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Oudheden ministerie Egypte kondigde deze ochtend dat een team van onderwater 
archeologen had ontdekt dat resten van een groot Egyptische leger uit de 14e eeuw voor 
Christus, op de bodem van de Golf van Suez, op 1,5 kilometer uit de kust van de moderne 
stad van Ras Gharib. Het team was op zoek naar de overblijfselen van oude schepen en 
artefacten met betrekking tot de steentijd en de bronstijd de handel in de Rode Zee, toen 
ze struikelde over een gigantische massa van menselijke beenderen verduisterd door de 
leeftijd. 

De wetenschappers onder leiding van professor Abdel Muhammad Gader en in verband 
met Faculteit der Archeologie Universiteit van Caïro, hebben reeds een totaal van meer 
dan 400 verschillende skeletten, evenals honderden wapens en stukken armor, ook de 
overblijfselen van twee strijdwagens hersteld, verspreid over een oppervlakte van 
ongeveer 200 vierkante meter. Zij schatten dat meer dan 5000 andere instanties kunnen 
worden verspreid over een groter gebied, wat suggereert dat een leger van grote 
omvang die zijn omgekomen op de site. 

Dit prachtige blad van een Egyptische khopesh, was zeker het wapen van een belangrijk 
personage. Het werd ontdekt in de buurt van de resten van een rijk versierde 
strijdwagen, wat suggereert dat het zou hebben uitgemaakt van een prins of edelman. 

 

Veel aanwijzingen op de site hebben Professor Gader en zijn team bracht om te 
concluderen dat de lichamen konden worden gekoppeld aan de beroemde episode van 



de Exodus. Allereerst de oude soldaten lijken te zijn gestorven op droge grond, omdat er 
geen sporen van boten of schepen gevonden in het gebied. De posities van de lichamen 
en het feit dat ze vastzitten in een enorme hoeveelheid klei en rock, duidt aan dat ze 
stierven in een modderstroom of een vloedgolf . 

De shear aantal lichamen suggereert dat een grote oude leger omgekomen op de site en 
de dramatische manier waarop ze werden gedood, zowel lijken de Bijbelse versie van de 
Rode Zee Crossing, toen het leger van de Egyptische farao werd vernietigd door de 
terugkerende bevestigen wateren die Mozes had gescheiden. Deze nieuwe vondst 
bewijst zeker dat er inderdaad een Egyptische leger van grote omvang die door de 
wateren van de Rode Zee werd verwoest tijdens het bewind van koning Achnaton. 

Eeuwenlang, de beroemde Bijbelse rekening van de "Rode Zee Crossing" werd ontslagen 
door de meeste wetenschappers en historici als meer symbolisch dan historisch. 

Deze verbazingwekkende ontdekking brengt onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs 
dat een van de meest bekende afleveringen van het Oude Testament inderdaad, op basis 
van een historische gebeurtenis. Het brengt een nieuw perspectief op een verhaal dat 
veel historici al overweegt al jaren als een werk van fictie, en suggereert dat andere 
thema's, zoals de "Plagen van Egypte" zou inderdaad een historische basis. 

Veel meer onderzoek en nog veel meer nuttige toepassing zijn te verwachten op de site 
in de komende jaren, als hoogleraar Gader en zijn team al hun wens om de rest van de 
lichamen en artefacten te halen hebben aangekondigd uit werd bleek om één te zijn van 
de rijkste archeologische onderwater locaties ooit ontdekt 
(via worldnewsdailyreport.com ). 
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