De berg Sinaï in Arabië
Bijbelse geschiedenis
De berg Gods is in de Bijbel de berg waar God Mozes riep vanuit het brandende braambos. Mozes kreeg daar de
opdracht om het volk Israël uit Egypte te leiden naar deze berg (Ex 3:12). Dat gebeurde een jaar later, nadat God tien
plagen over Egypte had doen komen. Op weg naar de berg Sinaï trok het volk op wonderbaarlijke wijze door de Rode
Zee. Maar het Egyptische leger, dat hen achtervolgde, verdronk in de Rode Zee.
Vlak voordat het volk de woestijn Sinaï bereikte, voorzag God het van water door uit een rots te Horeb water te
laten stromen, nadat Mozes erop geslagen had. Toen het volk uiteindelijk in de woestijn Sinaï gelegerd was, gaf God
vanaf de berg Sinaï de tien geboden aan het volk.
De berg der wetgeving wordt zowel Sinaï als Horeb genoemd (Ex 31:18, Deuteronomium 4:15). Beide namen lijken
door elkaar te kunnen worden gebruikt (Ex 3:1, Handelingen 7:30). Er is echter één uitzondering. De gespleten rots,
waar water uit stroomde, wordt alleen bij Horeb (Ex 17:6) genoemd. Omdat het Hebreeuwse woord ( הרhar) zowel
berg als gebergte kan betekenen, is de meest voor de hand liggende verklaring dat de berg Sinaï deel uitmaakt van
het gebergte Horeb.
De traditie
Volgens de traditie ligt de berg Sinaï in Egypte. Jaarlijks reizen veel toeristen en pelgrims naar de Egyptische berg
Sinaï en bezoeken het St. Catharinaklooster, dat in de 6e eeuw A.D. aan de voet van de berg is gebouwd. De traditie
dat de berg Sinaï in Egypte ligt, is echter niet van Bijbelse tijden, maar dateert van de 4e eeuw A.D. Toen kreeg de
Romeinse keizer Constantijn een droom, waarin hij de berg Sinaï meende te zien. Zijn moeder Helena is daarna naar
Egypte gereisd en heeft de berg aangewezen.
Er zijn een aantal problemen met de traditionele locatie van de berg Sinaï. Allereerst zijn er nooit archeologische
bevestigingen geweest van Joodse aanwezigheid bij de Egyptische berg Sinaï. Verder gaat de traditie er niet van uit
dat de doortocht door de Rode Zee was, maar slechts door een bescheiden water als de Bittermeren. De
Bittermeren liggen echter vlak bij het land Gosen, wat een lange reis naar de Rode Zee uitsluit. Bovendien was een
doortocht door de Bittermeren niet wonderbaarlijk, maar wel onlogisch. De Israëlieten hadden immers gewoon om
het water kunnen lopen en de Egyptenaren ook. Tenslotte is het onbegrijpelijk dat het leger van Farao verdronken
zou zijn in de destijds ondiepe Bittermeren. Er zijn daar dan ook geen archeologische vondsten.

De locaties van de woestijn Sinaï en van Midjan, zoals tot voor kort vrij algemeen werd aangenomen.
De ligging van de berg Sinaï volgens de Bijbel
De berg Sinaï ligt zowel volgens de Bijbel (Exodus 3:1, 4:19) als volgens Flavius Josephus in Midjan. Dat is het land,
waar Mozes naar toe vluchtte, nadat was ontdekt dat hij een Egyptenaar had dood geslagen. Mozes trouwde daar
met Sippora, de dochter van de Midjanitische priester Jetro. De stad, waar Jetro woonde, heet tegenwoordig Al Bad.
Deze stad ligt in het huidige Saoedi-Arabië.
De meeste Bijbelgeleerden plaatsen Midjan uitsluitend in Arabië. Dat maakt het dus heel waarschijnlijk dat de berg
Sinaï in Arabië ligt. En dat is precies wat Paulus geschreven heeft (Galaten 4:25).
Maar waar was dan de doortocht door de Rode Zee (in het O.T. Schelfzee of Rietzee genoemd)? Het enige zeewater
tussen Arabië en Egypte is de Golf van Akaba, de oostelijke arm van de Rode Zee. Dus was de doortocht daar
doorheen, en dat is conform de Bijbel, want de Golf van Akaba is de Rode Zee/Schelfzee/Rietzee (Exodus 23:31,
1 Koningen 9:26).

Archeologische vondsten
Sinds 1978 zijn er archeologische vondsten gedaan, die bevestigen dat de doortocht door de Golf van Akaba heeft
plaatsgevonden en dat de berg Sinaï zich in Saoedi-Arabië bevindt. Zo is onder meer ontdekt:
 Het strand van Nuweiba, dat precies overeenstemt met de beschrijving van Flavius Josephus: Hier was geen
uitweg, omdat zij aan de ene kant de zee voor zich hadden en aan de andere kant omsloten waren door een
ontoegankelijk gebergte, en rotsen, die zich aan de oever uitstrekten (Flav Jos, JH 2, h6, p98)
 Met koraal overdekte restanten van strijdwagens in de zee bij het strand van Nuweiba.
 Een met koraal overdekt wagenwiel in de zee bij het Arabische strand.
 Op beide stranden een grote granieten pilaar (om de oversteekplaats van Israël te markeren?).
 Een oase met 12 waterputten, precies zoveel als de oase Elim (Ex 15:27).
 Een volkomen gespleten rots van 18 m hoog op een heuvel, met een droge uitgesleten waterbedding aan de
voet van de rots (Ex 17:6, Psalm 78:15, 105:41).
 Een altaar in de buurt van die rots (Ex 17:15).
 De berg Sinaï met een vrijwel zwarte bergrug (Ex 19:18), ten westen van de woestijn Sinaï (Ex 3:1 - ESV).
 De plaatselijke bedoeïen noemen deze berg Jebel Musa, dat betekent berg van Mozes.
 Een altaar aan de voet van de berg, met kraal voor dieren en resten van marmeren pilaren (Ex 24:4).
 Een plateau van rotsen met rotstekeningen van runderen (Ex 32:5).
 Een grote begraafplaats 6 km ten noorden van de berg (Ex 32:28).
 Een rotstekening van een menora, te midden van oeroude schrifttekens (Ex 25:31-32).
 Water dat van de berg afstroomt plus droge beekbedding in de woestijn (Deuteronomium 9:21).
 Een spelonk in de berg Sinaï (1 Koningen 19:9).
Sinds 1978 hebben onderzoekers uit diverse werelddelen ter plekke onderzoek gedaan naar bewijzen van de Exodus.
Dat zijn de Amerikanen Ron Wyatt, Jim & Penny Caldwell, de Zweden Viveka Ponten en Lennart Möller, en de Zuid
Koreaan Sung Hak Kim. Proefschriften zijn geschreven door Charles A. Whittaker (2003) en Glen A. Fritz (2006).
Helaas belemmeren de Saoedische autoriteiten archeologisch onderzoek door buitenlanders en hebben ze zelfs de
pilaar van het Arabische strand verwijderd en vermoedelijk vernietigd. En dat is een groot archeologisch verlies,
want deze pilaar bevatte oude Hebreeuwse letters met o.a. de woorden: Farao, Egypte, Mozes, dood, water, Edom,
Salomo en Jahweh.
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Vermoedelijke reisroute

Kaart van het gebergte Horeb:

R = gespleten rots, B = begraafplaats, A = verbondsaltaar, K = plateau voor het gouden kalf
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