 12de jaar van Wending van de Keizer. Aldus, regeerde Wending V.CHR. van 1251 en zijn
12de jaar in 1240 V.CHR. De nadruk van dag 53 en een omen in het eerste jaar van keizerWu als keizer ook op
dag 53.

4 maart, 1250 V.CHR. is op dag 53 Bingshen. De drie dagen van duisternis in de negende plaag van Egypte
zouden 28 Maart, 1281 V.CHR. moeten zijn, enkel 3 dagen vóór de Uittocht, Vrijdag 30 Maart, 1281 V.CHR.

„In zijn (Wending) 11de jaar, (1241 V.CHR.) KE -KE-leih viel de horden van e-T aan, en hebben genomend
hun drie grote leiders, kwam met hen aan hof zijn overwinning melden. Koning gezet KE -KE-leih aan dood.“
Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid III, de Annalen van het Bamboe, P.138

Dit was het jaar van het zonmirakel van de val van de lange dag van Jericho en van Joshua. Het zonmirakel
kan Wending van KE -KE-leih jaloers gemaakt hebben, zodat zette hij hem aan dood.

Het 12de Jaar van Wending

Was de Bleke droom 15 Februari, 1240 van de koning V.CHR. toen hij midden oud en in slag tegen Koning
Wending was. Dan van Wending zou 12de jaar 1240 V.CHR. konings Bleek eerste jaar wanneer phoenixes
V.CHR. verschenen op van onderstelK'e de helft van een baan na de lange dag van Joshua, 24 Augustus, 1241
zijn.

„In het 12de jaar van Wending, phoenixes verzameld op onderstel K'e.“ Nota: Dit was het eerste Bleke jaar
van koning.
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid. p.138.

Aldus, zijn deze phoenixes V.CHR. het zelfde als phoenixes in konings Bleke droom, 15 Februari, 1240.

Phoenixes kan met de het plaatsen zon op China gezien te zijn dat zich nog bij middag voor de slag van
Merom bevond. Phoenix was de grote engel van de brandvogel die aan de zon vloog om het aan de overkant
van aarde te dragen. Aldus, Bleke kan de koning meer licht gehad hebben om de dynastie te bestrijden Shang
die dag. Allen omdat de God de dag voor Joshua langer maakte om de slag van Merom te bestrijden die dag.

„35ste jaar van koning Wen van Zhou, 1st maand, dagbingzi 13, tijdens verering van de volle maan is de
aangekondigde koning, „Velen… verduisteringen vroegtijdig, zou u moeten beginnen plannend voor de
successie. „“
Shu van Zhou van Yi. Kai van Xiao jie. ch.17



Dit moet de maanverduistering zijn zichtbaar vlak na zonsondergang in China 23 September, 1205 V.CHR. op
dag 13 van cyclus 60 het de eerste maandbegin in September. De verwarring kan eenvoudig deze
maanverduistering zijn was op dag 13, dag 13 van cyclus 60. De maan verduisteringen kunnen slechts op dag
15 van de maanmaand voorkomen. Aldus, Bleke eiste de koning deze maanverduistering een zon en
maanmirakel, een omen voor hem om keizer van China te zijn. Aldus, zou de verering van de volle maan op
dag 15 zijn, en een maanverduistering kan niet op dag 13 van de Chinese maanmaand gebeuren. De maan
verduisteringen kunnen slechts op maandag 15 van de Chinese maand voorkomen. Aldus, werd het gedacht
door Bleke koning om vroegtijdig te zijn omdat het op dag 13 was wanneer de maanverduisteringen altijd op
Chinese maandag 15 zijn.



Bleke de koning kan juist geweest zijn, en dit was geen maanverduistering, was dit een zonmirakel. Minstens
er is een parallel V.CHR. aan een maanverduistering in 1205 en een maanverduistering in 5 V.CHR. Het
maanverduisteringsverslag door Josephus op Vrijdag, 15 September, 5 schijnt V.CHR. de zon en de maan te
zijn die zich terug bewegen. Toonden de Bleke geloofde de zonmirakelen van de koning zijn benoeming van
Hemel om keizer te zijn en een nieuwe dynastie te beginnen. Deze dag 13 was van de 60 dagcyclus en niet de
maandag.

Aldus, verklaarde de Bleke redenkoning een maanverduistering kan geweest zijn hij verwarde dag 13 van
cyclus 60 om dag 13 van de maanmaand te zijn vroegtijdig was. Misschien waren 13 een bijgelovig aantal aan
de Chinezen. Dit verslag van een maandieverduistering in 23 September, 1205 V.CHR. was het 36ste jaar, en
niet het 35ste jaar, sinds Joshua bij de slag van Merom, 15 Februari, één jaar na de val van Jericho 1240
V.CHR. wordt veroverd, 17 Februari, 1241 V.CHR. Drie keer in Rechters verklaart het het land rust 40 jaar - de
zelfde 40 jaar van de lange dag van Joshua had. In 1207 V.CHR. V.CHR. was dag één van cyclus 60 op 21
September, 1207 wat de 17de dag van de zevende maanmaand was. Jesus kan V.CHR. geboren op de 17de dag
van de zevende maanmaand, 13 September, 7 geweest zijn. Zo kan het doel van de God voor het zonmirakel
geweest zijn aan de geboorte van Jesus te richten.

Verscheidene geregistreerde zonneverduisteringen kwamen op een volle maan voor en zo waren geen
zonneverduistering. Een voorbeeld is de duisternis verbonden aan de moord van Julius Caesar op Ides van
Maart, de volle maan op de 15de maandag:

„het was niet alleen wegens onze wedstrijd met hen, maar wegens al mensheid in gemeenschappelijk, dat wij
wraak op zij hebben genomen die de auteurs van grote onrechtvaardigheid naar mensen, en van grote
verdorvenheid naar de goden zijn geweest; omwille van wat wij veronderstellen het was dat de zon zijn licht
van ons.“ afwees
Josephus, de Antiquiteiten van de Joden/Boek XIV, hoofdstuk 12, vers 22.

De volle maan op passover = Ides van Maart, 15 Maart in 45 V.CHR. = 1 Januari, 45 V.CHR. de nieuwe maan
= Julius Caeasar introduceerde de Julian kalender; 15 maart = de volle maan zo 15 Maart = 77 jaar vóór de
kruisiging van Jesus. Aldus, 38 jaar na 45 V.CHR. Jesus geboren zou zijn. Jesus zou 38 jaar van 7 V.CHR. aan
ADVERTENTIE 33 leven. Aldus, zou een zonmirakel op Ides van Maart aan de geboorte en het leven van
Jesus, en kruisiging moeten richten.

Aldus, als er duisternis bij middag in Israël was, kunnen 11 AM in Italië, dit de duisternis bij middag, Vrijdag,
3 April, ADVERTENTIE voorspellen 33, toen Jesus op het kruis was, en zijn dit teken toen Julius Caesar, de
salie in het spel van Shakespear moord:

Caesar: „Ides van Maart zijn gekomen.“

Sooth: „Ay, Caesar, maar gegaan niet.“

Julius Caesar begon met het jaar, toen 21 Maart, 1 Januari, 45 te zijn V.CHR. = de nieuwe maan, Kalends van
Januari, door 81 dagen aan de kalender toe te voegen. Aldus hebben wij de Julian Kalender die wij jarenlang
vóór Christus = BC, de Gregoriaanse kalender jarenlang Annos Deos gebruiken; Latijn voor „jaar van onze
Lord“ = ADVERTENTIE. Kerstmis in 1 ADVERTENTIE was verondersteld om de geboorte van Jesus te zijn,
1 Januari, 1 ADVERTENTIE, maar de monnik omvatte dat Herod niet Groot V.CHR. in 4 stierf omdat het
Evangelie van Luke zei Jesus 30 was (het 30ste decennium = 35ste jaar) toen hij zijn drie en een een half
jaarministerie begon, de monnik die Jesus kennen 3 April, ADVERTENTIE 33 werd gekruisigd; 33 jaar
achteruit is 1 ADVERTENTIE.

Een heldere komeet werd geregistreerd dit 45 V.CHR. in de maanden na de dood van Julius Ceaeser. Dit werd
tijdens de spelen Octavian geregistreerd in erkenning van Julius na zijn dood wordt gehouden die. De komeet



leek helder zeven dagen. De komeet verscheen in het oosten vlak na zonsondergang, en zou zo direct lucht bij
middernacht in September zijn. Dit werd V.CHR. geregistreerd in Roman muntstukken van 44. Een type van de
ster van de geboorte van Jesus. Aldus, een heldere komeet lucht in September 38 jaar vóór de geboorte 12
September, 7 van Jesus V.CHR. Deze komeet moet aan de ster gelijkaardig zijn de wijzen in het oosten 38 later
jaar zagen. Aldus, de zelfde 38 jaarperiode van het leven van Jesus.

Komeet van Caesar werd aan oude schrijvers genoemd astrum Sidus Iulium („Julian Ster“) of Caesaris („Ster
van Caesar“). De heldere, daglicht-zichtbare die komeet verscheen plotseling tijdens het festival als Ludi
Victoriae Caesaris wordt bekend - waarvoor V.CHR. herhaling 45 lang als gehouden in de maand van
September werd beschouwd. Volgens Suetonius, aangezien de vieringen aan de gang werden, een „komeet
glanste zeven opeenvolgende dagen, die over het elfde uur toenemen, en werd verondersteld om de ziel van
Caesar te zijn.“

Toenemend het 11de uur van de dag = waren 6 PM = de zon die in het westen plaatsen, en de komeet die,
boven Bethlehem, bij middernacht 38 jaar vóór Jesus boven overgaan V.CHR. geboren 12 September, 7. Jesus
leefde 38 jaar aan 3 April, ADVERTENTIE 33.

De komeet van Halley van 12 kan V.CHR. neergeschreven te zijn, werden de Chinese verslagen V.CHR.
geschreven na de dood van de keizer, d.w.z., na de nieuwe keizer van 7, en zijn de ster van wisemen V.CHR. in
5. Aldus, dit zelfde September 38 jaar vóór 7 V.CHR. = 45 V.CHR. Dan wisemen kan een komeet in Juli, van
de nieuwe maan dag 8 van cyclus 60, 20 Juli, 5 V.CHR., aan de volle maan gezien hebben dag 56 van cyclus
60, 15 September, 5 V.CHR.; opnieuw een komeet, dat hen tot Jesus leidt. Het vroegste verslag van de komeet
van Caesar van 45 was V.CHR. ook in Juli. De komeet in Tweeling 20 Juli die tot Arcturus als avondhemel
overgaan nam meer hoog met de omgekeerde baan van de aarde toe = 45 dagen de zon in Vissen September 15,
5 V.CHR. en de komeet en Arcturus direct boven Bethlehem bij middernacht in Septemer van 5 V.CHR.

De komeet zou niet moeten zichtbaar zijn door de zon bij middag in September. Dit Arcturus de Chinezen
schreef dat de overgegaane komeet door de zon bij middag in September was. Aldus, enkel als konings Bleke
droom, wordt de zon weg beschreven zoals zijnd 180°.

„Één van de duidelijkste en vroegste correlaties van Caesar aan een komeet kwam V.CHR. tijdens de
Seculaire Spelen van 17 voor“

Opnieuw, waren 17 V.CHR. 49 jaar jubile aan het offer 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33. Aldus, kan er
ook een astronomische gebeurtenis in 17 zijn V.CHR. ook.

Er was een komeet als komeet Halley in 12 V.CHR. wordt geregistreerd die. Nochtans, passen de dagen van
cyclus 60 maandata voor Juli - September V.CHR. van 5 aan. Voorts aarden de achtergrondsterren = dierenriem
= in een omgekeerde baan aan = het zelfde dierenriemteken in Juli maar aarde vorderend in omgekeerde. Herod
onderzocht toen de ster verscheen, twee jaar vorig. 5 zou september V.CHR. moeten zijn toen de wijzen aan
Jeruzalem en Bethlehem Jesus, de Koning van de Joden kwamen aanbidden. De kometen verschijnen slechts
voor een paar maanden. Misschien was Arcturus de ster die zij in 12 September, 7 V.CHR. hebben gezien
omdat de zon op de overkant van aarde zou zijn toen de God de zon 180° bewoog. China had een nieuwe keizer
V.CHR. in 7. China vermoordde vaak hun keizer toen er een zonmirakel was omdat zij dachten het een slecht
omen, en een omen voor een nieuwe keizer was.

De keizer Chengdi regeerde V.CHR. van 33-7 en keizer Aidi van 7 V.CHR. aan 1 V.CHR. Aldus, moet er
V.CHR. een hemelgebeurtenis in 7 geweest zijn toen Jesus geboren zichtbaar in China was.

Vele zonmirakelen gebeurden op een jaar die X45 beëindigen BC = 38 jaar van het leven van Jesus van dit 7
V.CHR. vooruit aan ADVERTENTIE 33. 50 jaar jubiles van X45 wordt BC herhaald in zonmirakelen vaak.
Zoals het zonmirakel in het 70ste jaar van Yao in de eerste maand in de lente = uur van duisternis = het offer
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van Jesus bij middag, 3 April, ADVERTENTIE 33. Het 70ste jaar van tien zonnen van Yao in de lente van
2315 V.CHR. aan 2245 V.CHR.

Phoenixes verscheen in 18de jaar van Ching van de Koning, waarschijnlijk 1150 V.CHR. In het 24ste jaar van
Ching van de Koning = kwamen 1145 V.CHR., de „leider van Yu -yu-yueh om zijn voorlegging“ - misschien
wegens het omen van een zonmirakel in 1145 V.CHR. te maken.

Joseph was geboren 2345 V.CHR. om 38 jaar aan zijn vader Jacob en broers te leven die Egypte 2307 V.CHR.
ingaan.

Het zonmirakel het 70ste jaar van Yao van 2315 V.CHR. was V.CHR. 2245. Eveneens, mijd 50 jaar + 3 jaar
van 2222 V.CHR. aan 2168 V.CHR. = 2200 jaar aan het offer van Jesus. Yu woont mijdt in zijn 14de jaar =
2207 V.CHR. = 45 jaar aan de dood van Yu in 2161 V.CHR. bij; Yu begint V.CHR. in 2168 -8 Yu -14 K'e =
2145 V.CHR. - het eerste jaar van de Keizer t'ae-T'ae-k'ang's.

Yuh-Ting's eerste jaar 1647 V.CHR. Yung-KE 1607 V.CHR. Nan-Kang 1445 V.CHR. 1445 V.CHR. is 45
jaar V.CHR. aan 1407 = 1400 jaar aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR. 1445 V.CHR. aan 1407 V.CHR. = de
38 jaar van het leven van Jesus. Een zonmirakel in 1445 kan V.CHR. een zonmirakel geweest zijn de Chinezen
als omen namen om keizer te maken nan-Kang.

Solomon begon met van hem 1045 V.CHR. regeert, vier jaar vóór de 240 jaar van Uittocht 1281 V.CHR. = 50
jaar jubile in 1041 V.CHR. van 1241 V.CHR.

Er was een verduisteringsverslag dat een zonmirakel in China 647 zou kunnen zijn V.CHR. = het jaar het
goud regende. Er was een verkeerde zonneverduistering V.CHR. in 645 die een zonmirakel konden geweest
zijn. 645 V.CHR. is 38 jaar V.CHR. tot 607 = 600 jaar aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR. Er kan een
zonneverduistering geweest zijn die de senatoren als omen namen om Julius Caesar 15 Maart, 45 V.CHR. te
doden. Eveneens, kan deze zonneverduistering in China voor 645 V.CHR. een uur van duisternis = een
zonmirakel, zoals de drie uren, of één uur zijn, toen Jesus op dwars 3 April, ADVERTENTIE 33 was. Dit zou
als het leven van Jesus van 38 jaar in omgekeerde kunnen zijn.

Het 22d jaar van Koning Heen = cirkelt 50, V.CHR. van 367 = precies 346 V.CHR. - jaar 12 van Koning
Heen zou moeten zijn regeren, of jaar 11 van cyclus 60, wordt gegeven cyclus zestig numbe jin-yin = 39. De
maandag, Februari 12, 346 V.CHR. of Donderdag 13 April, 346 V.CHR., was dag 39 van cyclus 60, en de volle
maan = passover = duisternis bij middag in Israël enkel aangezien er duisternis bij middag was toen Jesus op het
kruis was.

Het jaar was 12 van cyclus 60. Aantal 39 kan slechts een dag van cyclus 60 zijn. De reden om deze dag te
registreren = passover, moet wegens het omen van plotselinge duisternis bij zonsondergang in China zijn.

Al deze zonnen mirakelen richten aan Jesus.

Veertig jaar van de lange dag van Joshua:

Dit zijn de zelfde veertig jaar V.CHR. van het eerste jaar van Joshua in 1241:

3:11 van rechters „en het land hadden rust veertig jaar. En Othniel de zoon van Kenaz stierf.“

Het 5:31 van rechters „laat zo alle thinevijanden omkomen, LORD van O: maar laat hen dat de liefde hem als
zon is toen hij goeth vooruit in van hem zou kunnen. En het land had rust veertig jaar.“



8:28 van rechters „zo, was Midian vóór de kinderen van Israël wordt onderworpen, zodat zij hun hoofden dat
niet meer ophieven. En het land was in rust veertig jaar in de tijd van Gideon.“

Het 32:11 van aantallen „zeker zal niemand van de mensen die omhoog uit Egypte kwamen, uit twintig jaar
oud en stijgend, het land zien dat unto Abraham van I sware, unto Isaac, en unto Jacob; omdat zij geheel me niet
hebben gevolgd: “

1 het 4:15 „nu Eli van Samuel was negentig acht jaar oud; en zijn ogen waren schemerig, geen die hij kon
zien.“

Eli 20 jaar oud bij 1281 V.CHR., geboren 1300 V.CHR., zou 98 jaar V.CHR. oud in 1201 zijn. Van Joshua is
de verovering in 1241 V.CHR. 40 jaar („hij had Israël veertig jaar beoordeeld. “)

1 het 4:18 van Samuel „en het kwam over te gaan, toen hij vermelding van de bak van God maakte, dat hij van
achteruit van de zetel door de kant van de poort viel, en zijn halsrem, en hij stierf: want hij een oude mens, en
zwaar was. En hij had Israël veertig jaar.“ beoordeeld

1 het 7:2 van Samuel „en het kwam over te gaan, terwijl de bak in Kirjathjearim verbleef, dat de tijd lang was;
want het twintig jaar was: en al die huis van Israël na LORD wordt betreurd.“

1 het 12:2 van Samuel „en nu, behold, de koning walketh vóór u: en ik ben oud en grayheaded; en, behold,
zijn mijn zonen met u: en ik heb vóór u van mijn kinderjarenunto deze dag.“ gelopen

Samuel die ongeveer zeven jaar oud begin de 40 jaar van de verovering van Joshua zijn. Van de geboorte van
Samuel over 1207 V.CHR. = een type van Christus:

Handelt 3:24 „Stem vóór, en alle helderzienden van Samuel en die dat volgen na, zo hebben velen zoals
hebben gesproken, eveneens van.“ deze dagen voorspeld

Van 1207 V.CHR. aan de benoeming van de God van Saul als Koning van Israël in 1124 V.CHR., zou Samuel
83 jaar oud zijn, en „oud en grayheaded.“

Het eind van de twintig jaar de bakwoonplaats in Kirjathjearim, zou 1181 moeten zijn V.CHR. = het 48ste jaar
van keizerXin toen een geit van E = Phoenix = zonmirakel, verscheen.

Van de verovering van Joshua in 1241 V.CHR. ongeveer 38 jaar aan 1200 V.CHR., 20 jaar werd de bak
V.CHR. verlaten in Kirjathjearim, 38 jaar aan het 18de jaar van Ching van de Koning in 1145. Al deze 38 jaar
die aan Christus richten.

31:10 van Deuteronomy „en Mozes bevalen hen, die begin om de zeven jaar, in de plechtigheid van het jaar
van versie, in het feest van tabernakels zeggen,
31:11 wanneer al Israël vóór LORD thy God is gekomen lijken, in de plaats die hij zal kiezen, las thou shalt
deze wet vóór al Israël in hun hoorzitting.“

Het 24:14 van Joshua „vreest nu daarom LORD, en dient hem in al openhartigheid en de waarheid: en zet de
goden weg uw vaders op de overkant van de vloed, en in Egypte, dienden en ye LORD dienen.
Het 24:15 en als het voor u kwaad schijnt om LORD te dienen, kiest u deze dag die ye zal dienen; of de goden
wat uw vaders dienden die op de overkant van de vloed, of de goden van Amorites waren, in waarvan land ye
blijf stilstaan: maar zoals voor me en mijn huis zullen wij LORD.“ dienen

Dit onderzoek wordt gedaan in openhartigheid en waarheid.



Het 4:13 van Ephesians „tot wij allen in de eenheid van het geloof, en van de kennis van de Zoon van God,
unto een perfecte mens, unto de maatregel van de gestalte van fulness van Christus komen: “

Dit onderzoek wordt gedaan voor de eenheid van geloof in Jesus.

Het 35ste jaar van Bleek was het de braakakkerjaar van de zevende Sabbat. Het feest van tabernakels was in
dit September op deze volle maan van de maanverduistering. Misschien was dit toen Joshua samen Israël
verzamelde en in Joshua 24 sprak toen hij 110 jaar oud en bijna oud was. Joshua die misschien onder 40 zijn
toen hij uit het land vlak na de Uittocht spioneerde. Joshua 38 in 1280 V.CHR., is 77 V.CHR. in 1241 en is 110
V.CHR. in 1207.

Dit kan een tijd van een zonmirakel, een teken van Hemel zijn om de overeenkomst te verzegelen. Aldus, zou
de maanverduistering een verder teken van Bleek hemelkoning nam zijn om aan de Keizer te verklaren Shang:
„u zou voor de successie“ moeten plannen.

De maanverduistering 24 September, 1205 is V.CHR. van het Millennium Canon van Vijf van NASA van
MaanVerduisteringen.

Van de nieuwe maan, 26 is Januari, 2636 V.CHR. de begindatum V.CHR. in het 20ste jaar van Huangdi van
2656.

Van 2656 V.CHR. 35 jaar aan 2621 V.CHR. Van de geboorte 7 van Jesus September V.CHR. aan jubile 29
September is de ADVERTENTIE om met zijn ministerie te beginnen 35 jaar.

2636 V.CHR. - 1205 V.CHR. = 1431 jaar. X 365.25 = 522672.75. Trek .75 af = 522672. /60 = 8711.2. Nu .2
X 60 = 12. Nu 12 + 26 + 5 Januari + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 23 Februari = 253. 253 dagen - 240 =
13. Aldus, was de maanverduistering de nacht van 23 September aan 24 September, 1205 V.CHR. dag 13 van
cyclus 60. Aldus, kwam de ongelukkige maanverduistering op Vrijdag voor de dertiende!

Deze dag 13 van cyclus 60 klopt de datum aan deze gebeurtenis. De eerste maand gewoonlijk is de lente,
Februari. Nochtans, is het Chinese burgerlijke nieuwe jaar in dit September.

Te-zonde eerste jaar misschien 1227 V.CHR., of 1221 V.CHR. Aldus, zijn derde jaar misschien in 1223
V.CHR. De uittocht was in jaar 35 van cyclus 60 V.CHR. in 1281 van 2636 V.CHR. in China. Josephus schreef
Joshua in het 25ste jaar van verovering 1216 van Israël V.CHR. stierf.

Josephus schreef Joshua 25 jaar na de verovering van het beloofde land leefde. Dan, zou joshua 105 jaar
V.CHR. oud in 1221, te-Zonde zesde jaar zijn. Dan die, kan Joshua de in Joshua 24, misschien op Yom Kippur
worden geregistreerd, en geleefde woorden gesproken hebben vijf meer jaren aan 110 jaar. Dan, 1221 V.CHR.,
misschien op Yom Kippur - de dag van jubile, zijnd in zelfs 50 jaar jubiles aan Jesus die van Isaiah 61 in Luke 4
misschien 7 Oktober, ADVERTENTIE spreken 29.

Voor Joshua om 40 en een jonge mens te zijn toen 12 uit het land spioneerden, zou hij dan geleefd 30 meer
jaren van zijn 80ste jaar in het jaar van verovering moeten hebben. Aldus, kan Joshua in 1216 V.CHR. of 1211
V.CHR. bij 110 jaar oud gestorven zijn.

Als Joshua de leeftijd van Jesus in het eerste jaar van Uittocht was, kan hij V.CHR. 38 in 1280 zijn, en zo aan
1207 V.CHR. = 1200 jaar aan de geboorte van Jesus leven.

Maar toch, kon er een zonmirakel geweest zijn om de dood van Joshua te merken, alvorens Bleke de koning,
in 1207 V.CHR. werd gevangengenomen.



„In zijn (te-Zonde) 3d jaar produceerde een mus een havik.“ - begin het 21ste jaar van Joshua, het zevende
jaar van versie toen de wet moest worden gelezen.

Eenvoudig te-Sin' is het eerste jaar zesendertigste van cyclus 1101 V.CHR., plus 120 jaar correctie V.CHR.
1221. Steun de 52 jaar van te-Zonde, van keizer Wu V.CHR. in 1174 aan 1226 V.CHR., zijn zesde jaar zou zijn
V.CHR. 1222.

Josephus zei Joshua 25 jaar V.CHR. na de verovering van Joshua in 1241 leefde. Dan, misschien was er een
zonmirakel om de dood van Joshua over 1215 V.CHR. te merken. Als de dood van Joshua V.CHR. in 1223
was, is dit in zelfs 50 jaar jubiles aan 23 V.CHR. + 50 jaar aan de jubile vervulde Jesus, Isaiah 61, in 29
Augustus/September ADVERTENTIE.

Dit zou 1221 V.CHR. 5 jaar van 1226 moeten zijn V.CHR. = 52 jaar rug van 1174 V.CHR. De ts-zonde nam
V.CHR. koning Bleek op zijn verklaring bij de maanverduistering van 24 September, 1205 in zijn 23d jaar
gevangen. Aldus, moet het ts-Zonde eerste jaar V.CHR. 1227 zijn.

„In zijn 5de jaar. Er was een douche van aarde in Poh. In zijn 6de jaar, bood de leider van het westen voor het
eerst offer aan zijn voorvaderen in Peih aan“ (een peih was een schijf van de Jade zes duim overdwars met een
gat in het midden om de zon te betekenen).
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.139

Van te-Zonde eerste jaar 36 van cyclus 60 = 1101 + 120 jaar = 1221 V.CHR. aan dit 6de jaar = 1215 V.CHR.
= Joseph 25 jaar na de verovering van het Beloofde Land van 1241 V.CHR. = Joseph bij 110 jaar oud = de
waarschijnlijkheid van een zonmirakel dat jaar wegens deze die meteoordouche door aarde in een omgekeerde
baan wordt geproduceerd die hoofd op astroïden en stof raken = de douche van aarde. Ook het offer van een
peih die vaak werd aangeboden toen er een zonmirakel was.

Joshua leefde om 110 jaar oud te zijn. 25 jaar van 1241 V.CHR. = 1215 V.CHR.

Misschien was er een zonmirakel op dit zevende jaar en de havik was werkelijk Phoenix. Josephus schreef dat
Joshua aan het 20ste jaar sinds de verovering leefde. Zo, kan Joshua de verklaring van Joshua 24 in het
veertiende jaar van Chinese cyclus 60 afgelegd hebben.

Nochtans, zou Joshua veertig moeten geweest zijn toen twaalf het land gingen uit spioneren. Dan is Joshua
tachtig toen hij het Beloofde Land veroverde. Dan zou hij dertig meer jaren om 110 jaar oud leven te zijn toen
hij V.CHR. in 1207 stierf. Dit omdat Joshua V.CHR. 38 in 1282 kan geweest zijn, 78 in 1241 V.CHR., dan toen
hij 110 jaar oud was toen hij stierf zou V.CHR. 1207 zijn. 1207 V.CHR. is 1200 jaar aan de geboorte van Jesus.

In de tijd van Hwang -hwang-te, waren er prophesy geweest teneinde de „leider van het westen koning in een
bepaald kea-tzejaar“ zou moeten worden.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid

„In zijn 22ste jaar, in de winter, had hij de grote jacht langs Wei.“ „Op de kea-tszedag, in de laatste maand
van de Herfst, kwam een rode vogel aan Fung. Mijn voorvader, het registreertoestel Ch'ow, divined eens voor
Yu over de jacht; en toen kwam hij kaou-Yaou, - van een omen als dat samen die nu.“ is voorgekomen

Het zonmirakel zou in te-Zonde 22ste jaar, dag één van cyclus zestig, 16 November, 1206 V.CHR. kunnen
voorgekomen zijn, het jaar alvorens Bleke de koning deze verklaring „verduistering vroegtijdig is“ misschien
wegens het enkel vorige zonmirakel de maanverduistering V.CHR. in 1205 aflegde. 16 november is ook de
45ste dag sinds de herfst equinox over 30 September op dat ogenblik in 1206 V.CHR., de laatste dag van de
Chinese herfst, en de 90ste dag van de herfst. Een zonneverduistering kan op de nieuwe maan voorkomen.
Nochtans, waren er geen zonneverduisteringen zichtbaar van China in die jaren of data. Dan was zijn 23ste jaar



in 1205 V.CHR. toen Bleke de koning, vlak na zijn verklaring werd gevangengenomen, „verduistering is
vroegtijdig“ omdat ook er een teken van Hemel was die zeer dag die niet alleen een maanverduistering was.

Misschien was een zonmirakel op dag 13 van cyclus 60 een ongelukkig omen. Dan was het zonmirakel op het
tijdstip van de maanverduistering op dag 13 van cyclus 60, 23 September, 1205 V.CHR. teveel. Bleek van de
koning gevoeld gedwongen om zijn mandaat van hemel te verklaren.

„In zijn 29ste jaar bevrijdde hij de leider van het westen, die door veel van de prinsen, werd ontmoet en terug
naar Ch'ing.“ werd begeleid

Dit 29ste jaar was 1200 V.CHR. en was het 42ste jaar van de verovering van Joshua en was in het zevende
jaar van versie toen een zonmirakel zou kunnen worden verwacht. Bleke de koning kan wegens een zonmirakel
bevrijd te zijn dat jaar. Van 1240 aan 1200 had Israël V.CHR. V.CHR. rust. Dan werden zij gevangen. Een
zonmirakel zou in dit 29ste jaar, 1200, een teken aan Israël van het ongenoegen kunnen V.CHR. worden
verwacht van de God in het verzenden van hen in gevangenschap en zo spoedig nadat Joshua hen waarschuwde.
Zo, bij het zonmirakel voor de gevangenschap van Israël wordt bedoeld, betekende het zelfde zonmirakel in
China konings Bleke versie die.

Van deze NASA- Web-pagina: De „geldigheid en de vooruitlopende macht van deze vergelijking zijn goed
gedocumenteerd en kunnen elke dag worden gezien: een recent voorbeeld is de maanverduistering die aan veel
van de wereld vorige Zondag zichtbaar was. Deze berekening zou niet op om het even welk ogenblik vóór het
heden, zo één of andere ontbrekende dag vele eeuwen geleden, als het was voorgekomen, kon niet met deze
methode worden aan het licht gebracht.“ behandelen

U zult hier de maanverduistering van 23 September zien, lijken 1205 V.CHR. in konings Bleek 35ste jaar tot
op heden konings Bleke droom 34 jaar terug naar 1239 V.CHR. Nochtans V.CHR. dateert dit verslag eerder 9
Mei, 1206 van het zonmirakel V.CHR., 35 jaar van konings Bleek eerste jaar 15 Februari, 1240. Ziend dat
zowel een zonmirakel op Mei 9, 1206 V.CHR. als de maanverduistering op 23 September, 1205 V.CHR. allebei
op dag 13 van cyclus 60 was, kunnen deze geweest zijn teveel voor Bleke koning. Minstens één van twee moet
een zonmirakel en niet a zijn natuurlijk - voorkomende maanverduistering. En zo zijn verklaring dat hij het
mandaat van hemel had. En zo V.CHR. was het eerste zonmirakel op dag 13 van cyclus 60 in het begin van het
jaar, in de lente, 9 Mei, 1206 V.CHR. in zijn 35ste jaar vanaf 15 Februari, 1240. Niettemin, V.CHR. was zijn
verklaring na de maanverduistering 23 September, 1205.

Gebruikend de eenvoudige orbitale die werktuigkundigen, de lange dag van dataJoshua aan 24 Augustus,
1241 V.CHR. hier worden aangetoond. De ruimtemensen in het Ontbrekende Verhaal van de Dag konden al
deze berekeningen enkel vanaf konings Bleke droom maken. Deze maanverduistering kwam Zondag nacht, 24
Maart, 1997, de dag voor alvorens deze NASA- pagina werd geschreven. De vooruitlopende macht werkt
achteruit net zo goed forwards. Een zonneverduistering 4 Maart, 1250 V.CHR. dag 53 is de lange dag 24
Augustus, 1241 van bewijsmateriaalJoshua V.CHR. linker geen duurzaam effect op banen. Allen werd
gecontroleerd toestaand de lange dagen en verlatend geen spoor. Alle maanverduisteringsspeculaties passen
konings geen Bleek 35ste jaar op dag 13 van 60 aan. Zelfs 23 was September, 1205 V.CHR. dag 13 van cyclus
60.

Nochtans, gemaakt was Bleek van de nadrukkoning dat er een maanverduistering op maandag 13 was en niet
maandag 15 en zo hij voorstelde dit een zonmirakel, omen voor hem was, Bleke koning, keizer te worden. De
zon kan op dag 13 van cyclus 60, 9 Mei, de 1206 zich V.CHR. helft van bewogen hebben een baan, een half
jaar, na het zonmirakel November 1207 V.CHR. Aldus, komen de maanverduisteringen niet op Chinese dag 13,
maar op Chinese dag 15 voor.

Doe math: 1500 V.CHR. - 1065 V.CHR. = 435, 435 X 365.25 = bericht 158883.75 de .75, één fractie meer en
dit zijn zonder twijfel dag 14. 158883/60 = 2648.05, .05 X 60 = 3, 3 plus de 29 meer dagen vanaf 2 Januari aan



31 Januari, + 29 schrikkeljaar, + 13 = 74 - 60 = 14. Als de .75 dagen nog niet schrikkeljaar is, dan is dit nog dag
14 omdat de dag met zonsondergang begint.

De maanverduisteringsdatum 13 Maart, 1065 was V.CHR. op dag 14 van 60 niet omdat dat jaar schrikkeljaar
was en dag het volgende dag 15 was, maar omdat dag 14 bij zonsondergang de nacht van de maanverduistering
begon. De dag werd geteld van zonsondergang. Zo is de nacht van 13 Maart, 1065 V.CHR. dag 14, niet dag 13.
1065 V.CHR. zijn manier weg van het daadwerkelijke 35ste Bleke jaar van koning.

Misschien was de Bleke droom van de Koning V.CHR. Zaterdag, 15 Februari, 1240, dezelfde dag als slag van
Merom in Joshua 11.

De het 5:23 „Vloek ye Meroz van rechters, zei bitter de engel van LORD, vloek ye de inwoners daarvan;
omdat zij niet aan de hulp van LORD kwamen, aan de hulp van LORD tegen machtig.“

Meroz kan Merom zijn. Aldus, kunnen Rechters 4, 5, Joshua 11 evenaren.

De Bleke Droom van de koning

„Bleek van de koning gedroomd dat hij met de zon en de maan werd gekleed. Een Phoenix eend zong op
onderstel K'e. In de eerste maand van de lente, op de 6de dag, hadden de vijf planeten een combinatie in
Hoektand. Daarna ging mannelijk en vrouwelijk Phoenix over Bleek kapitaal met het schrijven in hun bekken,
die zeiden: De „keizer van Yin heeft geen principe, maar onderdrukt en wanorde het imperium. Het grote
besluit wordt verwijderd: Yin kan niet van het langer genieten. De krachtige geesten van aarde hebben het
verlaten; alle geesten worden weg gefloten. De combinatie van de vijf planeten in Hoektand heldert allen
binnen het vier overzees op. „“
De annalen van de Boeken van het Bamboe, Deel V de Dynastie van Voer p.143, de Chinese Schrijvers uit de
klassieke oudheid.

De zon moet terug van Maagd bewogen hebben in 15 Februari, 1240 zich V.CHR. 180° aan Vissen die nacht.
De aarde bleef draaien zodat Hoektand/Scorpius in zes uren met de zon in het westen wordt geplaatst dat. Zes
meer uren, de zon nog in het westen en komst aan een definitief einde, zou de zon in Waterman/Vissen, een
volledige 180° zijn. Dan zes meer uren dat de nacht, Scorpius in het oosten zou toenemen. Aldus, de
„Combinatie van de vijf planeten in Hoektand heldert allen binnen het vier overzees op.“ Omdat Saturn en
Jupiter nog in Scorpius zouden zijn en geen tijd zouden hebben om 180° van Scorpius aan Stier te voltooien.
Omdat Saturn niet sneller kon reizen dan de snelheid van licht. Zelfs er zou een tijdvertraging voor licht zijn
van de zon van Saturn wordt weerspiegeld aarde te bereiken die.

Aldus, in die lange zonsondergang/nacht Scorpius hierboven zou toenemen alvorens de zonsopgang, en Saturn
minstens nog in Scorpius verschijnen: De „combinatie van de vijf planeten in Hoektand heldert allen binnen het
vier overzees op.“

„die alle geesten worden weg“ kunnen naar de wind gefloten door de zon wordt gecreeerd die, en hitte, aan het
westen van China verwijzen zich toch bevinden. De wind en de aardbevingen worden vaak vermeld met
betrekking tot zonmirakelen. De wind kan ook goddelijke macht zijn waardoor de „krachtige geesten van aarde
het hebben verlaten; alle geesten worden weg gefloten.“

Dan moet de lange dag van Joshua Zaterdag, 24 Augustus, de 1241 V.CHR. helft van geweest zijn een baan
vroeger. Is van de helft van baan vroeger, 177 dagen, ook op de zesde dag van de maanmaand. Wordt de lange
dag van Joshua vaak afgeschilderd zichtbaar op de zesdaagse maan voor de maan om met de zon van de
middagdag te zijn. Misschien namen de maan en de zon in het westen toe die dag. Dan zou Joshua zich goed
bewust van waar de maan was zijn, plaatst dat in het oosten.
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Het 45:6 van Isaiah „dat zij van het toenemen van de zon en van het in de schaduw stellen kunnen weten, dat
er niets naast me zijn. Ik ben LORD, en er zijn anders niets.
45:7 I vormt het licht, en leidt tot duisternis: Ik maak vrede, en creeer kwaad: I LORD doet al deze dingen.“

Het 59:19 van Isaiah „zullen zij zo de naam van LORD van het in de schaduw stellen, en zijn glorie van het
toenemen van de zon vrezen. Wanneer de vijand als een vloed zal binnenkomen, zal de Geest van LORD een
norm tegen hem.“ opheffen

De overwinning 24 Augustus, 1241 van Joshua kan V.CHR. met Jesus worden verbonden die van Isaiah 61 in
Luke 4 op dezelfde dag van het jaar, of begin de zevende maand = 28 Augustus, 29 ADVERTENTIE Rosh
Hashanah, of het Nieuwjaar, Vrijdag nacht opstaan te spreken de Sabbat, 9 September, 29 ADVERTENTIE
Yom Kippur. Is de echte naam van Jesus Joshua betekenend Redding. Als u Redding wilt kom aan de
Vergadering van het Evangelie.

Dit zijn harde koude feiten en berekeningen. Zelfs zonder het Ontbrekende Verhaal van de Dag zijn de data en
de berekeningen het zelfde. Dan wordt de NASA- verklaring, geen die „deze berekening op om het even welk
ogenblik vóór het heden“ zou behandelen, wanneer de gebeurtenis in 10:13 Joshua van zulk een
maanverduistering kan worden gedateerd, verslagen. U kunt de berekening doen zelf. Als de zon 15 terug
Februari bewoog, bewogen 1240 zich V.CHR. toen de zon eerst aan de overkant van aarde één vroeger jaar, 17
Februari, 1241 V.CHR. Als u een bol hebt kunt u dit simuleren. Verplaats de zon naar de overkant van de bol.
Verplaats nu de as van de aarde door de basis te verdraaien om de zelfde helling van de zon aan aarde te
houden.

Nu, kan de helft van een baan later u de bol door het zelfde bedrag terug verplaatsen, zijn de rug van de
zonbeweging en de neiging van de zon aan aarde het zelfde en de aarde kan uit de omgekeerde baan van de zon
stromen. Slechts behalve bij equinoxes is er een lichte ongelijkheid van het aantal dagen van de halve baan en
de helft van een jaar. Zelfs bij equinoxes is er een verschil van het missen van tijd tussen de twee halve
omgekeerde banen omdat de baan van de aarde elliptisch is.

Aldus, met verscheidene dagenverschil, 188 dagen aan 177 dagen, geeft dit van de ontbrekende 40 minuten in
de 24 die uurdag op de halve baan wordt toegepast rekenschap. De aarde verschoof niet, de zon naar boven of
naar onder na zich het bewegen aan de overkant van aarde wordt bewogen die. Neverless, dit staat de zon toe
om zich afwisselend op het halve baanpunt te bewegen. Zelfs kunnen de planeten heen-en-weer 180° op het
halve baanpunt eveneens bewegen en zijn waar wij op dat ogenblik hen en positie in de hemel zouden
verwachten hoewel de sterren als achtergrond allen verschillend zijn. Aldus, kunt u de zon zien bewegend het
terug reizende 5 X 180° oosten op de lange dag van Joshua in de achtste maand, zevende dag = Sabbat, voor de
lange dag 24 Augustus, 1241 van Joshua V.CHR., de helft van een baan na 17 Februari, 1241 V.CHR.

Dan om te houden gelijke netto 48 uren van lange dagen dat omgekeerd baanjaar, de zon moet plotseling in
het oosten toenemen die het westen 180° voor bewegen negatieve 12 uren Februari 17, 1241 V.CHR. en
Augustus 24, 1241 V.CHR. de zon om in het westen te werk ging toe te nemen, zich nog in de hemel 24 uren
bevinden, dan in het oosten voor 5 X 180° = +60 uren, toen plaatsten nam de zon plotseling in het oosten voor
toe -12 uren; het toestaan voor een lange dag van 12 meer uren toen de zon zich terug bij de slag van Merom, 15
Februari, 1240 V.CHR. bewoog: -12 uren + 60 uren -12 uren + 12 uren = 48 uren.

De maanverduistering op dag 56, 29 Augustus, 1352 V.CHR., was tijdens Koning Wuding regeert V.CHR.
verder bevestigend de chronologie van het eerste jaar van koningsWen in 1240. „Dit was (Augustus) de 12de
maand was de maand van de kalender Yin. Het was verscheidene maanden langzamer dan onze huidige
kalender.“
Xueshun Liu



Aldus, was de volle maan van 23 September, 1205 V.CHR. de eerste maand in deze kalender Yin. Nochtans,
V.CHR. beschrijft het verslag de eerste maand van de lente 26 April, 1206.

Chinese chronologie over de tijd van Joshua.

„Na zeven dagen, in de tijd van jiwei (dag 56) gengshen (dag 57), werd de maan verduisterd.“ verkeerd
V.CHR. werd gegeven de datum 14 Augustus, 1166. 14 augustus was dag 57. Tussen dag waren 56 en dag 57
de verduistering. Aldus, voor dit om de correcte verduistering te zijn zou dit tussen dag 57 moeten lezen en dag
58 werd de maan verduisterd.

12 augustus, 1269 was V.CHR. op dag 54 met .75 van een dag zo zou kunnen dag 55 zijn. Xueshun Liu
verstuurde me met de elektronische post dat het een mogelijkheid was omdat de nacht met dag 56 begon. Deze
verduistering kan niet zichtbaar van Anyang volgens de MaanVerduistering Canon geweest zijn van NASA.
Geen van beiden was deze dag de juiste dag.

De maanverduistering op 29 Augustus, 1352 was V.CHR. op dag 56. Dit voldoet aan alle vereisten omdat
tussen dag 56 en dag 57 de maanverduistering waren. Zo de nacht van 29 Augustus was dag 56 de
verduisterings toen zonsopgang op dag 57.

De chronologie die van het Boek van het Bamboe twee 60 jaar cycli toevoegen aan Wu in 1050 V.CHR. aan
Wu in 1174 V.CHR.: Aldus, merkt u Wuding/na:streven-Ting V.CHR. aan 1393 aan 1334 V.CHR.

Het willen/Wending regeerde V.CHR. van 1251. Aldus, 12de jaar 1240 van Wending V.CHR. = phoenixes op
onderstel K'e van konings Bleke droom = 15 Februari, 1240 V.CHR.

Wending is verondersteld om 1123 V.CHR. + 120 jaar te zijn = 1243 V.CHR., maar terug van het eerste jaar
van Wu in 1174 V.CHR. + 52 + 9 + 15 = 1251 V.CHR. = het 12de jaar van Wending in 1240 V.CHR. =
konings Bleek eerste jaar 15 Februari, 1240 V.CHR., terug van konings Bleek 35ste jaar bij de
maanverduistering, dag 13 van cyclus 60, van 24 September, 1205 V.CHR. Aldus, moet 7 jaar achteruit aan
vorig worden toegevoegd regeert, minstens een paar koningen achter.

De ontbrekende 8 jaar kan eenvoudig de 9 meer jaren van na:streven-Ting, van 50 zijn tot 59. Dan zouden de
jaren van 60 terug van het eerste jaar van na:streven-Ting's het daadwerkelijke jaar moeten aanpassen = 1393
V.CHR. Dan ook, eerste jaar 1174 van Wu V.CHR. - 6 jaar aan 1168 V.CHR. - het eerste jaar van Ching; wordt
geregistreerd 1043 V.CHR. + 120 jaar en plus 5 jaar; aldus de aanpassing van 8 jaar van na:streven-Ting die een
aanpassing van 5 jaar voortdurend aan keizer Ching.

Dan zou Wending in 1123 V.CHR. 8 meer jaren moeten zijn + de 120 jaar. Dan kunnen de 9 meer jaren van
na:streven-Ting van 50 tot 59, deze zelfde 8 meer jaren evenaren. Aldus, kan het na:streven-Ting geregeerd
enkel 50 jaar hebben.

Van Yu aan Kwei zijn 471 jaar van de dynastie Hea. Maar T'ang begon met de dynastie Shang in zijn 18de
jaar. Zo van Yu in 2168 V.CHR. - 471 jaar = 1697 V.CHR.; 20 meer jaren 1677 V.CHR. Aldus van Yu aan
T'ang zijn 490 jaar. 490 jaar is een bijbels aantal 49 X 10 en van de muur van Jeruzalem in het 20ste jaar van
Xerxes aan het offer van Jesus gezien; van 548 V.CHR. aan ADVERTENTIE 33 = 490 jaar (geen jaar nul). Dit
1677 kunnen V.CHR. met de 400 jaar van de slavernij van de kinderen van Israël in Egypte aan de Uittocht in
1281 V.CHR. beginnen.

Door Koning Kung in 906 V.CHR., 51 van cyclus 60, het jaar van 60 gelijken. Zelfs regeerde de Koning vóór
Koning Kung 60 jaar niet 50, V.CHR. van 967 aan dit 906 V.CHR. Aldus, V.CHR. verder ging het houden van
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de cyclus 60 jaar en 60 dagen van het 20ste jaar van Huangdi, 25 Januari, 2636, maar de verslagen waren
misrecorded tegen verscheidene jaren honderden jaar.

De data in de Boeken van het Bamboe worden geregistreerd schijnen veranderd te zijn, zodat de lengte van
van een Koning rided over het jaar van cyclus 60 regeert, regeert het maken van veel van het volgende uit tegen
de zelfde 8 of 5 jaar die. Zelfs, werd het eerste jaar van Wu veranderd in 1049 V.CHR. enkel om de
maankalender dan te passen. Was het eerste jaar van Wu 1174 V.CHR. = + 120 jaar + 5 jaar aan 1049 V.CHR.

Eveneens werden de data van de Bijbel veranderd in vele plaatsen, om vier generaties in Egypte in plaats van
40 generaties te maken. Om de duur van het Tijdelijke verblijf in Egypte te maken 430 jaar in plaats van van het
430ste Egyptische jaar Sothis. Om de periode van Rechters 300 jaar vóór Jephthah in plaats van 90 jaar te
maken. Eveneens, zowel hadden de Bijbel als de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid hun deliberatly
gemanipuleerde data.

Na:streven-ting 1393 V.CHR.

Tsoo -tsoo-kang 1343 V.CHR.

Tsoo -tsoo-keah 1332 V.CHR.

Fung-zonde 1296 V.CHR.

Kang-ting 1293 V.CHR.

Streef -na:streven-yih na 1285 V.CHR.

Het willen 1251 V.CHR.

Te -te-yih 1235 V.CHR.

Te-zonde 1226 V.CHR.

Wu 1174 V.CHR.

Wordt de Bleke zoon Wu van de koning keizer

„In de eerste maand, volgde het dag jin-scheenbeen onmiddellijk het eind van de maan die.“ afnemen
- het jaar Woo/Wu werd keizer.

1 maart, 1174 V.CHR. is dag 29 en is het laatste afnemen van de maan. Belangrijk is deze dag 29 van cyclus
60 1 Maart, 1174 toen de maan enkel een paar dagen onzichtbaar werd alvorens het de zon overging.

60 dagen is vroeger 2 Januari, 1174 V.CHR. ook dag 29 van cyclus 60. Dan, ook kan dag 37 in de vierde
maand ook 8 Juli, 1174 zijn V.CHR. - 186 later dagen. Aldus, kan zich de zon aan de overkant van aarde
Januari 2, 1174, en de de rughelft van V.CHR. bewegen een baan van de zonbeweging later, 8 Juli, 1174
V.CHR. = de vierde maand vanaf Maart.

De andere datum van dag 29 27 Januari, 1122 V.CHR. de maan verschijnt als nieuwe maan. Als het nu
zichtbaar als nieuwe maan hoe is is het het laatste afnemen van de maan? Eveneens 60 later dagen, 26 is Maart,
1122 V.CHR., de maan zichtbaar ook als nieuwe maan.

1050 kan niet V.CHR. het eerste jaar van Keizer Wu zijn. Twee cycli van 60 jaar missen zoals in de tekst van
de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid wordt gegeven. Wu is verder terug 120 jaar. 1122 kan niet
V.CHR. het eerste jaar van de dynastie zijn Zhou. Dan moet de Keizer Wu V.CHR. keizer van China in 1174
geworden zijn.
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Er was een nieuwe maan op Bingshen dag 53 in het eerste jaar van Wu als keizer. De vierde maand, 19 Mei,
1173 V.CHR. was de nieuwe maan op dag 53. Dit zou het dertiende jaar zijn van Wu toen het koninkrijk
gevestigd werd.

Jupiter werd geregistreerd om in de de constellatieLeeuw van de Brand van Kwartels te zijn vlak alvorens Wu
keizer werd. Aldus, BC is Jupiter in Maagd/Leeuw in 1045 BC/1046. Aldus, heeft de mens de verkeerde datum
van de verovering van Wu. Wu werd keizer V.CHR. van China in 1173 niet 1045 V.CHR. Jupiter was in de
constellatie van de Brand van Kwartels tussen Hydrae en Crateris V.CHR. in 1177 in het negende jaar van Wu.
De zon ging V.CHR. door Hydrae en Crateris in September 1177, met Jupiter die daar vóór September
verschijnen en dan na September over. Dan was er een zonmirakel eveneens in het negende jaar van Wu:

„Toen de Koning Wu Ho kruiste, een witte die vis in zijn boot in midstream is gesprongen. De koning Wu
boog en plukte het neer tot gebruik als offer. Na kruising, was er een brand die kwam onderaan welke uit
hierboven op het dak van de woonplaats van de koning neerkwam en in een raaf omzette. Zijn kleur was oker.
Zijn vraag ging „p'o-P'o“. Op dit ogenblik feodale Lords die bij meng-Kin zonder enige genummerde bepaling
vooraf achthonderd samenkwamen. Feodale Lords bovengenoemd allen, „Voer kunnen worden gekastijd!“ De
koning bovengenoemde Wu, „u kent niet het hemelse mandaat. Hij kan niet tot hiertoe worden gekastijd. „Trok
hij toen naar huis zijn troepen terug en ging.“ 1177 V.CHR.
De verslagen van de Grote Schrijver, Volume 1, p.60.

Het werd gegeven zijn 3de jaar aangezien de Keizer de benoeming van Hemel was. De slag in 1174 V.CHR.
was drieëntwintigste van cyclus 60 jaar. Dit kan van 1173 V.CHR. aan de heldere benoeming van hemel in het
28ste jaar van cyclus 60 jaar, 1170 zijn V.CHR.

„In zijn 12de jaar leidde de koning de stammen van het westen en de prinsen tot aanval Yin, en verslagen toon
in de wildernis van Muh. Hij nam met zijn eigen hand toont gevangene in de toren van nan-Tan; en
binnengegaan in de participatie van de heldere benoeming van Hemel (zonmaan), toont de vestiging om de
offers van zijn voorvaderen voort te zetten, luh-Foo, de zoon van, gekend als nastreven -na:streven-kang. In de
zomer, in de vierde maand, keerde hij aan Fung terug en offerde in de voorouderlijke tempel.“
De annalen van het Bamboe boeken, de Dynastie van Voer, p44

„Bij dageraad van de chia-tzudag van de tweede maand, kwam de Koning Wu in de ochtend aan bij Mu -mu-
yeh.“ En Wu verslagen Voer.

Gelieve te zien de Opnieuw bezochte Annalen van het Bamboe. Problemen van Methode in het gebruiken van
Chronicle als Bron voor een Chronologie van Vroege Zhou.

U kunt de data voor Wu voor 1045 V.CHR. vergelijken en de zelfde gelijken voor Wu in 1174 hier zien
V.CHR. Aldus, is er 120 jaar het missen van regeert van keizers in China. De correcte datum voor Wu is
V.CHR. 1174, niet 1045 V.CHR.

Wu bewoog zijn spear V.CHR. in 1274 en er was een gelijkaardig zonmirakel aangezien er voor Lu Yang
waren, misschien V.CHR. in 464, toen de het plaatsen zon drie boxen omkeerde. Dit luh-Ch'ing wie zijn vader
tan-chih-Tan V.CHR. in 464 slaagde. De zon kan zich met de omwenteling van de aarde bewogen hebben om
de Joden meer licht op dertiende en veertiende van Adar te geven toen zij zich in Esther wreekten. Deze datum
kan de 13de dag van de Hebreeuwse 12de maand van Adar, Zaterdag, 9 Januari, en Zondag 10 Januari, 465 zijn
V.CHR. het 12de jaar van Xerxes/Ahasuerus van Esther van 477 V.CHR. Of dit kan Vrijdag, 27 Januari, 464
zijn V.CHR. = Vrijdag/Zaterdag/Zondag = Adar 13.14.15.

Op de manier het westen van Tchang-cha aan ChangNing, over een 3 uuraandrijving, op het recht daar een
teken „Lu Yang“ in het Engels was. Aldus, waarschijnlijk was de plaats waar Lu Yang de zon getuigde
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toenemend in het westen. Het land is bijna vlak, met veel bomen. Aldus, zou de zon in het westen dichtbij de
horizon bij Lu Yang toenemen.

465 was V.CHR. zeven jaar V.CHR. vóór 49 jaar jubile in 458 = 490 jaar vóór het offer van Jesus. Aldus,
zouden 465 V.CHR. het zevende jaar van versie kunnen zijn. De zon zou in Boogschutter, kow-Ts'een, de 1de
maand = elfde moath - typo - in China geweest zijn. 16 februari, 463 V.CHR. was volle maan en dag 13 van de
twelveth maanmaand. De 12de maand van Adar kan de herfst in China geweest zijn toen de zon in het westen
toenam en drie boxen voor Lu Yang terugging. Aldus, kan de zon die drie boxen omkeren de zon zijn die terug
naar Boogschutter dezich 11de maand in China bewegen. Nochtans, waren 458 V.CHR. het 10de jaar V.CHR.
van de keizer van China van 567 toen Luh Ch'ing - waarschijnlijk Lu Yang - in slag stierf. Het reinigen van het
altaar door Nehemiah.

Zon het bewegen zou zich terug dan op de 25ste dag van de maand Adar, 9 Januari, 464 V.CHR. zijn. Aldus,
kan de maan vóór de zon geplaatst hebben. De zon kan hebben toenam in het westen de Zaterdag Jesus in het
graf in het oosten te plaatsen en plotseling in het oosten op de verrijzenis van Jesus toe te nemen was.

Dit zonmirakel op de laatste kwartmaan, en opnieuw een jaar later op de het eerste trimester maan, zijn zeer
als de val van Jericho 17 Februari, 1241 V.CHR. op de laatste kwartmaan en de slag van de Bleke droom 15
Februari, 1240 van Merom/van de koning V.CHR. op de het eerste trimester maan.

Dit kan de zon zijn die aan de overkant van aarde zich V.CHR. bewegen, 8 Mei, 1175, de chia-tzudag - laatste
kwartmaan, toenemend vóór de zon in de tweede maand. Dan één jaar later moet zich de zon, in zesde dag van
de derde maand terug bewegen - het zonmirakel die dag die met de maand op de vierde maand, 8 Mei, 1174
V.CHR. beginnen.

Of, de zon kan 8, 1175 Juli V.CHR., Januari 2, 1174 V.CHR., en Juli 8, 1174 bewegen V.CHR. = allen op
halve baanpunten.

In achtentwintigste van Wu van cyclusjaar in de Annalen van het Bamboe = waren 1170 V.CHR. toen
opnieuw voorgelegd vassals de nieuwe cyclische datum waren van de maan vierde maand V.CHR. dag 37 van
cyclus 60, 17 April, 1170. Aldus, legden voor zij omdat vier vroeger jaar, zij werden verslagen. Misschien was
er V.CHR. de benoeming van Hemel, een zonmirakel in Israël op de nieuwe maan 17 April, 1170, de 37ste dag
van 60 in China.

Eveneens werd zijn eerste jaar geteld aangezien jaar 24. 1174 V.CHR. V.CHR. het 24ste jaar van cyclus 60
vorm 2636 waren.

„Slaand is het „drieëntwintigste-jaar“ verslag in het „Feng bao“ hoofdstuk, verkeerd inbegrepen onder
ingangen betreffende Koning Wen regeer.“ Dit 23ste jaar zou het 23ste jaar van cyclus 60 moeten zijn = 1175
V.CHR. Aldus, was Wu 12 jaar een koning V.CHR. van de dood van zijn vader in 1186 om V.CHR. keizer van
China in 1174 te worden.

U kunt math doen: Van dag één, 27 laat vallen Januari, 2636 - 1170 = 1466, 1466 X 365.25 = 535456.5, rest,
535456/60 = 8924.2466, .2466 X 60 = 16. + 26 januari, + 5 = 31 + 28 + 31 + 17 Januari = 97 - 60 = dag 37.

Er kan een zonmirakel op 30 Maart, 1281 geweest zijn V.CHR. de Uittocht, op een dag 37, gengzidag, die een
omen voor dag 37 nieuwe maan 17 April, 1170 V.CHR. voor keizer Wu werd. Het karakter voor zon en de
maan samen wijzen op de nieuwe maan op deze dag 37 van cyclus 60 = 17 April, 1170 V.CHR. Enkel
aangezien er een omen voor Wending op dag 53 kan geweest zijn Bingchen, de totale verduistering van Maart
4, 1250 V.CHR. en dag 53, 19 Mei, 1173 V.CHR. voor keizer Wu.



De boeken van het Bamboe verwijzen niet V.CHR. naar de naamkeizer Wu, slechts aan de ontvanger van het
Mandaat van Hemel van het voorteken 17 April, 1170. Aldus, was er waarschijnlijk een zonmirakel die dag.

U kunt de nieuwe maan op dag één van 60 zien, jaar één van 60, in het Chinese nieuwe jaar van
Januari/Februari. Welke ook op de dag van een zonmirakel = phoenixes en offer in China begon. Dan kan zich
de helft van een baan recenter 2 Augustus, 2636 V.CHR. op de 10de dag van de zevende maand, de zon terug
bewegen en aardestroom uit de omgekeerde baan van de zon. En de zonbeweging opnieuw en aardestroom in
een omgekeerde baan opnieuw. Dan één jaar later 27, 2635 cirkelen Januari V.CHR., de rug van de
zonbeweging en de aardestroom uit het omgekeerde, op de 10de dag van de eerste maand.

Gelieve te zien de Opnieuw bezochte Annalen van het Bamboe. Problemen van Methode in het gebruiken van
Chronicle als Bron voor een Chronologie van Vroege Zhou.

Val van Jericho

6:15 van Joshua „en het gebeurde op de zevende dag, vroeg namen zij, bij het dagen van de dag toe, en gingen
rond de stad zeven keer.“

Aldus, is de eerste dag van de eerste maand 27 V.CHR. Januari, 1241. De dag begin de derde week is 17
V.CHR. Februari, 1241.
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H 7925 middelen omhoog vroeg te laden. Het zelfde woord betekent ook schouders. Aldus, de zon die boven
de schouders van de bergen in het oosten toenemen. 7837* is het woord Ayin Lamed, wat om hierboven tot het
punt betekent toe te nemen van het dalen. Het kan God, Gr ook betekenen. De brief in voorzijde wordt gewed
middelen waarvan. Volgende woord 7837 is eigenlijk een verschillend woord en betekent te dagen. Aldus, is de
zon die boven de bergen toenemen nu direct van hierboven en dalend aan het westen. Aldus, betekent dit een
plotselinge „dageraad“. Ook, zou de zon natuurlijk moeten te werk gaan om in het westen te plaatsen. De berg
wierp een schaduw over de stad van Jericho op de de zomerzonnestilstand af. 8 Februari, positie van de zon
180° later, in de het plaatsen bergen aan het noordwesten, kan als 15 geweest zijn Augustus, plaatsen tot de zon
zich neer bewoog om aarde in het zelfde seizoen te houden.

Aldus, de veroverde stad die in ontzag van de zonnestilstandschaduw kan geweest zijn kan opnieuw in ontzag
17 Februari, 1241 V.CHR. zijn wanneer de zon plotseling kan hebben toenam in het oosten. Voor de
verrijzenisZondag, 5 April, ADVERTENTIE 33, kan de zon die in het westen over deze berg plaatsen een
schaduw over Jericho gegoten hebben omdat de zon nog niet zich neer had bewogen terwijl het zich aan de
overkant van aarde bewoog. De zon in een directe weg zou hoog boven Jericho dichtbij het de positiepunt varen
van de de zomerzonnestilstand aangezien het meer dan 90° zich door zonsondergang aan volledige 180° vóór de
zonsopgang van de Maandag had bewogen. Aldus, kon de schaduw van dit onderstel van Verleiding, op Jericho
vallen. Deze berg kan het onderstel van Verleiding geweest zijn toen Jesus veertig dagen vastte en zegevierend
over Satan 28 Augustus, ADVERTENTIE 29 begin de 7de maand, of 9 September, ADVERTENTIE 29 bij het
Nieuwjaar Yom Kippur was.

Jesus was zegevierend over dood wanneer de zon opnieuw plotseling in het oosten kan toegenomen zijn.



Er zijn de huizen van de kleibaksteen naast de muur van Jericho die lood te geloven wat hebben Jericho een
binnenmuur had. Niettemin, in China is er zulk een oude stad met binnenmuren. Ook, is de toren in Jericho
gedateerd 8000 jaar geleden.

Dit orakelbeen kan de versie van China van de zon beschrijven die zich bij de val van Jericho, als niet het uur
van duisternis bij de Uittocht bewegen:

„Bij de tijdspanne van de nacht van de zevende dagjisi (dag 6) er was (a) grote nieuwe ster die naast Huo
Antares.“ werd gezien
Heji 11503b

Dan zou deze dag zeven de laatste kwartmaan, de laatste zeven dagen, een chia-tzudag zijn. De laatste
kwartmaan zou naast Antares V.CHR. die ochtend in China in 17 Februari, 1241 zijn. Misschien het zon
gereiste westen 180°. Dan kan Antares direct lucht bij zonsondergang/dark in China geleken te zijn. Vóór 17 die
Februari, zouden 1241 V.CHR. Jupiter 15° boven de zon als zon lijken in het westen wordt geplaatst. Jupiter
zou één uur na de zonreeks plaatsen. Dan zou Jupiter in Vissen 180° naar Weegschaal verplaatsen. De zon zou
180° van het eerste deel van Vissen aan Maagd bewegen. Aldus, zou Jupiter, de helderste planeet, in
Weegschaal naast Antares verschijnen. Dan zou Jupiter de heldere nieuwe ster naast Antares kunnen zijn. 17
februari, 1241 V.CHR. de zon was juist bovenop Mars.

Wuding registreert een slag door zijn algemene Chu laat in de dag is begonnen en voortdurend in de vroege
uren van volgende chia-tzu die. Een slag kan niet gemakkelijk in dark worden bestreden. Misschien was dit een
verslag van de zon die dat verstrekt te bestrijden licht worden bewogen.
Oude Chinese Oorlogvoering, Hoofdstuk 9, p.166.

Hier zijn de voorbeelden van de Kinderen van het vechten van Israël bij nacht, de nacht vóór de lange dag van
Joshua, de zelfde nacht die Gideon bestreed. Er zijn sommige verslagen van de zon die uit bij nacht komen.
Aldus, kan de zon hebben toenam in het westen, betekende nog 24 die uren bij middag, in het oosten wordt
geplaatst. Dan stijgt de zon plotseling en briljant in het oosten.

10:9 „Joshua van Joshua kwam daarom plotseling unto hen, en ging de hele nacht van Gilgal uit.“

Het 13:12 van Romeinen de „Nacht is veel doorgebracht, is de dag dichtbij: laat ons daarom gegoten van de
werkzaamheden van duisternis, en zet op het pantser van licht.“

7:19 „zo Gideon van rechters, en de honderd mensen dat met hem waren, kwamen unto in het begin buiten het
kamp van het middenhorloge; en zij hadden maar plaatsten onlangs het horloge: en zij bliezen de trompetten, en
remmen de waterkruiken die in hun handen.“ waren

2:8 van Luke „en daar was in de zelfde landherders die op het gebied verblijven, die horloge over hun 's nachts
troep houden.
Het 2:9 en, lo, de engel van Lord kwamen op hen, en de glorie van Lord glanste rond hen: en zij waren pijnlijke
bang.
Het 2:10 en de engel zeiden unto hen, Vrees niet: voor, behold, breng ik u goede tijding van grote vreugde, die
aan alle mensen zal zijn.
2:11 voor unto u deze dag in de stad van David een Verlosser geboren bent, die Christus Lord is.
Het 2:12 en dit zullen een tekenunto u zijn; Ye zal babe in het inwikkelen van kleren wordt verpakt vinden,
liggend in een trog die.
2:13 en plotseling was er met de engel een massa de hemelse God prijzen, en gastheer die zeggen,
2:14 Glorie aan God in het hoogst, en op aardevrede aan mensen van welwillendheid.
2:15 en het kwam om, aangezien de engelen vanaf hen in hemel waren gegaan, de herders over te gaan zei aan
een andere, nu gaan zelfs unto Bethlehem, en ziet dit ding dat is gekomen overgaan, wat Lord hath unto ons



bekendmaakte.
2:16 en zij kwamen met haast, en vonden Mary, en Joseph, en babe die in een trog liggen.“

Hier is dat een beeld van de gebieden van Bethlehem over zelfde 13 wordt genomen September aangezien
Jesus, die over 18 September is, 2010 geboren was.





Het middenhorloge is middernacht. De zon kan plotseling in het westen bij middernacht voor Gideon
toegenomen zijn, en licht voor Joshua geven om tot Gibeon te beklimmen. De betekenis kan de zon geweest
zijn plotseling toenemend bij middernacht toen Jesus, het Licht van het Leven geboren was.

John 9:4 „ik moet de werkzaamheden van hem werken dat gestuurd me, terwijl het dag is: de nacht cometh,
wanneer geen mens kan werken.“

Deze slag die om bij nacht, bij het middenhorloge van middernacht schijnt worden bestreden, kan bij
zonsopgang in het westen bij middernacht bestreden te zijn. Het is nigh aan onmogelijk om een slag in dark te
bestrijden.

Aldus, zou dit orakelbeen als het beschrijven van het zonmirakel van 17 Februari, 1241 V.CHR., niet moeten
verklaren een heldere nieuwe ster naast Mars werd gezien, die als de brandster Antares Huo rood is, tenzij Mars
zich niet eenstemmig met de zon bewoog. Niettemin, als de zon bewoog en plotseling Mars en Jupiter erachter
verliet, kon Jupiter naast Mars verschijnen.

Archeologisch graaft in Jericho V.CHR. hebben gevonden geen laag van woning voor 1241. Hoewel zij
V.CHR. voor de stad van Hazor voor 1240 deden, die Joshua aan de grond brandde. De god kan niet om het
even wat van Jericho verlaten hebben dat slechte stad. Eveneens kan de God niet om het even wat van Sodom
of Gomorrah verlaten hebben. Niettemin, is de datum van deze vernietiging bij het Dode Overzees
waarschijnlijk vóór 2300 V.CHR., 2500 V.CHR. = tussen 2600 V.CHR. en 2350 V.CHR. Abraham was 99 jaar
oud V.CHR. in 2508 toen Sodom en Gomorrah werden vernietigd. Dit was één gebeurtenis. Aldus kan er
slechts één datum voor de vernietiging van Sodom en Gomorrah zijn.

De ruïnes Numeira zijn, aan de kant van Jordanië, hier deze zuidenkant van het Dode Overzees. Hier kunt u
het zuiden van het Dode Overzees het waarschijnlijkst zien waar Sodom was. Aan de linkerzijde was ook Zoar:



Hier kunt u het noorden van het Dode Overzees zien, ook misschien waar Sodom was. Deze mening is van
Onderstel Nebo:

34:1 van Deuteronomy „en Mozes gingen van de vlaktes van Moab unto de berg van Nebo uit, tot de
bovenkant van Pisgah, die over tegen Jericho is. En LORD shewed hem al land van Gilead, unto Dan,“
34:2 en al Naphtali, en land van Ephraim, en Manasseh, en al land van Judah, unto het uiterste overzees,
34:3 en het zuiden, en de vlakte van de vallei van Jericho, de stad van palmen, unto Zoar.“

Van Onderstel Nebo kunt u zuiden, het zuideneind van het Dode Overzees direct zien waar Zoar was.

Jeruzalem is direct over de Vallei van Jordanië. De hemellijn lijkt zeer majestueus! De bergbovenkant aan het
hogere recht zou ongeveer moeten zijn waar het Onderstel van Olijven vóór Jeruzalem is.



„Alle plaatsen waren dichtbij het Dode Overzees met bewijsmateriaal van het branden en sporen van zwavel.
Nochtans, volgens Thomas Shaub, dat in Bab ehd Dhura groef, werd Numeira V.CHR. vernietigd in 2600, bij
een verschillende tijdspanne dan Bab ehd Dhura, 2350 V.CHR. - 2067 V.CHR.“

Aldus, als deze vernietiging bij het Dode Overzees één en het zelfde is, tezelfdertijd voor kwam het. Dan is er
V.CHR. slechts één datum voor de vernietiging van Sodom, 2508.

Aldus, zijn 2600 V.CHR. te vroeg 100 jaar en 2350 V.CHR. zijn 150 jaar aan recent, is 2067 V.CHR. 441 te
recente jaar. De vloed die de mensen Botai in Kazachstan vernietigde wordt V.CHR. gedateerd aan 3100.
Neverthless, als deze gebeurtenis Noah vloed was, eveneens de correcte datum kan 200 jaar zijn verder terug =
3307 V.CHR. in overeenstemming met Armeens sothisjaar 600 en het 27ste jubileum in het Oude Boek van
Jubilees.

De uitbarsting van Thera kan Ahmose I tot 1680 V.CHR. dateren = Ahmose I, 22ste jaar die in 1658 V.CHR.,
Ahmose I V.CHR. dateren achter 130 jaar van hun Egyptische chronologie van 1550. Eveneens, werden de
mensen Botai die het paard acclimatiseerden weggeveegd toen de overstroomde rivier, dat aan 3115, kan Noah
3307 V.CHR. vloed in zijn, 290 jaar verder terug V.CHR. werd gedateerd. Eveneens de datum van de
vernietiging van Sodom en Gomorah; data: „Numeira werd vernietigd in 2600 BCE bij een verschillende
tijdspanne dan Bab edh-Dhra (2350-2067 BCE)“ Wikipedia. De vernietiging is één datum. Abraham was 100
V.CHR. in 2507, zodat moet de vernietiging van Sodom V.CHR. 2508 zijn. Dit is 100 jaar recenter dan 2600
V.CHR. en meer dan 200 jaar meer verder terug dan een datum tussen 2350 V.CHR. - 2067 V.CHR. Aldus, kan
de vloed ook één datum zijn.

14:10 van het ontstaan „en het dal van Siddim waren volledig van slimepits; en de koningen van gevluchte
Sodom en Gomorrah, en vielen daar; en zij dat gebleven gevlucht aan de berg.“

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSodom_and_Gomorrah
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSodom_and_Gomorrah
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSodom_and_Gomorrah






6:24 van Joshua „en zij brandden de stad met brand, en dat alles was daarin: slechts het zilver, en het goud, en
de schepen messing en ijzer, zetten zij in de schatkist van het huis van LORD.“

1 het 18:36 van koningen „en het kwam om op het tijdstip van het aanbieden van het avondoffer over te gaan,
Elijah de helderziende waardichtbij kwam, en gezegd, LORD God van Abraham, Isaac, en van Israël, het
gekend is deze dag dat thou kunstGod in Israël, en dat ik ben thy bediende liet, en dat ik al deze dingen bij thy
woord heb gedaan.
Het 18:37 hoort me, LORD van O, hoort me, dat dit mensen kan weten dat thou kunst LORD God, en dat thou
hast opnieuw draaide hun hartrug.
18:38 toen de brand van LORD, viel en het gebrande offer, en het hout, en de stenen, en het stof, verbruikte en
omhoog het water likte dat in de geul.“ was

God verbruikt zelfs de stenen. Daarom kon de God geen spoor van Jericho, of Sodom of Gomorrah verlaten.

Elijah verzocht drie en een half jaren van hongersnood om de mensen terug naar God te brengen, die hij in dit
vers deed. Ahab begon met van hem V.CHR. regeert in het 38ste jaar van Asa, 944. 945 V.CHR. is 907 V.CHR.
38 jaar van het leven van Jesus in omgekeerde aan, 900 jaar aan de geboorte van Jesus in 7 V.CHR. De
chronologie van de Bijbel omvat 38 jaar voor Azariah niet, maar maakt tot Azariah en Uzziah de zelfde
persoon. Dit zijn twee afzonderlijke Koningen van Judah. Aldus, zou er een droogte van drie en een half jaren
over 933 V.CHR. moeten zijn.

Van ongeveer 950 - 900 V.CHR. werd de temperatuur in Samaria koeler en natter. Aldus, zou deze droogte
van Elijah slechts een paar meer jaar V.CHR. moeten zijn recenter dan 950, misschien halverwege in Ahab
regeert V.CHR. van 944 aan 922 V.CHR. = 933 V.CHR., en de droogte kwam werkelijk voor.

Hier kunt u een verbinding aan een chronologie van droogteniveaus van het Overzees van Galilee zien.
Precies bij V.CHR. lijn 950, de waterscheiding tussen leeftijd I van het Ijzer en leeftijd II van het Ijzer, kunt u
het droogteniveau van Elijah zien:

Low level bij 2500 past V.CHR. de tijd Abraham reiste aan zuiden aan Egypte voor voedsel. Low level bij
2300 past V.CHR. de zeven jaar van droogte aan toen Joseph zijn familie V.CHR. in Egypte in 2307 welkom
heette.

De recente crisis van het bronsklimaat = de droge periode in 1250 V.CHR. aan 1150 kan V.CHR. de tien jaar
van hongersnood in Bethlehem van 1200 aan 1190 V.CHR., de brand en de slag van Gideon in 24 Augustus,
1241 V.CHR. omvatten V.CHR. = de hitte en de droogte van de zomer, in Isaiah 9.

Het 9:5 van Isaiah „voor elke slag van de strijder is met verward die lawaai, en kledingstukken in bloed
worden gerold; maar dit zal met het branden en brandstof van brand.“ zijn

1:1 van Ruth „nu het kwam om in de dagen over te gaan toen de rechters beslisten, dat er een hongersnood in
het land was. En een bepaalde mens van Bethlehemjudah ging naar tijdelijk verblijf in het land van Moab, hij,
en zijn vrouw, en zijn twee zonen.“

1 het 18:45 van koningen „en het kwam om in het gemiddelde over te gaan terwijl, dat de hemel met wolken
en wind zwart was, en er een grote regen was. En Ahab bereed, en ging naar Jezreel.
Het 18:46 en de hand van LORD waren op Elijah; en hij girded omhoog zijn lendestukken, en liep vóór Ahab
aan de ingang van Jezreel.“

Elijah wordt gezegd om twintig mijlen naar de ingang van Jezreel gereist te hebben. Aldus, toen de zon
terugkeerde, zou er licht moeten zijn om te lopen en niet te struikelen. Gideon viel bij het derde horloge aan =

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fwww.naturepagan.com%2fhistory-changing-droughts


het midden van de nacht. Zowel voor Gideon als Joshua = 24 moet zich Augustus, 1241 V.CHR., de zon nog in
de hemel bevinden aangezien het rond de aarde draait.

De Joodse mensen hadden drie horloges. Aldus, het middenhorloge.

„Shalmaneser III documenteerde V.CHR. 853 dat hij een alliantie van dozijn koningen in de Slag van Qarqar
versloeg; “
Wikipedia

Dit omvat Ahab. Egyptische pharaoh geregeerd 76 vroeger jaar. Aldus, 853 V.CHR. - 76 jaar = 929 V.CHR.
Ahab regeerde V.CHR. van 944 aan 922 V.CHR.

1 het 20:26 van koningen „en het kwam om bij de terugkeer van het jaar over te gaan, dat Benhadad de Syriërs
nummerde, en steeg naar Aphek, om tegen Israël te vechten.“

Het nieuwe jaar was in de zevende maand in September. De „terugkeer van het jaar“ kan naar de zon
verwijzen. De zon kan zich aan de overkant van de aarde voor een lange dag in de eerste slag met de Syriërs
bewogen hebben. Dan zou de aarde in een omgekeerde baan van de zon stromen. Dan bij de tweede slag met de
Syriërs een jaar later op dezelfde datum, kan de zon zich terug bewogen hebben en aardestroom uit de
omgekeerde baan van de zon. Het belang van September kan V.CHR. de geboorte van Jesus over 12 September,
7 geweest zijn.

Augustus/September was de honddagen van de zomer „brengen dergelijke moord“, wanneer Sirius eerst 16
Juli zou lijken. Zij waren de ongelukkige vijf dagen van nieuw jaar. De tijd van oorlog was vaak in
Augustus/September = de lange dag 24 Augustus, 1241 van Joshua V.CHR.

Joram de zoon van Ahab, begon met van hem regeert in het 18de jaar van Joshaphat, regeerde Ahab 22 jaar
van Asa 38ste jaar - Asa 42ste jaar - het 18de jaar van Joshaphat. Dan moet Ahab met van hem beginnen regeert
V.CHR. in 944 aan 922 V.CHR., en Joram zijn zoon, van 922 V.CHR. 12 jaar aan 910 V.CHR.

Aldus, stierf Ahab V.CHR. in 922 = 950 jaar aan Jesus, toen Jesus bij jubile, 29 September ADVERTENTIE
sprak. Aldus, ook zei de verbinding Jesus van drie en een half jaren van hongersnood van Elijah in de tijd van
Ahab, toen hij in Luke 4 sprak.

„In zijn 35ste jaar (967 V.CHR. = 933 V.CHR.), gingen de mensen van Koning Seu in, toen Ts'een, baron van
Maou (Stier = de zomerconstellatie, misschien het begin van drie en een half jaren van hongersnood in Israël in
de tijd van Elijah). In zijn 39ste jaar, assembleerde hij de prinsen bij onderstel T'oo.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.151.

Aldus, drie en een half jaren vanaf 933 September V.CHR. aan 929 Maart V.CHR. Ahab regeerde V.CHR.
van 944 (38 jaar van het leven van Jesus aan 907 V.CHR.) aan 922 V.CHR. (50 jaar jubiles aan
ADVERTENTIE 22 V.CHR. en 29).

50ste jubile van 1241 V.CHR. = 941 V.CHR., 3d jaar van Ahab. 934 V.CHR. een Sabbatjaar van 1240,
V.CHR. braakakkerjaar, = geen gewas, en een behoefte zou zijn om voor geen voedsel worden voorbereidingen
getroffen dat jaar. Dan zou er twee en een half meer jaren van geen voedsel wegens de grote hongersnood zijn.

„In van hem, keizer Muh, 17de jaar. In de herfst, in de 8ste maand, werden bepaalde horden verwijderd aan
t'ae-Yuen. In zijn 18de jaar, in de lente, in de 1st maand, bleef stilstaan hij in het paleis van Che, waar de
prinsen kwamen en hulde.“ deden
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.151



Er was ook een zonmirakel V.CHR. in 164 in het 17de jaar van Wen van de Keizer.

De keizer Muh regeerde 59 jaar V.CHR. van 968 aan 907 V.CHR. 968 V.CHR. = 1000 jaar aan het offer van
Jesus. 907 V.CHR. = 900 jaar aan de geboorte van Jesus. Aldus, zou zijn 18de jaar V.CHR. 950, over het eerste
jaar van koning Ahab zijn. De data zoals de 8ste maand, de 1st maand, stellen apart misschien zonmirakelen
voor zes maanden.

2 stelt 15:10 te boek „zodat verzamelden zij zich samen in Jeruzalem in de derde maand, in het vijftiende jaar
van regeer van Asa“

Solomon van 1044 V.CHR. 40 jaar aan 1004 V.CHR. Reoboam 17 jaar van 1003 V.CHR. aan 986 V.CHR.
Abija 3 jaar aan 984 V.CHR. Asa 15de jaar = 969 V.CHR. = het eerste jaar van keizer Muh van China.

2 stelt 15:12 te boek „en zij gingen in een overeenkomst binnen om naar LORD God van hun vaders met al
hun hart en met al hun ziel te streven; “

Aldus, kan een zonmirakel dit 969 = 1000 jaar aan het offer van Jesus V.CHR. gemerkt hebben. Dit zou een
omen in China zijn om keizers te veranderen = het eerste jaar van keizer Muh.

De Armeense die sothiskalender van 550 V.CHR. terug de zelfde 76 jaar wordt verbeterd zoals de Egyptische
sothiskalender, aan 474 V.CHR., terug één sothiscyclus van 1460 jaar aan 986 V.CHR.

2 stelt 12:2 te boek „en het kwam over te gaan, die in het vijfde jaar van de koning van koningsRehoboam
Shishak van Egypte omhoog tegen Jeruzalem, omdat zij tegen LORD te boek hadden overtreden,“ kwam

Het vijfde jaar van Rehoboam = 998 V.CHR. = 507 V.CHR. + 490 jaar.

Abijah 3 jaar aan 983 V.CHR. Asa 15de jaar = 968 V.CHR. = 1000 jaar aan het offer van Jesus.

„In de winter, in de 10de maand, bouwde hij het paleis van Che in nan-Ch'ing.“
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, Annal van het Bamboe boekt, p.149.

In het eerste jaar van Muh van de Koning, is de helft van een baan terug van de 10de maand V.CHR. deze
derde maand in vijftiende jaar, 968. Misschien was er een zonmirakel over Pinksteren Mei 10, 968 V.CHR. en
een zonmirakel 6 maanden later bij de volle maan, 12 November, 968 V.CHR. Dan kan de zon op de volle
maan 10 Mei, 967 V.CHR. terugkeren.

Een bezwaar tegen een hongersnood en een lage Overzees van Galilee na 950 werd V.CHR. gemaakt. Hun
chronologie voor de droogte van Elijah was zowat 38 te recente jaar, dus hun bezwaar wegens hun verkeerde
datum.

Aldus, werd de leeftijd van Jesus toen hij werd gekruisigd, 38 jaar oud, versterkt in de chronologie van de
koningen. En enkel aangezien de 38 jaar voor Azariah verborgen was, de woninglaag van Jericho op het tijdstip
van Joshua verborgen was.

De val van Jericho moet door een plotselinge zonsopgang gemerkt te zijn. Dan stroomde de aarde in een
omgekeerde baan van de zon. Dan V.CHR. nam de helft van een baan later, 188 later dagen, de zon in het
westen toe bij het tweede horloge bij nacht over 11 PM in 23 Augustus, 1241. Dit was de nacht Joshua werd
geroepen om Gibeon te helpen en de nacht Gideon werd geboden van God om Midianites aan te vallen. Dan de
slagen. De zon ging het westen tot het oosten over en was bij de middagpositie toen Joshua God vroeg om de
zon en de maan te maken zich nog bevinden. De het eerste trimester maan nam vóór de zon in het westen toe,



en plaatste nu in het oosten. Aldus, vroeg Joshua dat zowel de zon als de maan zich nog bevinden. De zon
draaide toen bijna 360° rond de aarde om zich nog in de hemel voor een hele dag te bevinden.

Daarom bevond de maan zich die in het oosten op het punt stond te plaatsen, nog in de vallei Ajalon. Daarna,
plaatste de zon ook in het oosten. Dan briljant en nam plotseling V.CHR. in het oosten toe Zondag ochtend, 25
Augustus, 1241. De aarde had uit een omgekeerde baan van de zon en nu terug in een omgekeerde baan van de
zon gestroomd. Dan draaide de helft van een baan later, 15 Februari, 1240 V.CHR., de zon rond de aarde 180°
met de omwenteling van de aarde om zich nog in de middaghemel 12 uren in de slag van Merom te bevinden.
Dan stroomde de aarde uit de omgekeerde baan van de zon. Baan van de aarde was normale 100%, werd geen
spoor verlaten. Zelfs er was geen netto ontbrekende tijd.

De zonne verduisteringswegen waren het zelfde vóór en na zoals die door computermodel worden voorspeld.
De banen worden goed begrepen en kunnen vooruit of achteruit worden ontworpen. En de mengende
gebeurtenis is aan het licht gebracht hier gebruikend eenvoudige baanwerktuigkundigen.

Jesus stuurde de twaalf apostelen in al wereld om het licht van het leven van Jesus af te kondigen enkel
aangezien het licht van de zon het een half uuruur dag 360° rond de wereld verlicht. De zon die nog Joshua 24
uren betekenen was ook als de eeuwige dag van een opgeslagen eeuwigheid in Hemel.

U wordt verzocht om te komen en het Evangelie te horen en het Licht van het leven te volgen, de bescheiden
Jesus.

Joshua kan de Zondag van rivierJordanië, 4 Februari, 1241 V.CHR. gekruist hebben toen Jordanië in vloed, de
10de dag van de maanmaand was. Jordanië is natuurlijk in vloed in Januari. Dan hield de korf V.CHR. op
Maandag, 5 Februari, 1240 de volgende dag. Dan aten zij van het fruit van het beloofde land. Dan kan Joshua
de Pascha, Donderdag, 8 Februari, 1241 V.CHR. gehouden hebben. Dan kunnen de muren van Jericho op
Zaterdag, 17 Februari, 1241 V.CHR. gevallen zijn.

Muren van Jericho:







Misschien nam de zon plotseling in de het oostenZaterdag de toe zevende dag, 17 Februari, 1241 V.CHR.

6:12 van Joshua „en Joshua namen vroeg in de ochtend toe, en de priesters droegen de bak van Jehovah.
6:15 en het gebeurde op de zevende dag, vroeg namen zij, bij het dagen van de dag toe, en gingen rond de stad
zeven keer.
Het 6:20 en de mensen schreeuwden, en bliezen met de trompetten, en het gebeurde toen de mensen het geluid
van de trompet hoorden, schreeuwden de mensen een grote schreeuw. En de muur viel onder het; en de mensen
gingen in de stad, elke mens voor hem uit; en zij vingen de stad.“

2 het 6:6 van Samuel „en toen zij aan de dorsvloer van Nachon kwamen, Uzzah stelden zijn hand aan de bak
van God voor, en namen greep van het; voor de ossen schudde het.
Het 6:7 en de woede van LORD werden ontstoken tegen Uzzah; en God smote hem daar voor zijn fout; en daar
stierf hij door de bak van God.
Het 6:8 en David waren niet bevallen, omdat LORD een breuk op Uzzah had gemaakt: en hij riep de naam van
de plaats Perezuzzah aan deze dag.
Het 6:9 en David waren bang van LORD die dag, en gezegd, hoe de bak van LORD aan me zal komen?
Het 6:10 zodat David zou niet de bak van unto van LORD hem in de stad van David verwijderen: maar David
droeg het opzij in het huis van Obededom Gittite.
Het 6:11 en de bak van LORD zetten in het huis van Obededom Gittite voort drie maanden: en LORD zegende
Obededom, en al zijn huishouden.
6:12 en het werd verteld koning David, die LORD hath het huis van Obededom, en al dat pertaineth unto hem,
wegens de bak van God zegende de zeggen. Zo ging David en bracht omhoog de bak van God van het huis van
Obededom in de stad van David met vreugde.
6:13 en het was zo, die toen zij dat naakt de bak van LORD zes tempo was gegaan, hij ossen en fatlings
offerden.
Het 6:14 en David dansten alvorens LORD met al van hem zou kunnen; en David was girded met linnenephod.
Het 6:15 zodat David en al huis van Israël brachten omhoog de bak van LORD met het schreeuwen, en met het
geluid van de trompet.“

De bak moest door Levites, twee twee worden gedragen. Jesus stuurde zijn apostelen twee twee. De
boodschappers van de god moeten gaan twee twee de zegen van de Heilige Geest hebben.

Van Sabbat aan Sabbat is 17 Februari, 1241 V.CHR. aan 23 Augustus, 1241 V.CHR. en aan 15 Februari, 1240
V.CHR. Al deze slagen waren op de Sabbat.

Dan kan de helft van een baan later bij 11 PM Vrijdag nacht = de Sabbat, 23 Augustus, 1241 V.CHR., bij de
zon hebben toenam in het westen. Gideon aan het begin van het tweede horloge, Joshua wordt aangevallen ging
de hele nacht van Gilgal uit aan Gibeon die. Hier ongeveer ziet u de palmen waar Gilgal was:



„Dienovereenkomstig, Joshua haastig met zijn geheel leger om hen, en het marcheren dag en nacht, in de
ochtend bij te staan viel hij op de vijanden aangezien zij naar de belegering stegen; en toen hij hen had



verslagen, volgde hij hen, en achtervolgde hen onderaan de afdaling van de heuvels. De plaats wordt genoemd
Beth Horon; waar hij begreep ook dat de God hem bijstond, wat hij door donder en blikseminslagen verklaarde,
zoals ook door van hagel te vallen groter dan gebruikelijk. Voorts gebeurde het dat de dag, de nacht niet waarte
spoedig zou kunnen komen op, en een obstakel aan de ijver van de Hebreeërs zijn in het nastreven van hun
vijanden werd verlengd; insomuch dat zette Joshua aan de koningen, die in een bepaald hol in Makkedah
werden verborgen, en hen aan dood. Nu, dat de dag op dit ogenblik werd verlengd, en langer was die dan
gewoon, in de boeken uitgedrukt wordt omhoog in de tempel worden gelegd.“
Josephus, het 5:1 van het Boek: 17

Zo door middag op Zaterdag, 24 Augustus, 1241 V.CHR., ging de zon het West-oosten over Gibeon over
waar Joshua vocht. Dan kan Joshua God gevraagd hebben om de zon te maken zich toch bevinden, de
vijfdaagse maan bijna plaatsend in het oosten. Aldus, zou Joshua zich bewust van de maan omdat het niet alleen
in het oosten toenam zijn, maar had toenam in het westen en had gereist van het westen naar het oosten. Aldus,
beval Joshua zowel de zon als de maan omdat zij het westen naar het oosten reisten. Dan kunnen er 24 overuren
van daglicht geweest zijn die dag.

Het nieuwe jaar in de zevende maand wordt gevierd aangezien de tijd Joshua de vijf koningen in Gibeon
veroverde. De verovering moet in de achtste maand, de zesde dag van de maand, 24 Augustus, 1241 V.CHR.
geweest zijn. Aldus, is de verbinding aan Yom Kippur nationale holyday ongeveer correct.

De terugkeer van het jaar was in de zevende maand, September. Augustus/September was de gebruikelijke tijd
om naar oorlog te gaan. Aldus, kwamen de vijf koningen Gibeon en Joshua, 24 Augustus, 1241 V.CHR.
bestrijden.

1 het 20:22 van koningen „en de helderziende kwamen aan de koning van Israël, en bovengenoemde unto
hem, gaat, thyself, en teken, versterkt en ziet wat thou het meest doest: voor bij de terugkeer van het jaar zal de
koning van Syrië omhoog tegen thee.“ komen

1 het 20:26 van koningen „en het kwam om bij de terugkeer van het jaar over te gaan, dat Benhadad de Syriërs
nummerde, en steeg naar Aphek, om tegen Israël te vechten.“

De slag van Joshua kan op de de zesde dagmaan geweest zijn. Het nieuwe jaar op de de 9de dagmaan. Dan of
de zon in het westen wordt geplaatst of het oosten dat. Zo kan Joshua op de Sabbat, Zaterdag, 24 Augustus,
1241 V.CHR. gevochten hebben. Dit Gideon van dezelfde dag kan Midianites bestreden hebben. Zowel waren
Joshua als Gideon vaag maar achtervolgend:

Het 10:19 van Joshua „en het verblijf ye niet, maar achtervolgen na uw vijanden, en smite hindmost van hen;
lijd aan hen niet om in hun steden binnen te gaan: voor LORD leverde uw God hath hen in uw hand.“

8:4 van rechters „en Gideon kwamen aan Jordanië, en gingen over over, hij, en de drie honderd mensen die
met hem waren, vaag, nog achtervolgend hen.“

Dan misschien die keerde Gideon vóór de zon terug plotseling in de het oostenZondag V.CHR. is gestegen, 25
Augustus, 1241.

10:29 van Joshua „en Joshua gingen, en al Israël met hem, van Makkedah tot Libna over. En hij vocht met
Libna.
Het 10:30 en de Jehovah gaven ook het in de hand van Israël, en zijn koning. En zij sloegen het door de mond
van het zwaard, en elke persoon daarin; hij verliet geen overlevende daarin. En hij deed aan zijn koning
aangezien hij aan de koning van Jericho.“ deed

het 10:32 „en de Jehovah gaven Laschish in de hand van Israël en hij ving het op de tweede dag.“



Voor Joshua aan reis naar Makkedah van middag in Gibeon, moet hij meer dan 30 mijlen in de zes uren naar
zonsondergang reizen. Aldus, gezien 24 meer uren, zou Joshua tijd hebben om de overwinning te krijgen
alvorens de vijand kon weggaan en hergroeperen.

10:28 van Joshua „en die dag Joshua namen Makkedah, en smote het met de rand van het zwaard, en de
koning daarvan hij volkomen, hen, en alle zielen vernietigde dat daarin waren; hij liet niets blijven: en hij deed
aan de koning van Makkedah aangezien hij unto de koning van Jericho.“ deed

Niet alleen werd Joshua aan Makkedah door zonsondergang, hij ook smote al stad. Al dit Joshua zou doen
meer dan de 6 uren van middag aan zonsondergang vergen.

Ja, zijn er V.CHR. een paar slagen aan deze tweede dag, tweede dag van de week vanaf de lange dag van
Joshua Zaterdag, 24 Augustus, 1241, toen de eerste dag van de weekZondag, toen de tweede dag van de
weekMaandag. Niettemin, zijn deze steden dicht samen op het vlakke land van de Vallei Ajalon.

Ik ben omhoog de weg van Jericho tot Jeruzalem door bus geweest. Het terrein voor wandeling is naar
omhoog over het algemeen vlot. De vallei van Jordanië is 1.200 voet onder overzees - niveau. Zo zou de
stijging tot Gibeon 4.500 voet omhoog en ongeveer 18 mijlen zijn. Ik heb bergopwaartse 3.000 voeten zes
mijlen en zes mijlen terug in ongeveer twee uren, geen probleem in werking gesteld. Aan mensen aan overal het
lopen van deze stijging van Gilgal aan Gibeon worden gewend geen probleem ook zou moeten zijn dat.
Niettemin, verdere 30 of 40 mijlen naar Azekah van Gibeon van bij middag is reizen in enkel 6 uren tot
zonsondergang niet mogelijk tenzij de dag werd verlengd.

„aangezien hij aan de koning van Jericho“ kan ook naar a zoals plotselinge zonsopgang in het oosten op de
verovering van Jericho en gelijkaardige overwinning verwijzen deed.

Aldus, is de lange dag van Joshua V.CHR. Zaterdag, 24 Augustus, 1241. Joshua neemt V.CHR. Libna de
volgende dag, Zondag de eerste dag van de week, 25 Augustus, 1241. Dan V.CHR. neemt Joshua Laschish de
volgende dag, de tweede dag van de week, 26 Augustus, 1241.

De plotselinge zonsopgang van Gideon kan op de eerste dag van de week, Zondag, 25 Augustus, 1241
V.CHR. geweest zijn, aangezien het was toen Jesus van de doden toenam. Aldus, was de tweede dag van de
week de volgende dag, de tweede dag.

Beoordeelt 8:13 „en Gideon, de zoon van Joash, van slag bij het stijgen van de zon is teruggekeerd die.“

„in het licht van zijn glorie, en blij maakt ons. .telling ons. .holy van holies. .his glorie. En wanneer de zon
stijgt om de aarde te verlichten, zullen zij“ zegenen
Het dode Overzees scrolt, de Uitgave van de Studie, Volume 2, p.1105

27:51 van Matthew „en, behold, de sluier van de tempel waren huur in twain vanaf de bovenkant aan de
bodem; en de aarde schokte, en de rotsenhuur; “

9:7 van Hebreeërs „maar in de tweede ging de hoge priester alleen eens elk jaar, zonder geen bloed, dat hij
voor zich, en voor de fouten van de mensen aanbood:
9:8 de Heilige Geest dit het betekenen, dat de manier in het heiligst van allen nog niet duidelijk werd gemaakt,
terwijl als eerste tabernakel zich nog bevond: “

Het 9:24 van Hebreeërs „voor Christus is niet in de heilige die plaatsen ingegaan met handen worden gemaakt,
die de cijfers van waar zijn; maar in hemel zelf, nu om in aanwezigheid van God voor ons te verschijnen: “



De parallel aan heilig van holies kan een Zondag van het zonmirakel, 5 April, ADVERTENTIE zijn 33,
wanneer de zon plotseling in het oosten bij middernacht voor de verrijzenisochtend kan stijgen.

14:18 „en de mensen van stad bovengenoemde unto beoordeelt hem op de zevende dag alvorens de zon
daalde, wat is zoeter dan honing? en wat is sterker dan een leeuw? En hij zei unto waren hen, als ye niet met
mijn vaars had geploegd, ye mijn riddle niet.“ te weten gekomen

Samson betekent zonlicht. Het woord voor zon Cheres is het zelfde als in het 8:13 van Rechters. De zon
plaatst normaal in het westen. Nochtans die, kan deze Sabbat een type van de verrijzenis van Jesus zijn waar de
zon in het oosten wordt geplaatst spoedig plotseling in het oosten toe te nemen. Aldus, de naam „Zonlicht“ van
Samson.

Eveneens kan de zon plotseling hebben toenam op Jacob op de zelfde plaats van Penuel:

32:30 van het ontstaan „en Jacob riepen de naam van de plaats Peniel: want ik God van aangezicht tot
aangezicht heb gezien, en mijn leven wordt bewaard.
Het 32:31 en aangezien hij over Penuel de zon overging nam op hem toe, en hij stopte op zijn dij.“

Hier kunt u over de Rivier van Jordanië, aan de kant van Jordanië zien. Aan het zuiden, is ongeveer 40 mijlen,
ongeveer waar Gideon de twee koningen zwenkt:



Hier kunt u over de vallei van Jordanië aan de Rivier Jabbok zien waar Gideon de twee koningen inhaalde. De
Jabbok rivier vaak vloed in de lente, misschien toen Jacob de rivier kruiste. Er kan een plotselinge zonsopgang
geweest zijn toen de Engel van Jacob liet gaan, en Jacob riep de plaats Penuel. Evenaart de plotselinge
zonsopgang op Gideon op de zelfde plaats. U kunt een zacht morsende vallei zien die Gideon om zou toelaten
de achterstand in te lopen.



Hier kunt u noordoosten aan Onderstel Nebo, ook naar merken waar Gideon de twee koningen zwenkt:



Voor Gideon aan reis bijna 100 mijlen zou hij meer tijd dan de dag van het a1uur nodig hebben. Het beeld wij
worden gegeven is Gideon bij het middenhorloge wordt aangevallen = middernacht = 6 uren van middernacht
die om te dagen. De gehele slag was gebeëindigd toen de zon zes later uren toenam! Zelfs als de slag zes uren
van middernacht om was te dagen, toen namen 12 urenper dag, en de 12 urennacht, vóór de zon in het oosten
toe. Het grootste deel van de slag werd bestreden bij nacht!

Eenvoudig kunt u niet zeer snel in dark reizen zonder het struikelen.

Als de slag van Gideon de lange dag van Joshua was, zou er 24 meer uren van daglicht = minstens 36 uren van
daglicht zijn om Midianites 100 mijlen aan overwinning te achtervolgen.

John 11:9 „Jesus, antwoordden is er niet twaalf uren in de dag? Als om het even welke mensengang in de dag,
hij stumbleth niet, omdat hij seeth het licht van deze wereld.
11:10 maar als een mensengang in de nacht, hij stumbleth, omdat er geen licht in hem.“ is

Van Rechters 6.7.8, verschijnt het Gideon Midianites beneden opzet Tabor bij het middenhorloge =
middernacht, achtervolgde hen over Jordanië achtervolgde en beneden afgelopen Penuel, minstens 60 mijlen, de
twee koningen, zwenkt en begon terug te keren alvorens de zon toenam. Dit alles in enkel de zes uren van
middernacht aan zonsopgang!

Als een persoon 20 mijlen kan lopen per dag, met 24 meer uren dat de persoon 60 mijlen in daglicht kan
lopen. Het bekijken een kaart Gideon zou minstens 60 mijlen moeten reizen.

Zo moet het beeld de zon zijn toenam in het westen bij middernacht, aan het begin van het middenhorloge, de
zon die het westen overgaan tot het oosten voor de dag van het a1uur, de zon die in het midden van de hemel 24
uren ophouden, dan 6 meer die urendaglicht voor Gideon aan fins hen weg en de zon in het oosten wordt
geplaatst = 36 urendaglicht die dagZaterdag, 24 Augustus, 1241 V.CHR. Dan beginnen een paar uren van
duisternis, en Gideon terug te keren toen de zon = bij de plotselinge en briljante rode Cheres zon, karmozijnrode
zon steeg.

Joseph was geboren 2345 V.CHR. en zijn jongere broer Benjamin ongeveer 2341 V.CHR. = 1100 jaar aan de
verovering van Joshua en de lange dag van Joshua in 1241 V.CHR.



Aldus, een zonmirakel van de zon die plotseling in het oosten op Penuel beide tijden als type van de
verrijzenis van Jesus toenemen wanneer wij Jesus van aangezicht tot aangezicht zullen zien.

Het 11:30 van Deuteronomy „is zij niet op de overkant Jordanië, door de manier waar de zon goeth onderaan,
in het land van Canaanites, die over in de open vlakte tegen Gilgal, naast de vlaktes van Moreh?“ blijven
stilstaan

De zon kan in het oosten geplaatst hebben toen Gideon Midianites over de Rivier Jordanië achtervolgde.
Gideon zou het oosten overgaan waar de Rivier Jabbok de Rivier van Jordanië tegenover Gilgal ontmoet.
Gideon zou dan oostelijk aan Succoth en aan Penuel „door de manier achtervolgen waar de zon goeth
onderaan“ = de zon in het oosten die dag plaatste. De zon kan in het westen toegenomen zijn en in het oosten
geplaatst hebben toen Jesus in het graf was. Aldus, dit vers dat aan „door de manier richt waar de zon goeth
onderaan“ aan de verrijzenis van Jesus kan richten.

Het 12:1 van Joshua „nu deze is de koningen van het land, dat de kinderen van Israël smote, en bezeten hun
land op de overkant Jordanië naar het toenemen van de zon, van unto van rivierArnon Hermon, en al vlakte op
het oosten opzetten:
De koning van 12:2Sihon van Amorites, die in Heshbon, bleef stilstaan en van Aroer besliste, die op de bank
van de rivier Arnon is, en van het midden van de rivier, en van halve Gilead, zelfs unto de rivier Jabbok, die de
grens van de kinderen van Ammon is;
12:3 en van de vlakte aan het overzees van Chinneroth op het oosten, en unto het overzees van duidelijk, zelfs
het zoute overzees op het oosten, de manier aan Bethjeshimoth; en van het zuiden, onder Ashdothpisgah: “

De rivier Jabbok is de zelfde plaats zoals Penuel.

De lange chronologie begon met de keizer Huangdi V.CHR. in 2696 en Yao in 2356 V.CHR. Er is een zestig
jaarcorrectie. Was het eerste jaar van Huangdi V.CHR. 2657 maar het eerste jaar en de dag van 60 waren 26
V.CHR. Januari, 2636. Aldus, 2636 V.CHR. niet 2696 V.CHR. Huangdi regeerde 2656 V.CHR. van, 40
recentere jaar. Dan eveneens moet Yao V.CHR. geregeerd 40 jaar hebben recenter van 2315.

Dit betekent het zonmirakel 17 Oktober, zouden 2607 V.CHR. de dag Abraham moeten zijn waren geboren in
het 50ste jaar van Huangdi. Huangdi regeerde 100 jaar. Dan in de volgende keizer zou het 50ste jaar V.CHR. de
geboorte van Isaac, de herfst van 2507 zijn. Dan zou dit 50 jaar jubiles aan de geboorte 12 September, 7 van
Jesus V.CHR. richten.

De gemeenschappelijke Regeling in de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Boeken van het
Bamboe, pagina 184, Lijst van Chronologie, begint V.CHR. met Yao in 2356. Begon het 20ste jaar 27 Januari,
2636 van Huangdi V.CHR., met de cyclus 60 jaar en 60 dagen. Dan 40 jaar recenter ook voor Yao van 2356
V.CHR. = 2315 V.CHR.

Terug tellend de keizers van Yao/Joseph bij 2315 V.CHR., + 9 jaar + 63 jaar = 2387 V.CHR. = het eerste jaar
van Gaoxin. „In zijn 45ste jaar, verleende hij de prins van T'ang de benoeming om zijn opvolger te zijn.“ =
Verlieten 2343 V.CHR. = het jaar Jacob Haran. Abraham verliet Haran 2532 V.CHR., 190 jaar vorig. Joseph
was 2346 V.CHR. geboren in, 30 jaar alvorens hij gouverneur V.CHR. over Egypte in 2315 werd. Het de
zonmirakel van Joseph en van Yao kan op de volle maan, 2 April, 2315 V.CHR. voorgekomen zijn. Dan zou de
helft van een baan later, 2 Oktober, 2315 V.CHR. de 17de dag van de 7de Hebreeuwse maand zijn wanneer de
zon zich kan terug bewegen, en opnieuw door:sturen. 2 oktober, 2315 V.CHR. was dag 14 van cyclus 60. Jaren
1207 V.CHR., 507 en 207 hebben V.CHR. V.CHR. de 17de dag van de 7de Hebreeuwse maand dag 14 van
cyclus 60 in China.

2345 V.CHR. = het 45ste jaar van keizerKuh, kan een zonmirakel op de geboorte van Joseph keizer Kuh ertoe
aangezet hebben om de prins van T'ang aan te stellen om zijn opvolger te zijn, = de geboorte van Joseph = 38



jaar die aan Jacob Egypte in het tweede jaar van hongersnood ingaan = 7 V.CHR. = de 38 jaar van het leven van
Jesus aan zijn kruisiging 3 April, ADVERTENTIE 33. De parallel, Julius Caesar stierf V.CHR. de volle maan
15 Maart, 45, misschien werd hij vermoord wegens een omen over 10 AM in Italië = alvorens Julius Caesar
werd vermoord. (Julius Caesar was net met het jaar met 1 Januari = nieuw maan en zo Maart 15 = volle maan
45 V.CHR. begonnen) = drie uren van duisternis in de tijd van middagIsraël om de drie uren van duisternis te
voorspellen wanneer Jesus op het kruis zou zijn. (Mei is één uur geweest, de zon die bij 3 PM weer verschijnen
positie in Israël na de voltooiing van 360° rond de aarde)

„Hij maakte blinden trommels slaan, en slaat klokken en klinkende stenen, waarbij phoenixes hun vleugels,
klapten en.“ dartelden
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.111

Van China 5 Juni, V.CHR. zonneverduistering 2344:







Van China 22 Oktober, verduisteren 2137 V.CHR.:







Zou het eerste jaar van Kuh van de keizer V.CHR. 2387 zijn; 2316 V.CHR. + 10 + 63 = 2390 V.CHR. = zijn
45ste jaar 2345 V.CHR.

21 april, 2344 V.CHR. was de volle maan = passover 3 April, ADVERTENTIE 33. 2345 V.CHR./128 jaar =
18 dagenverschil. Aldus, als de zon bij middag in Israël werd verdonkerd, zou de zon plotseling verdonkerd
worden bij zonsondergang in China. Dan kan deze duisternis in China een zonmirakel zijn die aan Jesus richten.

Er waren jubile V.CHR. in 1241 toen Joshua Jordanië in het Beloofde Land kruiste. 2390 V.CHR. - 1240
V.CHR. = 1150 jaar = 23 X 50 jaar.

De rivier van Jordanië begon aan vloed in de vierde maand, moet van het nieuwe jaar in de zevende maand
zijn = September + 4 maanden = December/Januari toen Joshua de Rivier van Jordanië in volledige vloed
kruiste.

Het Chinese nieuwe jaar begon soms in Januari, soms in November. Het nieuwe jaar veranderde V.CHR.
vanaf Januari aan November over 607. De nieuwe maan 15 November, 606 V.CHR. een maanmaand vóór de de
winterzonnestilstand 25 December, 606 V.CHR. De 17de dag van de zevende Hebreeuwse maand 13
November, 607 V.CHR. Aldus, kan er een zonmirakel geweest zijn 600 jaar vóór de geboorte van Jesus, de
17de dag van de 7de maanmaand, 13 September, 7 V.CHR. = de reden de Chinese kalender werd veranderd.

2 het 24:12 van koningen „en Jehoiachin ging de koning van Judah aan de koning van Babylon uit, hij, en zijn
moeder, en zijn bedienden, en zijn prinsen, en zijn ambtenaren: en de koning van Babylon nam hem in het
achtste jaar van hem regeert.“

Jehoiachin de koning van Judah regeerde V.CHR. van 614, zijn achtste jaar 607 V.CHR. = 600 jaar aan de
geboorte van Jesus in 7 V.CHR. Er kan een zonmirakel geweest zijn om het begin van de Gevangenschap te
merken.

Er kan een tweede zonmirakel twee jaar na de eerste zijn. Dit zou als een zonmirakel op de geboorte van Jesus
over September 12, 7, en de zonterugkeer op de volle maan 15 September, 5 V.CHR. V.CHR. zijn. Dan
misschien een zonmirakel November 14, 607 V.CHR. en November 16, 605 V.CHR.

Tin van de koning „Zijn eerste jaar was yih-maou (52d van cyclus 60 = 605 V.CHR.)
De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, de Annalen van het Bamboe boekt, p.164

De Chinezen veranderden vaak hun keizers op het omen van een zonmirakel.

Aldus, aardestroom in en uit de omgekeerde baan op de verjaardagsdatum 16 November, 605 V.CHR.

605 V.CHR. was 49 jaar jubile, zoals 556 V.CHR. waren. 50 jaar jubiles van 556 V.CHR. aan de geboorte van
Jesus in September van 7 V.CHR. Zowel waren 605 V.CHR. als 556 V.CHR. het 35ste jaar van 50 jaar jubile. 5
X 7 = 35. Aldus, was dit 49 jaar jubiles ook 7 jaar jubile van 50 jaar jubile. Het eerste jaar van Cyrus ook een
7de jaar. 591 V.CHR. aan 529 V.CHR. = het 63ste jaar = 9 X 7 jaar. Een het 7de jaarSabbat.

Aantal 12 en 7 wordt vaak gevonden in de Bijbel. 12 X 7 = 84. 84 dagen na 50 jaar jubile 690 V.CHR. = 605
V.CHR. 84 dagen na 50 jubile 641 V.CHR. = 556 V.CHR.

Ook waren 605 V.CHR. 49 jaar jubile V.CHR. van 1241 toen Jeruzalem door Nebuchadnezzar werd belegerd.
Dan Jeruzalem in 591 50 jaar jubile van 1241 v.Chr. wordt vernietigd die V.CHR.



Het 8:4 van Isaiah „voor vóór het kind zal kennis om hebben te schreeuwen, Mijn vader, en mijn moeder,
rijkdom van Damascus en de uitgegraven grond van Samaria zullen vóór de koning van Assyria worden
weggehaald.“

Het 37:30 van Isaiah „en dit zullen een thee van tekenunto zijn, zal Ye dit jaar zoals groweth van zich eten; en
het tweede jaar dat die springeth van het zelfde: en in de het derde jaarzeug ye, en oogst, en
installatiewijngaarden, en eet daarvan het fruit.“

Jaar 48 en 49 was braakakker van 49 jaar jubile, het derde jaar zij konden zaaien. Ook was jaar 49 en 50 van
50 jaar jubile braakakker, het derde jaar zij konden zaaien. Wanneer de gevangenschap eigenlijk zou komen,
zouden zij niet daar in het derde jaar moeten zaaien.

507 V.CHR. + 49 jaar = 556 V.CHR.:

„Zijn (Koning Ling) 1st jaar was kang-yin (zevenentwintigste van cyclus = 570 V.CHR.) In zijn 14de jaar,
stierf de hertog Taou van Tsin. Zijn 15de jaar was kea-scheenbeen, het 1st jaar van de hertog P'ing van T'sin.“

China veranderde vaak keizers toen er een zonmirakel was. Het 14de jaar van Koning Ling was 556 V.CHR. =
49 jaar jubile. Veel 49 jaar jubliles aan de kruisiging van Jesus werd gemerkt door zonmirakelen.

Joseph zou 38 en een half V.CHR. jaren oud op de volle maan van 1, 2307 April, de 14de dag van de
maanmaand = passover de derde dag van de week en de verjaardag van Pharaoh zijn. Jesus was oude 38 en een
half jaren toen hij 3 April werd gekruisigd, ADVERTENTIE 33 van zijn geboorte 12 September, 7 V.CHR. - er
is geen jaar nul.

40:20 van het ontstaan „en het kwam om de derde dag over te gaan, die de verjaardag van Pharaoh was, dat hij
tot een feestunto al zijn bedienden maakte: en hij hief het hoofd van de belangrijkste butler en van de
belangrijkste bakker onder zijn bedienden op.“

1 april, 2317 V.CHR. was Dinsdag de derde dag van de week. 1 april was altijd de verjaardag van Pharaoh =
het 430ste jaarsothis. De nieuwjaren hadden 430/4 dagen 107 dagen vanaf 17 Juli aan 1 April gesteund. Dan
kan het zonmirakel van Yao 1 geweest zijn April, werden 2315 V.CHR. = dezelfde dag Joseph genomen uit
gevangenis en maakten gouverneur over Egypte.

41:1 van het ontstaan „en het kwam om begin twee volledige jaren over te gaan, die de Farao droomde: en,
behold, bevond hij zich door de rivier.“

Twee gehele later jaren, 1 is April, 2315 V.CHR. de volle maan = de dag de zon nog 9 dagen op China
betekende toen Yao tot keizer werd gemaakt, en Joseph maakte gouverneur van Egypte.

Dan kwam een paar jaar nadat Joseph geboren Jacob was V.CHR. in Peniel in ongeveer 2343 aan. Aldus,
steeg de zon plotseling V.CHR. in Peniel over 2343 in het 45ste jaar van keizerGaoxin die een omen voor hem
was om een opvolger te benoemen.

2315 V.CHR. was 2308 jaar befire van Jesus was geboren. Het tijdelijke verblijf van Jacob in Egypte was
2307 V.CHR. in, 2300 jaar alvorens Jesus geboren was. Dan trek 49 jaar af jubiles: 2309 - 490 - 490 - 490 - 490
= 349 jaar. 5 X 50 jaar = 350 jaar aan 7 V.CHR. Of 5 X 49 jaar = 245 jaar aan 12 V.CHR.

Vlak na de zon plotseling in het oosten in het 8:13 van Rechters was gestegen:

Beoordeelt 8:17 „en hij sloeg onderaan de toren van Penuel, en zwenkt de mensen van de stad.“



Dan kan de zon Zaterdag, 15 Februari, 1240 V.CHR. teruggekeerd zijn en dit is de zesdaagse maan van
konings Bleke droom in de eerste maand van de Chinese Lente en de zon kan 12 uren bij middag zich nog
bevonden hebben. Aldus, worden alle 48 ontbrekende uren van de versnelde omgekeerde baan van de aarde
beantwoord; minus 12 uren 17 Februari, 1241 V.CHR., plus 60 uren (36 uren van daglicht) 24 Augustus, 1241
V.CHR., minus 12 uren 25 Augustus, 1241 V.CHR., plus 12 uren 15 Februari, 1240 V.CHR. = 48 uren.

Misschien werd de slag van Merom bestreden op deze dag. Dan kan Israelites Midianites in Syrië V.CHR.
achtervolgd hebben, 15 Februari, 1240 en dit is het Omen Assyrian:

„Als in Adar de zon zich nog in het midden van noontime bevindt: het land zal belegerings (en) ellende.“
ervaren

Het jaar voordien in 17 Februari, 1241 was V.CHR. in Nissan. Om de drie maanden werd een tweede maand
van Adar toegevoegd. Was de lange dag van Joshua de zesde dag van de achtste maand. Dan als niet een tweede
maand, maar een derde maand, van Adar werd toegevoegd: 13 december = Adar 1, 11 Januari = Adar 2, 10
Februari, 1240 V.CHR. = Adar 3. Aldus, kunnen twee maanden van Adar toegevoegd te zijn. Dan zou de Pas
over op 28 Maart, 1240 V.CHR. de zelfde datum zoals de Uittocht, 30 Maart, 1281 V.CHR. voorkomen. Julius
Caesar deed het zelfde ding door drie maanden aan het eind van het jaar toe te voegen om de maankalender in
lijn terug te brengen. Dan zou er belegering en ellende in de maand van Adar als Joshua binnengevallen Syrië
die dag geweest zijn.

Het nieuwe jaar begon in September in Egypte als aftelprocedure aan afkoop met de Pascha 30 Maart - het
eind van het 430ste jaar. Het eind van het jaar in sothisjaar 430 van de nieuwe sothiscyclus in 2737 V.CHR. was
V.CHR. Hebreeuwse maandag 14, 1 April, 2307. Zo was de Uittocht dezelfde dag begin het 1460 jaar van 2741
V.CHR., of 1456 jaar van 2737 V.CHR. - Sirius scheen om de sothiscyclus één dag vroeger vanaf 17 Juli in
plaats van 16 te beginnen Juli = 4 vroeger jaar, sothiscyclus 1281 V.CHR. Ook, is Sirius een dubbelster. Dit
betekent in zijn 50 jaarbaan het op 16 Juli of 17 Juli afhankelijk van de fase van zijn baan kan verschijnen.
Aldus, op Juli moeten 17 1282 V.CHR. Sirius zichtbaar bij 4:15 AM geweest zijn om de oude sothiscyclus te
beëindigen. 2741 V.CHR. - 1460 = 1281 V.CHR. Of 2737 V.CHR. - 1456 jaar = 1281 V.CHR.

Eveneens begon Jesus met zijn ministerie in Luke 4 op Rosh Hashanah 28 Augustus, ADVERTENTIE 29 of
Yom Kippur 9 September, ADVERTENTIE 29, als aftelprocedure aan zijn kruisiging, verrijzenis en afkoop
voor drie en een half later jaren.

40:20 van het ontstaan „en het kwam om de derde dag over te gaan, die de verjaardag van Pharaoh was, dat hij
tot een feestunto al zijn bedienden maakte: en hij hief het hoofd van de belangrijkste butler en van de
belangrijkste bakker onder zijn bedienden op.“

41:1 van het ontstaan „en het kwam om begin twee volledige jaren over te gaan, die de Farao droomde: en,
behold, bevond hij zich door de rivier.“

De derde dag was V.CHR. de verjaardag van Pharaoh, Vrijdag, 1 April, 2318. Aldus, werd de bakker
gehangen op een dwars op dezelfde dag Vrijdag aangezien Jesus werd gekruisigd. De Egyptische maanmaand
begon met het laatste zicht van de maan. Dit was 19 V.CHR. Maart, 2318. Dan was de 14de dag van de maand,
wanneer de Pascha worden gehouden, V.CHR. Vrijdag, 1 April, 2318. De Egyptenaren hadden vast 10 dagper
week. Zo IV Shemu 30 zou 16 Juli zijn. Dan zou I Shemu 1 20 V.CHR. Maart, 2318 zijn. Dan zou I Shemu 10
29 V.CHR. Maart, 2318 zijn. Dan zou de derde dag van die 10 dagweek 1 V.CHR. April, 2318 zijn. Deze
berekening was niet afhankelijk van het jaar, maar de werken voor elk jaar omdat dit de vaste kalender van de
Egyptenaar was. Het eind van het jaar in 2315 V.CHR. was jaar 422 en was 2 April, 105 dagen terug vanaf 16
Juli.



1 april was de geboortedag van Pharaoh door traditie. Aldus, werd Joseph gemaakt gouverneur over Egypte na
twee volledige jaren in gevangenis begin de twee volledige jaren, op nieuwe jaren 2 April, 2315 V.CHR. tot.

Verjaardag van Pharaoh was altijd 1 April. Aldus, werd de dag Joseph gouverneur over Egypte, 1 April, waren
2315 V.CHR. op de verjaardag van Pharaoh. Ook was dit de dag de zon zich nog in China bevond waarna Yao
tot keizer werd gemaakt. Dit was V.CHR. 11 dagen vóór lenteequinox 12 April, 2315 en zo de vier sterren die
de vier seizoenen merkten waren 1400 jaar recenter in precession. Dit is omdat het 1400 jaar voor equinox aan
file vanaf 12 April aan 1 April in de Julian kalender vergt. Aldus, stroomde de zon naar de overkant van de
aarde en aarde wordt verplaatst in een omgekeerde baan van de zon en de weg van de aarde door de dierenriem
veranderde de sterren merkend de seizoenen aan 1400 jaar in de toekomst die.

50 jaar jubile van 2368 zou V.CHR. V.CHR. 2318 zijn. Joseph kan in gevangenis in 2318 V.CHR. gezet te
zijn. Dan zou er meer dan twee jaar V.CHR. moeten zijn aan dit 1 April, 2315 toen Joseph werd geroepen om
de droom van Pharaoh te interpreteren en gouverneur over al Egypte werd.

Van 2369 V.CHR. zijn 49 jaar jubiles, 49 jaar V.CHR. aan 2320, aan het offer 3 April, van Jesus
ADVERTENTIE 33. Eveneens van 2368 V.CHR. zijn 50 jaar jubiles, 50 jaar V.CHR. aan 2318, aan het offer
van Jesus. Velen zonnen mirakel waren op jaren X68 = 100's van jaren aan het offer van Jesus. Veel 49 jaar
werd jubiles geregistreerd, 490 jaar van de bouw van de muur van Jeruzalem in 458 V.CHR. aan het offer 3
April, van Jesus ADVERTENTIE 33.

Zelfs van het jaar Jacob ingegaan Egypte 1 April, zijn 2307 V.CHR. V.CHR. 50 jaar jubiles aan de geboorte
van Jesus over 12 September, 7.

Dan was het veertigste jaar vanaf 30 Maart, 1281 V.CHR. aan de twaalfde maanmaand van het 40ste jaar,
December 1242 V.CHR.

De farao Merneptah stierf 2 Mei, 1203 V.CHR. volgens eigentijdse bronnen. Nochtans, zoals hier gezien,
stierf Merneptah V.CHR. in 1281. Maar toch is de Uittocht 30 Maart, 1281 V.CHR. aan 2 Mei, 1281 V.CHR.
32 dagen. 14 dagen is een te korte tijd om naar Aqaba te reizen. 32 dagen is enkel long enough voor de kinderen
van Israël om het ruwe terrein meer dan 350 mijlen van Ramesses naar Aqaba te reizen waar zij het Rode
Overzees kunnen gekruist hebben. 2 mei, 1281 zou III Shemu 15 zijn. 2 april, 1281 zou V.CHR. II Shemu 15
zijn. Aldus, 2 April, 1281 V.CHR. kunnen de kinderen van Israël het Overzees van het Riet gekruist hebben, I1
Shemu 15.

Onder u drie ankerdata, II Shemu 25, 14 V.CHR. Mei, 1338 en IV Peret 12, 30 December, 1332 V.CHR. zal
zien. Om de 19 jaar zal de maandatum de vaste Egyptische datum aanpassen. Voeg V.CHR. toe zo 76 jaar aan
14 Mei, 1338 en wij hebben V.CHR. de zonneverduistering 14 Juni, 1414 = II Shemu 25.

De farao Seti I kan geregeerd 11 jaar hebben niet 15 jaar. Aldus, regeert pharaohs vóór zijn 4 later jaar. Dan
kan de farao Akhu Engelse Aten geregeerd 76 jaar rug, niet terug van 1341 V.CHR. aan 1417 V.CHR., maar 76
jaar terug naar 1414 hebben V.CHR. Dan, kan Akhu Engelse Aten V.CHR. geregeerd de 17 jaar van 1430
hebben aan 1413 V.CHR.

Zou het eerste jaar van Seti I 1368 V.CHR. = 1400 jaar aan het offer van Jesus zijn.

Amen Hotep III moet van 1468 V.CHR. 39 jaar aan 1430 geregeerd hebben V.CHR. Aldus, opnieuw kan er
V.CHR. een zonmirakel in 1468 geweest zijn, 1500 jaar aan het offer van Jesus. En opnieuw 39 jaar later een
zonmirakel in 1430 V.CHR. dat de 38 jaar van het perfecte leven van Jesus zou evenaren. En geef Akhenaten
beweging veroorzakend om de zon te aanbidden.



Er kan V.CHR. een zonmirakel in dit 1368 geweest zijn, waarna Ramses ik stierf en Seti I farao werd. Seti I
zette een opstand in Nubia in zijn 8ste jaar neer = 1361 V.CHR. = het jaar Mozes was geboren.

1368 V.CHR. ook = 32d van na:streven-Ting's en 34ste jaar toen de Chinese keizer de gebieden van de
Demon onderwierp.

Voeg V.CHR. toe eveneens 76 jaar aan 30 December, 1332 en wij hebben V.CHR. de zonneverduistering 29
Januari, 1407 = IV Peret 12. Merneptah stierf een paar maanden plotseling van volledige van tien jaar regeert
begin in Juli of Juni. Zijn dood zou in April 1281 V.CHR. moeten zijn.

Zoon Messuwy zou van Merneptah de waarschijnlijke opvolger zijn. De brieven Mes betekenen zoon.

Kraus giste dat Messuy macht in Zuidelijk Egypte had gevergd nadat kort van sety-Merenptah, de zoon en de
erfgenaam van Merenptah.“ regeert
Wikipedia

12:29 van de uittocht „en het kwam over te gaan, die bij middernacht LORD smote al eerstgeboren in het land
van Egypte, van eerstgeboren van Farao die op zijn troonunto eerstgeboren van de gevangene zat die in de
kerker was; en al eerstgeboren van vee.
Het 12:30 en de Farao stegen in de nacht, hij, en al zijn bedienden, en alle Egyptenaren; en er was een grote
schreeuw in Egypte; want er geen huis was waar er geen doden één waren.
12:31 en hij verzocht Mozes en Aaron 's nachts, en zei omhoog, Stijging, en wordt u vooruit van onder mijn
mensen, zowel ye als de kinderen van Israël; en ga, dien LORD, zoals ye.“ heeft gezegd

Zie: Naar een Absolute Chronologie voor Oud Egypte. William McMurray (billmcmurray@aol.com)

Totale Verduistering
Akhet-Aten

14 Mei 1338 V.CHR.
14 Juni 1414 V.CHR.

25 Shemu II Jaar
2

Geïnspireerde Akhetaten om te vieren
heb-sed in Karnak

Ringvormige
Verduistering
noordelijk Egypte

13 Maart 1335 V.CHR.
11 April 1411 V.CHR.

24 Peret IV Jaar
5

Geïnspireerde Akhetaten aan gevonden
stad
van akhet-Aten

Nieuwe Maan
12 Maart 1334 V.CHR.
1 April 1410 V.CHR.

13 Peret IV Jaar
6

Grens Stelae van akhet-Aten
Eerste maanverjaardag van
verduistering

Volle maan

26 November 1333
V.CHR.
26 December 1409
V.CHR.

8 Peret I jaar 8
Grens Stelae van akhet-Aten
Herhaling van Eed

Totale Verduistering
Nubia

30 December 1332
V.CHR.
29 Januari 1407 V.CHR.

12 Peret II Jaar 9

Hier ziet u de twee verduisteringswegen. Herinner me er geen jaar 0 is, en Fortran van NASA een jaar 0 telt.
Dan zijn alle data verder terug één jaar. U kunt de zonneverduistering van 14 zien Juni, zijn 1414 V.CHR.
zichtbaar bij zonsondergang in Egypte. De zonsondergang is wanneer de meeste mensen de zon zouden
bekijken. De zonneverduistering van 29 Januari, 1407 V.CHR. is zichtbaar bij zonsopgang in Egypte. Dit is ook
wanneer vele mensen de zon zouden bekijken. Aldus, moet de Egyptische chronologie 76 jaar verder terug
worden bewogen, 4 X 19 jaar. Dan hebben wij een aantal van de oudste zonneverduisteringsverslagen. Deze

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fMessuy
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antidateren ook de lange dag van Joshua. Aldus, zijn de verduisteringsdata vóór de lange dag van Joshua waar
wij hen zouden verwachten dat zijn.

Dit verduisteringsverslag voor 14 Juni, 1414 V.CHR., II Shemu 25, zoals hier berekend kan de vroegste
daadwerkelijke verduistering op verslag zijn. Vijf Millennium Canon van ZonneVerduisteringen en de
MaanVerduisteringen die ontwerpen aan waar zij achterwaarts op tijd zouden moeten zijn zijn volledig correct.

Hier ziet u de verduisteringsweg voor de zonneverduistering 11 April, 1411 V.CHR., in plaats van 13 Maart,
1335 V.CHR. Dit is 24 Peret IV jaar 5. Merk op hoe de zonneverduistering van noordelijk Egypte zichtbaar is:



De nieuwe maan 1 April, 1410 zou V.CHR. op de verjaardag van Pharaoh = de dag van de ingang van Jacob
in Egypte op het 430ste jaar, nieuwe jaren voorkomen. Ook, kunnen er vele zonmirakelen op 1 geweest zijn
April door de eeuwen om aan de kruisiging 3 April, van Jesus ADVERTENTIE te richten 33. Aldus, het belang
van deze nieuwe maan op 1 April.

Hier ziet u de verduisteringsweg voor de zonneverduistering 29 Januari, 1407 V.CHR., in plaats van 30
December, 1332 V.CHR.



Nota 1407 is V.CHR. 1400 jaar vóór de geboorte van Jesus. Zeker de gelijken van het verduisteringsverslag.
Maar toch, een zonmirakel het zelfde jaar eveneens als omen door Akhetaten worden genomen in zijn 9de jaar.
Er zijn niet meer verslagen van Akhetaten na de tweede maand van zijn twaalfde jaar. Een zonmirakel in 1407
kan V.CHR. als auspicous omen voor Akhetaten worden genomen, de zonfarao dat hij een paar later jaar stierf.

Merk op hoe de 76 jaar werkt. Er was 66 jaar de jaar van Ramses II en 10 voor Merneptah = de zelfde 76 jaar.
Aldus, van de dood van Merneptah V.CHR. geschat in 1205, dit werk volkomen met 1281 V.CHR. 76 vroeger
jaar. Vandaar dat zult u V.CHR. de datum van 1281 voor de dood van Seti I van de Farao in 1281 V.CHR. zien.
Daarom is de datum van 1281 V.CHR. correct voor de datum van de Uittocht. Slechts is de Farao Merneptah,
niet Seti I.

„er zijn geen die data voor Seti I na zijn Jaar 11 stela van Gebel worden geregistreerd Barkal“ - bron
Wikipedia

Terug van farao Merneptah 1281 tien jaar, Ramses II 66 jaar = 1357 V.CHR., terug 11 jaar aan het eerste jaar
van faraoSeti I = 1368 V.CHR. = 1400 jaar aan de kruisiging 3 April, van Jesus ADVERTENTIE 33. Er kan
V.CHR. een zonmirakel in 1368 geweest zijn dat als omen werd genomen om farao Ramses 1 te getuigen.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSeti_I


Ramses betekent Ra hem = de zon droeg hem droeg. Aldus, kan een zonmirakel in 1368 V.CHR. met elfjaren
beginnen regeert van Seti I.

De zonneverduistering van 29 Januari, 1407 kan V.CHR. het jaar 1400 jaar aan de geboorte van Jesus door
een zonmirakel ook merken dat jaar.

Om de 19 jaar is de maancyclus de zelfde datum. Aldus, 4 X 19 = deze 76 jaar en zonneverduisteringsdata.
Dan ook, in 38 jaar van Jesus moet de maancyclus in zijn eerste jaar de maancyclus in zijn 38ste jaar aanpassen.
Ook, geboren Jesus de 17de dag van de zevende maand, 12 September, 7 V.CHR. aan zijn kruisiging de 14de
dag van de eerste maand.

De geboorte misschien Zaterdag van Jesus, 12 September, 7 V.CHR. op de 17de maandag van de zevende
maand; = 2 X 19 jaar de 17de maandag van de zevende maand Vrijdag, 12 September, ADVERTENTIE 32
was. Was van de helft van baan vóór het offer van Jesus op 3 April, ADVERTENTIE 33 de volle maan,
Woensdag, 7 Oktober, ADVERTENTIE 32 = de 15de dag van het feest van Tabernakels.

Als Essene Yom Kippur een Vrijdag = maandag 10 was, dan was het feest van tablernacles, maandag 15, een
Woensdag.

Eveneens, werd Jesus gekruisigd de volle maanVrijdag, 3 April, ADVERTENTIE 33. 2 X 19 vroeger jaar, de
volle maan was V.CHR. Zondag, 4 April, 6.

Mozes moet V.CHR. geboren in 1361 geweest zijn. Dan zou de praktijk van het doden van Hebreeuwse
jongens met de dood van Seti I in 1357 V.CHR. beëindigen toen Mozes vier jaar oud was.

Deze chronologie betekent de nieuwe sothiscyclus met het jaar van Uittocht 1281 V.CHR. begon. Dit omdat II
Shemu 25 14 V.CHR. Juni, 1414 was. IV Shemu moet 16 beëindigen Juli. Aldus, beëindigde IV Shemu 14 + 5
+ 30 + 30 Juni = 17 Augustus, 1414 V.CHR. Dan terug vanaf Augustus zijn 17 aan 16 Juli 33 dagen. 33 X 4 =
132 jaar. 1414 - 132 jaar = 1282 V.CHR. het jaar van de nieuwe sothiscyclus. Aldus, was de Uittocht het begin
van de nieuwe sothiscyclus van 1460 jaar in Egypte.

12:40 van de uittocht „nu was het sojourning van de kinderen van Israël, die in Egypte bleven stilstaan, van de
vier honderd dertig jaar.
12:41 en het kwam om begin de vier honderd dertig jaar, zelfs de selfsame dag over te gaan het kwam over te
gaan, dat alle gastheren van LORD van het land van Egypte.“ uitgingen

Van het 430ste sothisjaar met eerste jaar 2737 V.CHR. en 430ste jaar 2307 V.CHR. Het eind van het 430ste
jaar is het eind van de cyclus Sothis van 1460 jaar. Aldus, was de Uittocht aan het eind van de sothiscyclus,
2741 V.CHR. - 1460 jaar is V.CHR. 1281. Of eerder, 2737 V.CHR. - 1456 jaar = 1281 V.CHR. Het eind van
het jaar in 430th van sothis was V.CHR. Vrijdag 1 April, 2307. Aldus, de Uittocht de nacht van Vrijdag, 30
Maart, 1281 V.CHR. de selfsame dag.

Het „gewedde“ woord betekent niet „voor“ het „van“ betekent. De karakterWeddenschap wordt gestalte
gegeven als een één ruimtehuis. De betekenis van Weddenschap is huis. In het 430ste Egyptische jaar Sothis =
430/4 = 107 dagen terug vanaf 16 Juli = 1 April. De zon was in de constellatie 1 van de Ram April. Het huis
van de dierenriem in Ram op 1 April. De uittocht was toen de zon in dit zelfde huis zoals het Tijdelijke verblijf
in Egypte 1 April was.

De volle maan was V.CHR. Zondag 3 April, 2307. De selfsame dag kan Zondag, 3 April, 2307 V.CHR. in
plaats van Vrijdag 1 April, 2307 zijn V.CHR. Jesus werd gekruisigd Vrijdag, 3 April, ADVERTENTIE 33. 3
april, 2307 was V.CHR. over dag 53 van cyclus 60. Dag 53 werd aangehaald als omen een paar keer. Als de zon



zich aan de overkant van aarde 3 April bewoog, kunnen 2307 V.CHR., de zon terug de helft van bewegen een
baan later, 186 later dagen, op dag 60 van cyclus 60, ook een dag van cyclus van een omen.

Het 3:17 van Galatians „en dit zeg ik, dat de overeenkomst, die voordien van God in Christus, de wet werd
bevestigd, die vier honderd dertig daarna jaar was, niet disannul kan, dat het tot de belofte van niets effect zou
moeten maken.“

De wet werd aan het eind gegeven, het eind van de Egyptische sothiskalender. Het tijdelijke verblijf van jaar
430 aan de Uittocht in jaar 1456.

De uittocht moet Vrijdag Maart 30, 1281 V.CHR. en de kruising van het Overzees van het Riet geweest zijn
drie later dagen. Nochtans, kunnen de kinderen van Israël het Rode Overzees in plaats daarvan gekruist hebben
verscheidene later dagen.

Het volgende is Egyptische verslagen. Zij zijn gebaseerd op het eind van de sothiscyclus om V.CHR. 1320 te
zijn die 40 jaar vroeger dan het daadwerkelijke eind van sothiscyclus 1281 V.CHR. is. Ook, is de
daadwerkelijke chronologie 76 jaar vroeger dan deze data. 76 + 40/4 = 29. Aldus, zowel de dag van de zelfde
Egyptenaar is de 30 dagmaand het zelfde en de maanfase, 29.5 dagen, van die datum is het zelfde. Aldus,
blijken deze Merneptah de farao van de Uittocht was:

Sommigen overwegen Seti I om de Farao te zijn die in Rode Overzees 1279 V.CHR. van Uittocht omdat één
of andere datum Ramses II om in 1213 verdronk gestorven te zijn V.CHR. te laat een datum voor de Uittocht
omdat de veertig jaar in de wildernis de invasie van Canaan aan 1173 V.CHR. zou brengen, een manier te
recente datum. Maar toch, schijnt er een zonmirakel, konings Bleke droom, op die datum geweest te zijn. Als
zo, moet het lichaam van Seti I van de overzeese kust teruggekregen te zijn. Nochtans, is er wat
aanwijzingsFarao Merneptah stierf aan verdrinking: „Dr. Bucaille ontdekte dat Merneptah zeer hevige slagen
aan verscheidene delen van zijn lichaam had ontvangen en aan een massieve hartaanval geleden.

Ongelooflijk, zijn dit de resultaten die voorkomen wanneer iemand aan verdrinking!“ sterft „In 1898, werd het
gemummificeerde lichaam van Merneptah gevonden in de vallei van Koningen in Egypte. In 1975, ontving Dr.
Maurice Bucaille met andere artsen toestemming om de Brij van Merneptah te onderzoeken, de bevindingen
van wie bewezen dat Merneptah waarschijnlijk aan verdrinking of een hevige schok stierf die onmiddellijk het
ogenblik van verdrinking.“ voorafgingen „In 1975, ontving Dr. Maurice Bucaille met andere artsen
toestemming om de Brij van Merneptah te onderzoeken, de bevindingen van wie bewezen dat Merneptah
waarschijnlijk aan verdrinking“ stierf

Dan is er een mogelijkheid dat Merneptah de farao van de Uittocht was. Zij kunnen in zoverre dat juist zijn
Merneptah de farao kan zijn die stierf wanneer het boek van Uittocht begint. Waarschijnlijk verdronk
Merneptah niet in het Overzees van het Riet met zijn leger in Uittocht. In plaats daarvan, moet de farao de
directe opvolger van Merneptah geweest zijn. Dat deze farao niet toe te schrijven kan aan de korte tijd wordt
geregistreerd zijn hij farao en de haat was de Egyptenaren voor hem na het gaan door de 10 plagen van Uittocht
en de anarchie zouden hebben die zich na zijn dood zouden ontwikkelen.

Er waren Israelitische kolonisten reeds in het land, aangaande Merneptah Stela, en de maandatum voor
Ramses II 52ste jaar moet werken. Dit zou betekenen Ramses II met van hem moet begonnen zijn regeert 76
jaar meer begin 1355 V.CHR.

Ramses II werd 52ste jaar gedateerd tegen de 28ste dag van de maan 20 December 1228 V.CHR. = 20-xii-
1228 V.CHR. (jaar 52 II prt 28). De vaste 30 dagenmaanden begonnen 22 met Juli en 20 December begon met
een nieuwe maand op de 28ste dag van de maan.
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„Aangaande verhogingen de kluis de eerste dag tijdens de tweede periode van peret (prt). Dat moet 21
December“ zijn

Nochtans, 20 is December, 1304 V.CHR. ook de 28ste dag van de maan. (Nauwkeuriger 18 is December de
28ste dag van de Egyptische maan en het begin van II peret) 1279 V.CHR. (Uittocht) - 1203 V.CHR.
(verdronken Merneptah) = 76 jaarhiaat. Dan kunnen 76 + 1279 V.CHR. = 1355 V.CHR. en Ramses II 52ste jaar
V.CHR. 1304 zijn.

Zie: Naar een Absolute Chronologie voor Oud Egypte. William McMurray (billmcmurray@aol.com)

Merk: 3.70 albasten Stela van Seti I, Jaar 1 (Kaïro CG 34501), p. 249 (276) Thebes, Gebied Karnak van amen-
Re: „Opgericht tegenover het Herenhuis van de Prins, op de Plaats van Verschijningen van de Incarnatie van
Re, een dakheiligdom dat als principeheiligdom van Re in Karnak diende waar de ochtendvorm van de
zongod.“ verscheen
Jaar 1, II Akhet 1
Als Jaar 2 in plaats van 1: Nieuwe maan, 8 Augustus 1289 V.CHR. (I Akhet 29)?
De datum zou 76 jaar meer begin 1365 moeten zijn V.CHR. - de nieuwe maan op II Aket 1 zou moeten zijn. De
nieuwe maan voor II Aket 1 is 7 V.CHR. September, 1365.

Dit zou betekenen dat de Farao die de Hebreeërs had hun zonen in de Rivier van Nijl gieten Seti I. Mozes
V.CHR. geboren zou zijn in 1361 zou zijn. Dan Seti zou ik vier jaar later in 1357 V.CHR. gestorven zijn en de
praktijk van het doden van de Hebreeuwse kinderen moet gebeëindigd hebben.

Merk: 3.128 grens Stela, Jaar 4, p. 319 (346) dichtbij Oase Kurkur: Gesneden in gedaalde hulp op een
zandsteenplak; beeldt Seti I af die vóór god Khnum buigen: „Op deze dag, nu Zijn Majesteit is hij blij bij het
vestigen van de grenzen van Ta-Sety.“
Jaar 4, III Peret 20
Volle maan, 26 Januari 1286 V.CHR. - volle maan 26 Februari, 1362 V.CHR. zou moeten zijn.

Merk: 3.109 schommel Stela, Jaar 6 het Oosten, van p. 296 (323) Gebel Silsila: Herdenkt een expeditie aan
steengroevezandsteen voor de bouw projecten. Tekst slechts van de 19de eeuwexemplaren wordt gekend,
huidige onbekende die plaats.
Jaar 6, IV Akhet 1
Volle maan, 7 Oct 1285 V.CHR. (III Akhet 30) - volle maan 1361 V.CHR. 7 November, 1361 zou moeten zijn
V.CHR.

Merk: 3.6 Stela van Ashahebused, Jaar 8 (Nr 249), p. 135 (162) Sinai, Serabit Gr-Khadim: De grote, vrije
bevindende die stelaopstelling op benadering van heiligdom Hathor, door een ambtenaar wordt gemaakt
noemde Ashahebused, die verscheidene expedities aan turkooise mijnen in Sinai maakte.
Jaar 8, I Peret 2
Als Jaar 7 in plaats van 8: Nieuwe maan, 9 Nov. 1284 V.CHR. (I Peret 3)? - 9 December, 1360 V.CHR. zou
moeten zijn.

Keuken: De opstand in het Diepe Zuiden, blz. 30-31 Leger kwam bij Vesting „Fopspeen van het Twee Land
aan“ om een opstand Nubian in Irem.Year 8, III Peret 13 te onderdrukken - Geen maangelijke, zoals voor
militaire bewegingen zou moeten worden verwacht. Keuken: De woestijnen en de Steengroeven, p. 31 groeven
en bouwden goed tempel in Kanais voor gouden-mijnwerkers in de woestijn Edfu.
Jaar 9, III Shemu 20
Nieuwe maan, 25 Mei 1282 V.CHR. - 25 Juni 1358 V.CHR. zou moeten zijn

Merk: 3.151 fragmentarische Stela van Seti I, Jaar 11 (Khartoum 1856), p. 335 (362) beschrijft sommige die
de bouw projecten de koning voor diverse goden in de tempel van Amen in Gebel Barkal in Nubia, en in de
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tempel van de benben-Steen in Heliopolis wordt ingewijd. (Hoogste bekende datum van Seti I)
Jaar 11, IV Shemu 12/13
Volle maan, 15 Jun 1280 V.CHR. (IV Shemu 12) - 15 Juli, 1356 V.CHR. zou moeten zijn

Het merk en anderen stellen III Shemu 27 (31 Mei 1279 V.CHR.) als toetredingsdatum van voor Ramesses II.
Nochtans, geloof ik zijn toetredingsmaand waarschijnlijk I Akhet (Juli 1279 V.CHR.), om Jaar 34 te passen
hieronder datum is. In één van beide geval, impliceert dit dat Seti I vroeg in zijn 12de regnaljaar stierf. Keuken:
Het „goud in die verre Heuvels“, p. 49 groef goed voor gouden-mijnwerkers in de Oostelijke woestijn in
Akuyati in Nubia.
Jaar 3, I Peret 4
Volle maan, 7 Nov. 1277 V.CHR. (I Peret 3) - 7 December, 1353 V.CHR. zou moeten zijn

Merk: 4.2.3 Manshiet S-Sadr Stela betreffende het werk aangaande kolossaal standbeeld, p. 341-2 (368-9)
Jaar 8, II Peret 8
Volle maan, 12 Dec 1272 V.CHR. (II Peret 9) - volle maan 10 Januari, 1347 V.CHR. zou moeten zijn.

Keuken: Verhalen en Toerisme in Ramesside Egypte, blz. 147-8
Inschrijving bij de piramide van koning Khendjer (~1740 BC) door schrijver Nashuyu.
Jaar 34, IV Shemu 24, dag van het festival van Ptah
Volle maan, 18 Jun 1245 V.CHR. - volle maan, 18 Juli, 1321 V.CHR. zou moeten zijn.

Aldus, ziet u er ruim bewijs is de Uittocht op toen eind van het 1460 jaar, één dag vroeg van 2737 V.CHR. =
1456 jaar, sothiscyclus in 1281 V.CHR. op het tijdstip van het nieuwe jaar in het tijdelijke verblijf in Egypte in
jaar 430, 2307 V.CHR. 1 April, en zo de Uittocht op dezelfde dag 30 Maart, 1281 V.CHR. was. Dan ook, is er
veel bewijsmateriaal dat de farao van de Uittocht Merneptah was. Na Merneptah leed Egypte aan steile daling
met de vernietiging van de plagen van de Uittocht worden verwacht.

De farao Merneptah moet 76 vroeger jaar dateren. Dit zou het tiende en vorig jaar 1407 van Tut van de
Koning V.CHR. zetten. Er kan dan een zonmirakel geweest zijn, zijn 1407 V.CHR. 1400 jaar V.CHR. vóór de
geboorte van Jesus in 7. Een zonmirakel kan voor een omen genomen te zijn om Koning Tut te doden.

„Wij gaven geloof aan de verklaring van Censorinus in verband met de datum die van Sothis heliacally op
eerste van de maand Thoth in +139 toenemen („in het jaar van tweede consulship van de Keizer Antonius Pius
en Brutus Praesens. „) bepaalde steun voor deze datum werd gevonden in de kalenderdatum van het toenemen
van Sothis in het jaar van het Besluit Canopus.“

„Maar als één Groot Jaar beëindigde en een andere in +139 begon, moet de gebeurtenis in het leven van
Claudius Ptolemy, eigenlijk tijdens de medio-periode voorgekomen zijn van het vruchtbare schrijven (+127 tot
+151) van deze grootste astronoom van antiquiteit. Claudius Ptolemy was een ingezetene van Alexandrië.
Nergens in zijn geschrift is de ooit vermelde gebeurtenis; noch toonde hij een voorlichting van berekening
Sothic hoewel hij zeer gedetailleerd met astronomische en kalenderkwesties van zijn eigen tijd en van
voorafgaande eeuwen bleef stilstaan, zelfs bestuderend de verslagen Babylonian van de verduisteringen 800 jaar
vóór zijn tijd. Levend in Alexandrië en bezettend met deze kwesties, hoe hij van van de gebeurtenis van het
Grote Jaar in Egypte in zijn leven kon onbewust of stil blijven?“
Leeftijden in Chaos, III: Volkeren van het Overzees, p.238

Eenvoudig, moet het Grote Jaar bij ADVERTENTIE beëindigen 179 = 40 recentere jaar. Er was de verklaring
de „Grote Pan“ Dood is dat om werd verondersteld te betekenen Sirius niet meer vóór de zon 16 Juli toenam.
De uittocht was V.CHR. aan het eind van Sothis in 1281, niet 1320 V.CHR., 1460 jaar nadat 1281 V.CHR.
ADVERTENTIE 179 zijn.



De sothiscyclus zou 1460 jaar van dit 1281 V.CHR. van de Uittocht aan ADVERTENTIE moeten gehouden te
zijn 179. De plagen waren zo seveer de Egyptenaren kunnen de nieuwe sothiscyclus willen hebben niet
herinneren. Zij registreerden 76 jaar van hun geschiedenis en hun pharaohs niet, omdat Merneptah V.CHR. in
1281 in het Rode/Overzees van het Riet, en niet in 1205 V.CHR. stierf. Zelfs is de farao Shoshenq 76 jaar
verder terug naar gelijke Solomon en zijn invasie in het vijfde jaar van Rehoboam.

Zie Shishak: 1 het 11:40, het 14:25 en 2 van koningen stellen 12:29 te boek.

Solomon regeerde 40 jaar V.CHR. van 1044 aan 1004 V.CHR., 240 jaar van de Uittocht in 1281 V.CHR. aan
de zijn bouw de Tempel in Jeruzalem in 1041 V.CHR. Zijn zoon Rehoboam regeerde 17 jaar V.CHR. aan 987.

De Armeense cyclus Sothis begon V.CHR. met 987 1460 jaar rug van ADVERTENTIE 476. Min 76
Egyptisch als Armeense jaar zowel. 552 V.CHR. min 76 jaar = ADVERTENTIE 476.

12:40 van de uittocht „nu was het sojourning van de kinderen van Israël, die in Egypte bleven stilstaan, vier
honderd dertig jaar.
12:41 en het kwam om begin de vier honderd dertig jaar, zelfs de selfsame dag over te gaan het kwam over te
gaan, dat alle gastheren van LORD van het land van Egypte.“ uitgingen

Van 430th van Sothis 2737 V.CHR. = 2307 V.CHR. van het tweede jaar van hongersnood in Egypte van
Joseph, 40 generaties, aan de Uittocht aan het eind van de Sothis kalender 1281 V.CHR.

Van Nieuwjaar, 430/4 = 107 dagen terug vanaf 16 Juli = 1 April, 2307 V.CHR. aan de Uittocht, Vrijdag, 30
Maart, 1281 V.CHR. - 1 April = 30 Maart = de selfsame dag en ook = het offerVrijdag van Jesus, 3 April,
ADVERTENTIE 33.

Slagen op de Sabbat

4:8 van Hebreeërs „voor als Joshua hen rust had gegeven, dan zou hij niet daarna van een andere dag.“
gesproken hebben

Moet de lange dag van Joshua op de Sabbat geweest zijn om scripture te vervullen:

Het 4:4 van Hebreeërs „want hij spake in een bepaalde plaats van de zevende dag op wijs dit, en de God de
zevende dag van al zijn werken rustten.
4:5 en in deze plaats opnieuw, als zij in mijn rust zullen binnengaan.
4:6 die daarom het zien remaineth dat wat moeten daarin binnengaan, en zij aan wie het eerst binnengegaan niet
in wegens ongeloof werd gepredikt:
4:7 opnieuw, hij limiteth een bepaalde dag, die in David, aan dag, na zo lang een tijd zeggen: zoals het wordt
gezegd, aan dag als ye zijn stem, niet uw harten verharden zal horen.
4:8 voor als Joshua hen rust had gegeven, dan zou hij niet van een andere dag gesproken hebben.
4:9 daar remaineth daarom een rust aan de mensen van God.“

Kan de lange dag van Joshua op de Sabbat, Zaterdag, 24 Augustus, 1241 V.CHR. geweest zijn. Joshua kon de
geen rust van Israël geven die dag omdat zij vochten om het beloofde land te veroveren. Eveneens toen de zon
Zaterdag terugkeerde, 15 Februari, 1240 V.CHR. bij de slag van Merom. De zaterdag, 15 Februari, 1240 is
V.CHR. geteld als dag zes door de Chinezen voor konings Bleke droom. Aldus, zelfs kan de slag van Merom op
de Sabbat bestreden te zijn. Aldus, werden alle drie data, slag van Jericho, de lange dag van Joshua, en de slag
van Merom bestreden op de Sabbat. Jesus kon niet zijn discipelenrust geven toen hij in het graf op de Sabbat,
Zaterdag was, nadat hij werd gekruisigd omdat zijn discipelen zijn dood tot zijn verrijzenis vroege Zondag
ochtend rouwden.



Vier Mirakelen van de Zon, Netto 48 Lange Uren - Versnelde Aarde
48 Uren = Geen Netto Ontbrekende Tijd

Bekijk de Power Point presentatie geleidelijke animatie van het bovengenoemde model. Of joshua.pdf.

Versnelde aarde 48 Uren
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U kunt in de bovengenoemde banen zien die in een omgekeerde baan hebben 2 meer dagen per jaar aanaarden.
Dit betekent de aarde in zijn omgekeerde baan moet versnellen 48 uren, 2 X 24 urendagen, om 365.2422 dagen
te houden per jaar. Of anders zou er 367.2422 dagen per jaar zijn. Namelijk moet de aarde van 105.000
kilometers per uur aan 105.570 kilometers versnellen per uur.

Eveneens, heeft de maan in de omgekeerde baan van de aarde twee meer maanmaanden per jaar. Aldus, moet
de maan twee banen vertragen een omgekeerd baanjaar. Er zijn 27.322 dagen een maanbaan. Dan in een
omgekeerde baan moet de maan 54.644 dagen vertragen per jaar om de normale 12 maanmaanden te houden
per jaar. Omdat de aarde 48 uren per jaar wordt versneld, moet de maan 48 uren versnellen per jaar eveneens.
Zo moet de maan 52.644 dagen in zijn baan van de aarde in een omgekeerd baanjaar vertragen om de zelfde
12.36 maanmaanden te houden per jaar. Namelijk moet de maan van 3.600 kilometers per uur aan 3.100
kilometers vertragen per uur.

De maan zou zijn maandelijkse baan tegen vier dagen moeten vertragen = 48 uren om 29.5 dagen nog te
hebben een maanmaand. Namelijk cirkelt de maan de aarde in 27.3 dagen = 2 dagen een minder dan



maanmaand zoals die van aarde wordt gezien. Dan 2 dagen de andere richting van 27.3 dagen aan 25.3 dagen =
een totaal van 4 dagen langzamere maanbaan om 29.5 maandagen ter wereld te evenaren. Elke maanmaand zou
vier uren sneller zijn om 48 uren sneller te evenaren in 12 maanmaanden in één jaar van de aarde omgekeerd
baan.

Al deze banen zijn met betrekking tot aarde. De getijden enz. zouden precies het zelfde met betrekking tot de
dag zijn. De wetenschappers meten hoeveel getijden = maanbanen een jaar in sediment. Zij kunnen de lengte
van de dag dan berekenen. Nochtans, in deze gecontroleerde omgekeerde baan is het aantal maanbanen een jaar
precies het zelfde normaal. Het maangetijde en het zonnegetijde dat de dag de sedimentlaag zou moeten
aanpassen die dag. De lengte van het jaar met lange dagen is precies eveneens het zelfde. Geen bewijsmateriaal
werd verlaten.

De Trekker van het Rood licht van NASA

Rood licht in de computerzaal van NASA van 50 jaar van NASA.

Het ruimteprogramma begon menens in 1958 zo tegen 1969 toen Harold Hill Ontbrekende NASA van de Dag
kon vernam het ontdekken. Volgens Harold ontdekte Hill NASA het in de jaren '60 ruimteopdracht aan de
maan. Eenvoudig kon het vinden van een resultaat dat een fout was het rood licht veroorzaken om omhoog te
komen. Zulk een resultaat zou kunnen zijn dat de zon 180° was vanaf waar, als in koning zou moeten zijn de
Bleke droom, het programma zou veroorzaken te stoppen.

Begon het Blauwe Boek van het project in 1952 toen NASA de rapporten van het UFO onderzocht. Het werd
geëindigd in 1970. Aldus, als NASA al dit onderzoek in de tijd deed kwam het ontbrekende dagverhaal uit in
1969, des te meer zou redenNASA ook de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid onderzoeken. Het nam
me slechts een kwestie van maanden van het lezen van de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid in 1999
om de omgekeerde baan van de aarde aan het licht te brengen.

De Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid, Volume III, de Koning Shoo of het Boek van Historische
Documenten, werden gepubliceerd in 1960, van de Universiteit van de Bibliotheken van Michigan, de
Universitaire Pers van Hong Kong.

De zon één jaar na de val van Jericho, zes maanden na de Lange Dag
die van Joshua is teruggekeerd.

„Bleek van de koning gedroomd dat hij met de zon en de maan werd gekleed. Een Phoenix eend zong op
onderstel K'e. In de eerste maand van de lente, op de 6de dag, hadden de vijf planeten een combinatie in
Hoektand. Daarna ging mannelijk en vrouwelijk Phoenix over Bleek kapitaal met het schrijven in hun bekken,
die zeiden: De „keizer van Yin heeft geen principe, maar onderdrukt en wanorde het imperium. Het grote
besluit wordt verwijderd: Yin kan niet van het langer genieten. De krachtige geesten van aarde hebben het
verlaten; alle geesten worden weg gefloten. De combinatie van de vijf planeten in Hoektand heldert allen
binnen het vier overzees op. „“
De annalen van de Boeken van het Bamboe, Deel V de Dynastie van Voer, de Chinese Schrijvers uit de
klassieke oudheid.

Was de zesdaagse maan van Joshua in Israël hierboven in China, plaatste de de middagzon van Joshua in
China. Van de helft van baan later, 176 dagen later - 15 Februari, 1240 V.CHR. - er was ook een zesdaagse
maan. De Chinese lente was 45 dagen vóór de lente equinox. De lente equinox in 1240 V.CHR. was 2 V.CHR.
April, 1240. Aldus, was de lente 15 V.CHR. Februari, 1240. Aldus, was de maanmaand die 10 met Februari,
1240 beginnen V.CHR., de eerste maand van de lente het zonmirakel 15 Februari, zijn 1240 V.CHR. de eerste
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dag van de 45 dagen aan de lente equinox - eerste van de lente. De Chinese nieuwe jaarviering van 15 dagen
beëindigde V.CHR. op de volle maan, 13 Maart, 1240. Kwam de Bleke droom van de koning vlak na
zonsondergang in China voor. Aldus, begon de zesde dag van de maand met zonsondergang die Zaterdag, 15
Februari, 1240 V.CHR. = de tijd van Israël van de middagZaterdag.

De Pinksteren merkte ongeveer 45 dagen vóór de de zomerzonnestilstand 20 Juni. In 1240 V.CHR. was de de
zomerzonnestilstand 30 Juni in de Julian kalender.

De planeten waren in Hoektand/Weegschaal, de zon in Maagd - een constellatie van de Daling. De zon is in
Maagd in September. Zo zou September in geen geval de Lente kunnen worden genoemd! Dit was de positie de
zon, waren de maan en de planeten in voorafgaand aan konings Bleke lange zonsondergang. De datum was de
eerste week van de eerste maand van de Lente wanneer de zon in Vissen moet zijn maar was in Maagd!

In het Ontbrekende Verhaal van de Dag, kan er een computercontrole geweest zijn die een fout gaf toen het
verkeerde seizoen van het jaar met betrekking tot de positie van de zon was ingegaan. De daling was het
antwoord de computer zocht. De lente was ingegaan. Dan het rood licht. Zodra zij de datum verkregen was de
aarde het meest dichtbij de zon V.CHR. in 1240 en de datum van het Omen Assyrian van Adar,
Januari/Februari - de zelfde datum die de Chinese Lente, voor de zon die zich nog bij middag bevinden, zij de
ontbrekende 40 minuten op een rekenliniaal kon berekenen.

188/365.25; 180/360 = .5; 8/5.25 = 1.52; .5152 X 48 = 24.7; .7 X 60 = 42 minuten.

Terwijl het letten van op het maan landen 50 jaar geleden, Juli 1969, waren er veel wetenschappers die bij
opdrachtcontrole met een pen en een document schrijven. Zij konden dit math met een pen en een document
zeer gemakkelijk doen. Elke terminal had ook een toetsenbord met een numeriek toetsenbord, dat dit math zoals
een calculator kon doen. Rechtsweg zouden zij een halve baan van 188 die dagen kennen tegen 48 geëvenaarde
uren van de versnelde baan van de aarde worden vermenigvuldigd, 24 uren en 40 minuten. De eerste de
helftbaan werd versneld 23 uren en 20 minuten. = de ontbrekende 40 minuten.

Het omen Assyrian was voor de slag van Merom toen Joshua Assyrians in Sidon een jaar na de val van
Jericho achtervolgde wanneer de zon moet terugkeren. Van Megiddo/Merom aan Sidon is ongeveer 70 mijlen.
Nauwelijks is het mogelijk om Assyrians 70 mijlen in een normale dag van het een half uuruur te achtervolgen.

Nochtans, met 12 meer uren, was dit 24 uurper dag en het was zeer mogelijk voor Joshua om Assyrians aan
Sidon te achtervolgen. Zowel BC waren de Bleke droom van het Omen Assyrian als van de koning en de lange
dag van Joshua voor 1241 BC/1240. Enkele begaafde die mensen in de opdracht aan de maan worden
tewerkgesteld kunnen degenen geweest zijn om de ontbrekende dag te ontdekken.

Of anders ben ik de eerste om het model van de lange dag van Joshua te ontdekken.

De Verschuiving van de baan

De positie van de planeten in TheSky 15 Februari, 1240 V.CHR.:

Hoogste Mening. U kunt zien de planeten erachter worden verlaten om een combinatie in het westen te
vormen aangezien de zon 180 graden tegen klokt wijs rond de aarde in de avond hemel boven de het plaatsen
zon in China draait. Aldus, als alle vijf planeten zich terug bewogen, zouden zij eerst in Scorpius/Hoektand
direct hierboven bij zonsondergang in China verschijnen:
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De positie zijdelings van aarde, zon en planeten vóór de zon bewoog zich terug, 15 Februari, 1240 V.CHR.:



De positie van de aarde, de zon en de planeten na de zon bewoog zich terug, 15 Februari, 1240 V.CHR.:

De zon bij 6 PM China tijd was in Corvus, verschenen de planeten hierboven in Scorpius 15 Februari, 1240
V.CHR. Aldus, bij het begin van het zonmirakel waren de planeten in Scorpius. Dan bewoog de zon in Corvus
180° met de omwenteling van de aarde aan Waterman/Vissen. Aldus, bij het begin van de lange zonsondergang
bij 6 PM China was de tijd de planeten hierboven in Scorpius aangezien zij werden geregistreerd. Dit verslag in
de Lente is onmogelijk zonder aarde die in een omgekeerde baan van de zon zijn die aan de overkant van de
aarde hebben bewogen zich één vroeger jaar. Jupiter en Saturn zouden zich nog boven de westelijke hemel en
geplaatst in Ram en Stier bevinden waar zij 15 Februari, 1240 V.CHR. zouden moeten zijn.



Nochtans, zou Saturn ongeveer 24 uren vergen om 180° te bewegen. Aldus, zouden alle vijf planeten eerst in
Hoektand/Scorpius, verschijnen en blijven daar de meeste 12 uren de zon zich enkel onder de westelijke
horizon bevond. Dan stroomde de aarde uit de omgekeerde baan van de zon zonder een spoor. Dan in de
volgende 12 uren van de nacht, na ongeveer 24 uren in totaal, in China, kan Saturn de beweging aan Ram
voltooien. Eveneens zou Jupiter met Saturn in Scorpius, vóór het zonmirakel verschijnen, alvorens 180° naar
Ram, en Jupiter te verplaatsen in de Hoektand/de constellatie Scorpius, vóór zich langzaam het bewegen aan
Ram in ongeveer 12 uren zou blijven.

Elke dag in een omgekeerde baan moet 8 minuten korter zijn dan het in een omgekeerde baan omdat de aarde
2 dagen moet worden versneld, 48 uren, een jaar zou hebben om 365.24 dagen te houden per jaar omdat de
omwenteling tegen baan is. De dagelijkse hoeveelheid hittestraling van de zon moet aangepast te zijn om geen
biologisch spoor in dit minder te verlaten 8 minuten een dag, 4 minuten minder daglicht een dag. Buiten het
bewegen van de zon bij dichtbijgelegen lichte snelheid, zijn er niets over deze huidige fysica kan niet of
verwachten daar aanpassen fysiek verlaten bewijsmateriaal te zijn. Als de fysica werkt en geen bewijsmateriaal
verlaat en oude observatie past, dan voorzichtig zijn als u zo geneigd bent om te bespotten wat zeer goed het
werk van de God kan zijn. Als NASA zegt is er geen spoor, geen fysiek bewijsmateriaal de bewogen zon, zijn
zij waarschijnlijk juist.

Nochtans, kan NASA zeggen er geen bewijsmateriaal van om het even welke aard van de zon die rond de
aarde worden bewogen is. Dan spreekt de overvloed van bewijsmateriaal op deze Web-pagina wordt
gedocumenteerd direct die verklaring die tegen. Als de zon zich aan de overkant van de aarde bewoog, zou de
voorwaartse impuls van de aarde aarde in een omgekeerde baan van de zon dragen. De aarde moet zijn
elliptische baan in omgekeerde volkomen aanpassen. De aarde kon niet bijna zeker aan zich worden verlaten.
De omgekeerde baan moet zeer skillfully beheerd te zijn om de zelfde seizoengebonden intensiteit van de zon,
aangezien het zou gehad hebben, door het jaar die tezelfdertijd te houden de jaarlijkse baan versnellen 48 uren
om de 365 dagen in een jaar te houden omdat de omwentelingen tegen baan zijn. Als de zon zich bewoog moet
de aarde in een omgekeerde baan stromen.

Dit beantwoordt beide zorgen: De aarde roteert bij 1.000 MPU bij de evenaar en sleept bij 70.000 MPU mee
rond de zon.

U zult hier van vele omgekeerde dierenriemen/banen lezen. Sommige mensen hebben een harde tijd gelovend
de God het zonnestelsel rond de aarde kon bewegen. Goed, laat hen. Dit is de waarheid, en als zij het niet zullen
geloven, zijn zij verantwoordelijk. Het bewijsmateriaal op deze pagina is betrouwbaar.

De god heeft volledig deze zonmirakelen verborgen. Seizoenen van de aarde zetten het zelfde in de
omgekeerde banen zoals in de natuurlijke baan voort.

8:21 van het ontstaan „en LORD roken een zoete smaak; en LORD bovengenoemd in zijn hart, zal ik meer
niet de grond voor man belang opnieuw vervloeken; voor de verbeelding van man hart is kwaad van zijn jeugd;
noch zal ik opnieuw smite meer elke ding het leven, aangezien ik heb gedaan.
8:22 terwijl de aarde remaineth, seedtime en de oogst, en de koude en de hitte, en de zomer en de winter, en de
dag en de nacht niet.“ zullen ophouden

de „dag en de nacht zullen niet“ ophouden betekenen niet de God de dag, langere geen nacht kan langer
maken kortere, dag, kortere nacht, of de zonterugtocht over de hemel. De belofte was God zou vernietigen
opnieuw niet de aarde met water, en de aarde zou verdergaan. De god maakte lange dagen, nog de voortdurende
dagen.

Schuine stand van de baan van de aarde om aarde in het zelfde
seizoen te houden.



Hier ziet u het vlakke vliegtuig van het zonnestelsel van baan:

Hier ziet u hoe wanneer de zon onderaan 18° daalt de neiging van baan eveneens moet dalen:

Wij kunnen zien de God al deze beloften hield bewegend de zon tezelfdertijd 180° rond de aarde en om aarde
in het zelfde seizoen een weinig naar boven of naar onder te houden. Beweegt de zon rond de aarde bij de zelfde
afstandsmiddelen zou er geen verandering in de temperatuur van de aarde zijn.

Nochtans, in een totale zonneverduistering kan de temperatuur meer dan 5 graden laten vallen. De rapporten
van de totale verduistering in de V.S. 21 Augustus, 2017 zijn dat de temperatuur merkbaar van 29° C aan 17° C
in vijf minuten daalde. Van waar ik een coronadotelescoop voor het publiek leidde, behandelde de temperatuur
merkbaar tijdens maximum 83% wordt gekoeld de maan de zon die. Een buur rapporteerde de temperatuur in
Kelowna zes graden celcius tijdens de 83% zonneverduistering liet vallen. Er waren zeer weinig wolken, en
welke wolken was er waren, zeer licht.

De aarde die vanaf de zon 24 uren onder ogen zien zou normaal zeer koud worden. De temperatuur zou
moeten worden gecompenseerd. In plotselinge duisternis zouden de vogels binnen voor de nacht draaien, en de
installaties zouden omhoog voor de nacht sluiten. De zonnige partij van aarde voor 24 plus uren zou de zon
vereisen zo zo verduisteren om de aarde niet te oververhitten. Aldus, vroeg Joshua God om de zon te



verduisteren evenals de zon tegen te houden. De zon kan het West-oosten reeds hebben gereist die dag. Zo zou
Joshua God vragen om de zon te vertragen om de zon te maken zich nog in middel van de hemel bevinden. Yao
in 2315 V.CHR. wordt geregistreerd, het zonmirakel van Joseph in Ontstaan 37, de zon betekende nog tien
dagen en de aarde die was geschroeid.

De dag en de nacht hingen af van waar de zon was en het zien van aarde voortdurend om dag en nacht te
roteren verderging. De dag was toen de zon verscheen. Aldus, als de zon over het algemeen het oosten 180°
dag/bewoog was de nacht 12 langere uren of als de zon bewogen 180° het westendag/de nacht 12 kortere uren
was. De aarde bleef precies roteren aangezien het onaangeroerd zou hebben. Voorts was het licht van de 12
urendag van een normale dag een teken van de kortheid van het leven. Niettemin, waren er vele dagen van
zonmirakelen in geschiedenis met 12 uren meer daglicht, of 36 uren, of 60 uren, of zelfs 84 uren, meer daglicht.

Sommigen zullen zeggen dit niet in de Bijbel is. Mijn reactie is ja, Oh, het is. Velen van deze dagen zijn in de
Bijbel. En de Chinese mirakelen van de verslagzon op dezelfde dag en datum zoals die in de Bijbel. Het model
van omgekeerde baan is in de Bijbel:

10:13 B van Joshua de „zon bevond zich nog in het midden van hemel voor een ongeveer hele dag“

Dit die vers leest letterlijk de zon nog van de helft van hemel voor een ongeveer hele dag wordt bevonden. Dit
betekent de zon rond de aarde wordt gedraaid aangezien de aarde van half terug naar half om zich nog in de
hemel voor 24 uren en de voorwaartse impuls van de aarde roteerde te bevinden aarde in, en definitief uit een
omgekeerde baan van de zon die droeg.

Omgekeerde Baan





De dierenriem vordert normaal op de linkerzijde: Waterman, Vissen, Ram, Stier, Tweeling, Kanker, Leeuw,
Maagd, Weegschaal, Scorpius, Boogschutter, Steenbok.

De dierenriem vordert in omgekeerde op het recht: Leeuw, Kanker, Tweeling, Stier, Ram, Vissen, Waterman,
Steenbok, Boogschutter, Scorpius, Weegschaal, Maagd.

U kunt zien niet alleen de dierenriemvooruitgang in omgekeerde in een omgekeerde baan, doet maar ook zes
dierenriemconstellaties springt. De binnenplaneten Mercury en het Venus en ook Mars moeten zes constellaties
ook springen. De Chinese dierenriem vordert in omgekeerde misschien omdat er waren zodat cirkelt veel
omgekeerde de Chinese gedachte zij normaal waren.

Dit onderzoek zou niet noodzakelijk geweest zijn als slechts de mensen hun Bijbels lezen. U kunt niet de
Bijbel opnemen zonder minstens één of andere wenk van zonmirakelen te lezen. De meeste mensen zullen
antwoorden onmiddellijk dat de God de aarde van het roteren tegenhield. Nochtans, hield de God de zon tegen
niet de aarde. De zon kan in het westen toegenomen zijn die in het oosten dalen. Aldus, toen Joshua God vroeg



om de zon tegen te houden hij zijn beweging van de zon moet vertraagd hebben zodat scheen het om zich nog
in de hemel van de middagdag te bevinden.

Het Rood licht van NASA

Een vormbrief van NASA, Goddard Space Flight Center, M.D. 20771 van de Groengordel (van Internet):

Wij kennen niets van M. Harold Hill en kunnen in geen geval de „verloren dag“ verwijzing in het artikel
bevestigen.

De gevolgen van tijdvakgebeurtenissen zoals schrikkeljaar, Babylonian kalender opeenvolgende storingen,
enz., worden overwogen in de ontwikkeling van lang-termijn-in werking stelt computerprogramma's. Wij zijn
enigszins beperkt in zoverre dat veel van onze berekeningen met Babylonian kalendergebeurtenissen (4.000 jaar
geleden) eindigen, maar dit heeft nooit programmeurs om het even welke onverwachte moeilijkheden gegeven.

Hoewel wij zonodig van planetarische posities in de bepaling van ruimtevaartuigbanen op onze computers
gebruik maken, heb ik geconstateerd dat geen de „astronauten en de ruimtewetenschappers bij Groengordel“ in
het „verloren die dag“ verhaal geïmpliceerd werden aan M. Hill wordt toegeschreven.

Dank u voor uw rente.

Oprecht,

Edward Mason, Leider
Bureau van Openbare Zaken

Dit kan het rood licht in het Ontbrekende Verhaal van de Dag zijn. De computers van NASA zetten vaak een
rood licht op en moesten worden gezien:

Rood licht in de computerzaal van NASA van 50 jaar van NASA.

Ja, maakte gebruik NASA van planetarische posities. Ja, waren zij teruggaand 4.000 jaar. Allen zij moeten
doen waren open de Chinese Schrijvers uit de klassieke oudheid en komen aan dit verslag van konings Bleke
droom in de Lente. Rechtsweg zou de computer een rood licht opzetten dat de zon niet in Leeuw in de Lente
kan zijn! De zesdaagse maan direct hierboven en de combinatie van de vijf planeten in het westen in
Hoektand/Weegschaal bij zonsondergang konden niet met de zon in Vissen gezien te zijn. Deze vijf
planeetcombinatie in Hoektand/Weegschaal betekende de zon in Leeuw was die 180° van de zon in Vissen in
Januari/Februari van de Chinese lente is. Sommigen hebben van de discrepantie nota genomen en geprobeerd
om het weg te verklaren. Misschien zij verkeerd genoemde Daling, de Lente! Dit kan niet weg worden
verklaard.

Zet dit op verslag en neem nota: geeft de konings Bleke droom de berekeningen van de Ontbrekende Dag van
Joshua zoals die in het Ontbrekende Verhaal van de Dag wordt beschreven. De Chinese Lente werd altijd geteld
met de maanmaand in Januari/Februari/Maart.

Maakt de normale baan van de aarde de zon in Vissen in de lente verschijnen. Een paar duizend jaar geleden
was de zon in Airies in de Lente. Nu leidt precession equinox van Vissen tot Waterman. Aldus, het lied de
leeftijd van Waterman.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fredlight.jpg


Dit verslag van koning de Bleke droom dat alles was was nodig om de lange dag van Joshua van 24 uren en
40 minuten aan het licht te brengen. 24 uren 40 minuten plus 23 uren 20 minuten = 48 uren = de versnelde
aardebaan = het zelfde 365 dagjaar in omgekeerde.

De Chinese Lente werd 1240 V.CHR. berekend 45 dagen vóór de Lente equinox, 2 April, 90 dagen die het
totale seizoen merken. Een computer zou duidelijk verklaren: de zon was in Maagd bij zonsondergang geweest
en 180° naar Vissen verplaatst, nog zich bevindt onder de horizon, dan een weinig binnen toenemend het
westen over de periode van het a1uur. Aldus, Bleke werd de koning gekleed met de zon en de maan. Jupiter en
Saturn waren verondersteld om in Ram en Stier 1240 V.CHR. geweest te zijn. De Stier is 180° vanaf
Hoektand/Weegschaal! Mercury is één van deze vijf die planeten in Hoektand/Weegschaal worden
afgeschilderd. Mercury cirkelt zeer dicht aan de zon. Hoe kon Mercury in Hoektand/Weegschaal 180° vanaf de
zon in Vissen nog naast de zon zijn zijn en? Geen manier! Geen manier kon Mercury samen met de andere
planeten in Scorpius zijn.

Samen met een zesdaagse maan schijnt dit verslag om de planeten in het westen enkel onder de maan en net
boven de zon bij zonsondergang af te schilderen.

Een technicus van de computerdienst van NASA die het werk vlak na het Ontbrekende Verhaal begon van de
Dag kwam uit met de elektronische post verstuurd me uit een nieuwsgroep in ongeveer 2000 dat deze
computers een rood licht vaak opzetten en moesten worden gezien aan. Hij was vaak wat benieuwd het rood
licht kon teweeggebracht hebben misschien in de zelfde ruimte hij slechts een paar vorig jaar werkte. Hij had
het ontbrekende dagverhaal in 1969 vernomen en toen hij voor NASA in 1970 kwam werken was hij wat
benieuwd de echte berekeningen waren.

Yigael Yadin geschatte Hazor werd gebrand 1266 - 1233 V.CHR. terwijl daar het doen van uitgravingen in
1958 en 1968. De uittocht is correct gedateerd aan 1280 V.CHR. vele jaren. 40 jaar was later de lange de
dagzomer van Joshua V.CHR. van 1241. Alle ruimtevaarders moeten doen is zoeken konings Bleek eerste jaar.
Werd het Bleke 35ste jaar van de koning geregistreerd bij de maanverduistering, dag 13 van cyclus 60, van 23
September, 1205 V.CHR. = lente van het konings de Bleke eerste jaar van 1240 V.CHR. De tweede lange dag
van Joshua in Merom Februari 15, 1240 V.CHR. toen Joshua Midianites in Syrië zover als Sidon achtervolgde
die meer afstand die dan 12 uren reizen was zou of 6 uren van daglicht toestaan.

Dit zonmirakel in Februari was konings Bleke droom die tegelijk met de slag van Merom voorkomen. Zij
kunnen konings Bleke droom met het jaar van lange dag 1241 BC/1240 BC verbonden hebben van Joshua. Dan
zou de computer hen deze combinatie in de eerste maand van de Chinese lente vertellen en op de 6de dag van
de maan en in Ram en Stier zijn kon slechts 15 V.CHR. Februari, 1240 zijn. Om de planetarische combinatie te
veroorzaken de planeten uit de manier van de zon worden bewogen aangezien het 180° bewoog. Aldus,
verschenen de vijf planeten in combinatie in Hoektand/Scorpius toen de sterren verschenen. De zon plaatst bij 5
PM in Februari.

Zo, zou de zon die zich nog 90° bevinden weg bij middag in Israël een sterrige nacht in China, tot zon
teruggegaane 10° in het westen = de ontbrekende 40 minuten betekenen. Aldus, bewoog de zon 190° die 10°
meer dan 180° is. Namelijk nam de zon 10° kort toe in het westen 12 uren later op China.

Daarna zouden zij de combinatie in Hoektand/Scorpius 180° weg werd geregistreerd, zien en realiseren
rechtsweg de vijf planeten 180° met de zon van Hoektand/Scorpius hadden bewogen. Met de zon 180° weg
zouden zij de omgekeerde baan ontdekken. Zodra zij de omgekeerde baan ontdekten, zouden zij ontdekken de
aarde 48 uren moet versnellen per jaar, 24 uren in een halve baan in helft van een jaar.

Terwijl zij Omens bekeken Assyrian zouden zij het omen vinden:



Een omen Assyrian: „Als in Adar de zon zich nog in het midden van noontime bevindt: het land zal
belegerings (en) ellende.“ ervaren

Adar is Januari/Februari. 15 februari, 1240 V.CHR. is zich waarschijnlijk toen de zon nog in middagtijd voor
Joshua in Merom in Joshua 11 bevond, en beoordeelt misschien 4 en 5; en dit is konings Bleke droom. Dan kan
de zon nog in Gibeon voor de lange dag 24 Augustus, 1241 zich V.CHR. bevonden hebben van Joshua. Dan
moet de zon op dezelfde datum één jaar laat na de val van Jericho 17 Februari, 1241 V.CHR. bij de slag van
Merom 15 Februari, 1240 terugkeren V.CHR. waar er belegering en ellende waren. De dag 15 Februari, 1240
kon V.CHR. 1241 V.CHR. geduurd 12 langere uren hebben en de lange dag 24 Augustus, langere 23:20uren
van Joshua. Aldus, kan de zon zich nog bevonden hebben toen het eveneens terugkeerde toen Joshua Midianites
in Syrië achtervolgde. En zo werd het een omen Assyrian.

En zo had NASA alle verslagen het de ontbrekende dag en het blijven missend 40 minuten met behulp van de
Bijbel moest vinden. Dit waren wetenschappers op een opdracht. Allen zij zochten is astronomisch om het even
wat. Het volgende boek na Joshua is Rechters. Robert G. Boling schreef dat Joshua en de Rechters tezelfdertijd
begonnen. Dat zou Rechters over een honderd jaarperiode behandelen. Hun dag werd niet gedaan tot de 40
minuten werden gevonden. Zodra het werd gevonden te hoeven zij niet om hun bevindingen te registreren. Hun
opdracht moest problemen aan het ruimteprogramma vinden. En aangezien dit probleem was opgelost en geen
risico voor het ruimteprogramma gesteld te hoeven het niet worden gemeld.

Een grote zware slinger wanneer het slingeren, zal zich afwisselend in een lijn bewegen die 360° in 24 uren
roteert. Aldus, hield op de aarde niet roterend toen de God de zon nog aan tribune voor Joshua maakte. Een
slinger dat de dag ook 360° nog eigenlijk zich bevindt in de zelfde lijn zou roteren, aarde die bewegen zich
onderaan.

Het onderzoek naar de zonnestelsels van de exoplaneet verre van van ons, toont gedrag Ch'aoutic van de
ernstsleepboten van de planeten op elkaar. Ons zonnestelsel is stabieler en zo is ongebruikelijk. Niettemin, moet
de God de zon rond de aarde bewogen hebben vaak.

De god bewoog de Zon en de planeten zonder een spoor. Dit is het belangrijkste deel omdat de macht van de
God verborgen is.

Eenvoudig zou het bewegen van de zon rond de aarde nauwelijks de aarde beïnvloeden. De aardbevingen
geregistreerd=werden= en worden verwacht. Het weer kan eveneens veranderen, en dit werd ook geregistreerd.
De asteroïden in de weg van de aarde worden getrokken en zouden veroorzaken meteoordouches, werd dit ook
geregistreerd. De „werelden in Botsing wordt“ terecht genoemd. Niet alleen beweegt de planeten, uit de manier
van de zon, maar ook beweegt de zon zelf rond de aarde. God die de zon verplaatsen naar de overkant van
aarde, en aarde die in een omgekeerde baan van de zon - geen probleem aan aarde stromen.

Een experiment van een voorbijgaande ster door de zonnestelselduw Jupiter in een omgekeerde baan van de
zon en onderbroken de banen van de andere planeten. De god die de zon bewegen bedoelde dat de God de
planeten eveneens controleerde.

Aldrin van het gezoem „wij gingen al die manier van Aarde naar de Maan en terug naar Aarde binnen een
halve seconde na de tijd door ons vluchtplan wordt toegewezen.“

De bewegingen in ruimte kunnen precies worden berekend. Taiwan kan hun satellieten volgen en verplaatsen
naar een speldpunt van een dime. Voor God om deze bewegingen van wetenschap te verbergen, moet de God
aarde in de omgekeerde baan zoals in de normale baan van de aarde precies houden. Movents van de zon en de
planeten moeten ook zeer nauwkeurig geweest zijn.



Het andere te overwegen deel is de tientallen miljoenen ton energie de zon hoger dan 40 miljoen mijlen per
uur onmiddellijk om te bewegen. Zelfs moet de God de zon bij de snelheid van licht voor de „zon bewogen
hebben om bij middag“ te dalen. De tijd houdt bij de snelheid van licht op. De tijd houdt = geen zonlicht op.
Slechts heeft de God die macht en vaardigheid.

Niettemin, hebben de astronauten bij het Internationale Ruimtestation gezegd het bewegen van ton materiaal
in ruimte als het bewegen van een koffer is. De god die de zon bewegen door ruimte niet alleen is de enige
oplossing, is het een zeer praktische oplossing.

Op de Werelden van Velikovsky in Botsing: „Meer onlangs, heeft het ontbreken van het steunen van materiaal
in de studies van de ijskern (zoals de kernen Groenland kleurstof-3 en Vostok), de gegevens van de de
boomring van de bristleconepijnboom, Zweedse klei varves, en vele die honderden kernen uit oceaan en
meersedimenten van overal ter wereld worden genomen om het even welke basis voor het voorstel van een
globale catastrofe van de voorgestelde afmeting binnen de Recente Holocene leeftijd.“ uitgesloten
Wikipedia

Het hier voorgestelde model verlaat geen bewijsmateriaal, niet zelfs om het even welke netto ontbrekende tijd.
Het feit is geen bewijsmateriaal gevonden enkel de middelenGod dat slim en dat krachtig is. Dit zou ons
volledig geloof in God moeten geven.

3:4 van Habakkuk „en zijn helderheid waren als licht; hij had hoornen die uit zijn hand komen: en er waren
het verbergen van zijn macht.“

Het 1:14 van het ontstaan „en bovengenoemde de God, laten daar zijn lichten in firmament van de hemel om
de dag van de nacht te verdelen; en laat hen voor tekens, en voor seizoenen, en dagen, en jaren zijn: “

De „duidelijke motie van de zon wordt vaak bedoeld in termen die zijn werkelijkheid zouden impliceren
(10:13 Joshua, 2 20:11 van Koningen, Psalm 19, 1:5 Ecclessiastes, 3:11 Habakkuk)
Het nieuwe Woordenboek van de Bijbel Ungers, Zon, p.1225.

De schrijvers van de Bijbel wisten waarschijnlijk de zon normaal zich niet bewoog. Toen zij van de
„duidelijke motie van de zon“ schreven, schreven zij waarschijnlijk over een zonmirakel. Het grootste deel van
deze zonmirakelen kwamen op data voor die aan Jesus richtten.

2 Corinthians 13:8 „want wij niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid kunnen doen.“

In overweging van al deze dingen, herinnert het ons aan de geestelijke waarheid dat de God hemel en aarde zal
bewegen om één ziel te bewaren. Hoe ongeveer u?

Het geloof heeft geen vragen. De twijfel heeft geen antwoorden.

Als u een standvastig Geloof wilt dat de vragen niet, me met de elektronische post versturen, Andrew Bennett:
sunnyokanagan@telus.net

De wetenschap geeft meer vragen terug dan het antwoordt. Het geloof beantwoordt alle dingen.
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Phaethon
Seneca
Phoenix
Toenemen van Phoenix voorgesteld aan Centrum RASC Okanagan
De Lange die Dag van Joshua aan OAS wordt voorgesteld

De koninklijke Astronomische Maatschappij van de Algemene Vergadering van Canada in Kelowna Mei
2005. Mijn Vertoning van de Affiche.

Het centrum Okanagan van de Koninklijke Astronomische Maatschappij van de presentatie van Canada van
de „ZonneFenomenen“, 1 September, 2009. De volgende Power Point presentaties werden gebruikt:
earthsift.ppt, joshua.ppt, KingWansDream.ppt, moses.ppt, Orbits.ppt, Reverse.ppt, SolarPhenomena.ppt,
YaosCanon.ppt. Iemand vroeg welke rol Phoenix speelde. Ik antwoordde Phoenix de engel was die aan de zon
vloog en de zon tot de overkant van de aarde leidde.

EclipseDatesA1.pdf of EclipseDatesA1.ppt- presentatie aan RASC Okanagan Centrum, 11 Februari, 2014.

De presentatie van de Bewaarders van de Tijd aan RASC Okanagan Centrum, 20 September, 2016.

E-mail Andrew Bennett: sunnyokanagan@telus.net

Copyright © 30 November, 1999 - 2019. Registratienummer 1058489 van Copyright. Andrew Bennett. Alle
Voorgebe*houde Rechten.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fphaethon.html
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fseneca.html
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fphoenix.html
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fphoenixA.html
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fwww.ocrasc.ca%2f
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fJoshua2.html
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fokskies.org%2f
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2f130.15.144.99%2frasc%2fpics%2fga%2f2005%2f
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2f130.15.144.99%2frasc%2fpics%2fga%2f2005%2f
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2f20050521-032.jpg
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fearthshift.ppt
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fjoshua.ppt
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fKingWansDream.ppt
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fmoses.ppt
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fOrbits.ppt
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fReverse.ppt
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fSolarPhenomena.ppt
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fYaosCanon.ppt
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fEclipseDatesA1.pdf
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fTheTimeKeepers3.pdf
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_nl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fTheTimeKeepers3.pdf
mailto:sunnyokanagan@telus.net

	De Lange Dag van Joshua - Skip aan de Lange Versie
	Joshua 10
	Data die aan Jesus richten
	De lange dag van Joshua.

	Wat wij weten:
	Verhaal het van de „Ontbrekende Dag“
	De ontbrekende Geopenbaarde Dag
	V.CHR. stierf Herod in 4?
	De lange dag van Yao
	Jesus moet Vrijdag, 3 April, ADVERTENTIE gekruisigd te zijn 33
	Vergelijking van Tijd
	De val van Jericho, Joshua en Gideon, Deborah en Barak en de Bleke Droom van de Koning
	De zon nam in het Westen toe
	Zon in het Oosten wordt geplaatst dat
	Een ongeveer Hele dag
	Dalende Zon
	Het beperkte Geloof dat de God Beperkt is tot het Tegenhouden van de Aarde is Verkeerd
	Het grotere Geloof dat de God de Zon bewoog is Juist
	Chinese verslagen van de Uittocht
	Het bewijsmateriaal voor het Verslag van 4 Maart, 1250 verduistert V.CHR. op dag 53 van cyclus 60:
	De rode Overzeese kruising en de zon die terwijl de handen van Mozes worden gesteund plaatsen.
	Het eerste jaar van Keizer Wending
	Het 12de Jaar van Wending
	Veertig jaar van de lange dag van Joshua:
	De Bleke Droom van de koning
	Chinese chronologie over de tijd van Joshua.
	Wordt de Bleke zoon Wu van de koning keizer
	Val van Jericho
	Muren van Jericho:
	Slagen op de Sabbat
	Vier Mirakelen van de Zon, Netto 48 Lange Uren - Versnelde Aarde 48 Uren = Geen Netto Ontbrekende Tijd
	Versnelde aarde 48 Uren
	De Trekker van het Rood licht van NASA
	De zon één jaar na de val van Jericho, zes maanden na de Lange Dag die van Joshua is teruggekeerd.
	De Verschuiving van de baan
	Schuine stand van de baan van de aarde om aarde in het zelfde seizoen te houden.
	Omgekeerde Baan
	Het Rood licht van NASA

	Lees meer: De Lange Dag van Joshua - de Lange Versie
	Vertalingen:
	De Punten van de Macht van de download en PDF.
	Belangrijke verbindingen op deze plaats:


