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G Gomorra en

opmerkelijke vondsten van ron wyatt – DEEL 2
In deze 2-delige serie wordt Ron Wyatts levenswerk beschreven. Een belangrijk criterium
is daarbij of Wyatts ontdekkingen ook door anderen wetenschappelijk geverifieerd zijn.

Golgotha

Ron Wyatt claimde te weten waar Noachs ark strandde en waar
Gomorra precies lag. Hij zei zelfs de ark van het ver-

bond te hebben gevonden! Geloofwaardig?

vond Wyatt Gomorra?
Wyatt zegt de exacte locatie van
Gomorra te weten. Deze stad moet
gelegen hebben op een iets verhoogd
gebied tussen de rots van Massada en
de Dode Zee. Hoewel ook hier veel materiaal ontbreekt, is er één gegeven dat
te denken geeft…
De structuren op de locatie
die Wyatt aanwijst, vertonen hoogteverschillen die
doen denken aan straten
met daarnaast muren van
gebouwen. Alles is uit
lichtgrijs poeder opgeZwavelbol.
bouwd. In dat poederachtige
materiaal bevinden zich talloze
bolletjes en bollen, van 1 tot 10
centimeter doorsnee. Ze zijn van puur zwavel,
zoals het in de natuur niet voorkomt. Dit zwavel heeft gereageerd met het kalksteen, zodat
dit omgevormd is tot gips. En dat duidt op een
enorme hitte. De zwavel lijkt dus als vloeibare,
pure zwavel op die plaats te zijn geregend, en
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heeft toen alles verbrand. De hitte moet enorm
zijn geweest. Dit strookt met wat Genesis
19:24 meldt: 'Toen deed de HEERE zwavel en
vuur over Sodom en Gomorra regenen.'
Of Wyatts locatie inderdaad de plek is waar
Gomorra eens lag, is onzeker. Er waren namelijk verschillende steden betrokken bij de
ramp uit Genesis 19. Maar de locatie is zeker
de moeite waard voor verder onderzoek! Het
is onbekend waarom dat nog niet is gebeurd.
Misschien heeft het ermee te maken
dat het gebied ten westen van de
Dode Zee niet voldoet aan de
verwachtingen van archeologen. Er wordt hoofdzakelijk
ten noordoosten en ten
zuiden en zuidoosten van
de Dode Zee gezocht. ArMassada
cheologen menen dat de
vijf steden die in Genesis
19 genoemd worden daar
te vinden zijn. Verschijnselen zoals hier met de
zwavelbollen zijn daar echter
niet gemeld!

Dode Zee

Vlak bij Massada vond Wyatt
stukjes zwavelsteen.
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Zag Wyatt het bloed van
Jezus op het verzoendeksel?

Ark van het verbond
onder Golgotha
heuvel is naar alle waarschijnlijkheid de heuvel
Golgotha. Toen er in de negentiende eeuw ten noorden van de Damascuspoort en langs de zijkant
van de heuvel een hoop
puin werd weggeruimd,
kwamen
de
contouren
van Golgotha tevoorschijn.
Bovenop
werden veel menselijke
skeletresten gevonden,
waaronder ook schedels (vandaar de naam

Eén van de beweringen van
Ron Wyatt was dat hij de ark
van het verbond heeft gezien. Hij zegt zelfs de tafels
van de Wet, die erin lagen,
te hebben aangeraakt. Hoe
betrouwbaar is dit verhaal?

De ark van het verbond en andere voorwerpen uit de tempel van Salomo zijn niet
bij de ballingschap naar Babylonië meegevoerd. Er wordt in de Bijbel geen melding
van gemaakt, dus stonden ze kennelijk
niet meer in de tempel. In 2 Makkabbeeën
2 staat dat de profeet
Jeremia ze tijdig in veiligheid bracht in grotten onder of net buiten de oude stad van
Jeruzalem. Dit boek
zegt dat ze daar zullen blijven totdat God
de tijd rijp acht om ze
tevoorschijn te doen
komen. Wyatt wist dat
en besloot de ark van
het verbond te gaan
zoeken.

‘Hoofdschedelplaats’).
In die tijd begon de Britse majoor Gordon
een onderzoek naar het gebied ten westen van de heuvel. Hij vond daar enkele
graftombes in de steile heuvelwand. Hij
vond er ook sporen van een oude tuin,
met daarin een wijnpersbak en een
grote wateropslagplaats (cisterne). Gordon bedacht
dat graf en
tuin wel eens
eigendom
konden zijn
van Jozef van
Arimathea, en
dat Jezus hier
dus begraven
moet zijn ge-

Wyatt boorde
een gat in de
muur, keek
erdoor en wat
hij toen zag...

De feiten
Ten noorden van de
Damascuspoort in Jeruzalem ligt het busstation. Dit station
ligt aan een plein dat
uit de achterliggende
heuvel is gehakt. Die

Golgotha. Op
deze rots zou de Heere
Jezus gekruisigd zijn.
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weest. De evangelist Johannes schrijft
namelijk: ‘En er was in de plaats, waar Hij
gekruist was, een hof, en in den hof een
nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand
gelegd was geweest. Aldaar dan legden
zij Jezus, om de voorbereiding der Joden,
overmits het graf nabij was.’ (Johannes
19:41,42)
Met deze kennis op zak besloot ook
Wyatt om in de heuvelzijkant te gaan graven, aan het zuideinde van de graftuin.
Hij had hiervoor toestemming gekregen
van de autoriteiten en groef een diepe
schacht, de heuvel in.

Wyatts bewering
Tot zover de feiten. Wat vertelt Wyatt verder? Hij zegt dat hij schachten en tunnels

ontdekte die leidden naar een plek waarachter hij een holle ruimte vermoedde.
Hij boorde een gat in de muur en keek
erdoor. Wat hij daar zag, sloeg hem met
stomheid. Hij raakte er zelfs enige tijd
door
buiten
bewustzijn. Hij
zag de ark van
het
verbond,
de twee tafels
met de Tien Geboden. Op het
deksel zag hij
bloed. Volgens Wyatt was dat kennelijk
daarop gedruppeld door een scheur in de
heuvel boven hem. Hij ontdekte dat daar
precies het kruis had gestaan waaraan Jezus was gestorven. Zijn bloed was dus op

het verzoendeksel van de ark gevallen!
Je kunt bij geen mens navraag doen of dit
verhaal klopt. Wyatt was er alleen. Zijn
zonen waren naar huis, een Arabische
helper had volgens
Wyatt de zenuwen
gekregen en was
weggerend. Tot nu
toe ontbreekt ieder
spoor van bewijs van
datgene wat Wyatt
beweerde. Ook zijn
monsters van het gevonden bloed zijn
nergens (meer) te vinden.

De monsters van
het gevonden bloed
zijn spoorloos

Zag hij werkelijk de ark van het verbond?
Lees verder in het kader hieronder.

Wyatts vriend Bernard Brandstater:

„Wat speelde zich in zijn hoofd af?”
zelfde, het is veranderd, het is niet zoals ik gaf geen blijk van spijt, verontschuldiging
het me herinner.’ Er was geen opening te
of verklaring. Ik heb de hele geschiedenis
zien die een blik vergunde in een aangren- sindsdien vaak de revue laten passeren,
zende ruimte. Er was niets!
en ik geloof dat iemand gelijk had toen hij
Ons team was teleurgesteld, verward,
zei: Wyatt mag zich vergissen, maar hijzelf
gedesillusioneerd. We hadden tien dagen
gelooft dat wat hij oorspronkelijk vertelde
intensief samengewerkt, met elke dag een ook echt waar is.’
tijd van gebed. We hadden een opwindend
vooruitzicht van ongelooflijke gebeurteToch waardevol
nissen vlak voor ons. Al deze hoop werd
Brandstater had, vanuit zijn medische
de bodem in geslagen. En spijtig genoeg
opleiding, gehoord van een zeldzame
had Wyatt niet de grootheid van geest
In Jeruzalem aangekomen, lukte het Ron
geestesgesteldheid, die zijn slachtoffers
om
zich
te
vermannen,
zich
ervoor
te
Wyatt om schriftelijk toestemming te
ertoe brengt om schitterend gedetailleerde
verontschuldigen
dat
hij
ons
in
een
dwaze
krijgen voor het doen van een archeologibeschrijvingen van gebeurtenissen op te
onderneming
had
betrokken.
Hij
ondernam
sche opgraving. Bij de graftuin werd eerst
dissen die echter pure verzinsels zijn. De
geen
poging
om
een
verklaring
te
geven.
puin van de vorige uitgraving opgeruimd.
verteller is er dan absoluut
Hij
bleef
zwijgen,
in
zichzelf
Daarna gingen Wyatt en Brandstater naar
van overtuigd dat ze waar
gekeerd.
En
wij
waren
té
ontzet,
binnen. Ze volgden daarbij Rons kaart.
zijn. Brandstater neigt ertoe
en
misschien
té
medelijdend,
Brandstater doet hierover het volgende
te geloven dat Wyatt een
gezien
zijn
verwarde
toestand,
verslag.
bloemrijk voorbeeld van deze
om te eisen dat hij zich nader
stoornis is.
verklaarde.
ontzet
Hieruit ontstaat het beeld dat
Tot op de dag van vandaag kan
‘De verbindende tunnel waardoor Wyatt
Ron Wyatt geen opzettelijke
ik geen rationele verklaring
Bernard
– naar eigen zeggen – de tempelvoorwerleugenaar of bedrieger was.
Brandstater
geven voor Wyatts gedrag. Wat
pen had gezien, was er niet! Op de laatste speelde er zich in zijn hoofd af?
Sommige van zijn ontdekkindag van de opgraving konden we niet de
gen zijn erg waardevol! Maar
Zijn deelname in onze groep
merktekens vinden die Ron voorspelde. Hij gaf ons geen reden om te twijfelen aan
het staat wel vast dat andere ontdekkinklom zelf omlaag, de schemerige ruimte in. zijn oprechtheid en zijn toewijding aan de gen zaken waren die een vertaalslag in zijn
Na lange tijd dook hij
geest ondergingen. Zo begon hij bepaalde
Schrift. Hij was een
weer op en zag er verideeën en observaties voor waar aan te
bekwaam
Bijbelge‘Ons team was
ward uit. We wachtten
nemen, die in feite slechts zijn eigen herleerde. Hij was een
respectvol op zijn uitleg,
teleurgesteld,
broeder, en toch had senspinsels waren.
maar hij mompelde
hij ons verschrikverward en geslechts: ‘Het is niet hetkelijk misleid en hij
weet meer:
desillusioneerd’

Aan het eind van de tachtiger jaren
werd Ron Wyatt vergezeld door zijn
vriend Bernard Brandstater, professor in de anesthesiologie aan de
Loma Linda universiteit in California. Brandstater, evenals Wyatt een
zevendedagsadventist, kreeg van
Wyatt een uitnodiging om een keer
mee te gaan naar Israël…

n
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www.tiny.cc/brandstater
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Ark niet op huidige Ararat
Er zijn veel redenen waarom de ark
van Noach niet ligt op een helling
van één van de beide bergen die
tegenwoordig Ararat heten, in het
noordoosten van Turkije. Ron Wyatt
twijfelde terecht aan deze locatie en
zocht op een andere plek.

Eén van de redenen waarom de huidige
Ararat-bergen waarschijnlijk niet de plek
kunnen zijn waar Noachs ark vastliep, is
dat deze vulkanen waarschijnlijk na de
zondvloed zijn ontstaan. Een aanwijzing
hiervoor kan zijn dat er geen sporen van
zeefossielen op de hogere gebieden zijn
gevonden. Als de toppen in de vloed
onder water stonden, waren die fossielen er waarschijnlijk wel geweest (zoals
wereldwijd op veel andere bergtoppen
het geval is).
Er zijn nog meer argumenten waarom de
ark niet op de huidige Ararat-bergen kan
hebben gelegen:
Op deze bergen is de Ahorakloof,
met daarin de Ahoragletsjer. Deze kloof
is van recente oorsprong. Bovendien
komt elk voorwerp dat in een gletsjer
verzeild raakt na korte of lange tijd in
stukken en brokken onderaan de gletsjer
terecht. Daar zijn geen meldingen van.

Alles wat tot op
heden over deze locatie
wordt gemeld, is ongedocumenteerd, verdwenen of
gefalsificeerd. Denk
daarbij ook aan de recente
‘ontdekking’ door een
Chinese groep christenen
(zie Weet Magazine 3, 5
en 6).

Ark van Noach

schip bouwen, maar een ark. Dat is niets
anders dan een grote, rechthoekige, langwerpige, houten kist, die geen snelheid
hoefde te maken of wendbaar hoefde te
zijn. De enige functie was het in leven
houden van mens en dier gedurende het
zondvloedjaar. De ark had waarschijnlijk
een vlak dek, waarin (of waarboven)
licht- en luchtopeningen waren gemaakt.
Iets anders wat de scheepsvorm minder
bijzonder maakt dan je op het eerste
gezicht zou zeggen, is dat zulke vormen
in dit bergachtige gebied wel vaker voorkomen.

In 1959 vloog een Turkse
piloot over het gebied bij
de Ararat. Hij zag toen
– wat hij noemde – een
Drie teams, bestaande uit Turkse wetenscheepsvorm. Deze bleek in een dalkom
schappers, deden onderzoek naar deze
te liggen, te midden van een gestolde
locatie. Zij concludeerden dat het hier
lavastroom. De locatie is dicht bij de
gaat om een natuurlijke structuur die wel
Turkse stad Dogubayazıt. In 1960 onder- vaker voorkomt in lavastromen. Een
zochten de Amerikanen David Fasold,
ander onderzoeksteam – gesponsord door
René Noorbergen en
de gouverneur van dat
John Baumgardner
gebied(!) – kwam tot een
deze locatie. Na enig
voorzichtige tegengestelde
Hoewel de
onderzoek vonden ze
Deze support
lengte klopt, conclusie.
het een ongeloofwaarvanuit de streek heeft
dige locatie.
ertoe geleid dat een
is de vorm
Ron Wyatt hoorde ook
bestaande weg langs deze
wat vreemd
van de scheepsvorm.
locatie is verbeterd en
Sinds 1977 is hij er vele
verbreed en dat er een
keren geweest, meestal met zijn zonen.
bescheiden bezoekerscentrum is opgericht. Wyatt richtte een stichting op:
Hoe betrouwbaar is deze locatie voor
Anchor Stone. Een doelstelling was om de
de ark eigenlijk? Hoewel de afmetingen
juistheid van de vondst te beargumentelijken te kloppen met het Bijbelse bericht ren. Ook organiseerde men jaarlijks reizen
(in elk geval de lengte), is de scheepsnaar deze locatie. Een behoorlijk aantal
vorm wat vreemd: hij is amandelvormig,
Amerikanen nam hieraan deel, ondanks
zoals een schip met een scherpe boeg
de aanzienlijke prijs. De laatste jaren
en achterkant. Noach moest echter geen
schijnt er geen reis te zijn geweest.

Ark gevonden?
Voor wie Wyatts arklocatie op Google Earth
zelf wil zien, volgen hier de coördinaten:
39°26’28.90”N en 44°14’6.50”O (zie hiernaast). Een andere locatie, die sterke papieren
heeft als rustplaats van Noachs ark, is de berg
Judi (Mount Judi or Cudi Dagh). Deze ligt ongeveer 25 kilometer ten noorden van het drielandenpunt Turkije, Syrië, Irak. De coördinaten
hiervan zijn: 37°22’54.01”N en 42°2’5.83”O.
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