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NASA PRECISEERT:  
 
 

  HET UNIVERSUM IS 13.73  MILJARD JAAR OUD  
 
 

MAAR….  
 
 
  

HET OFFICIELE ROMEINSE BOEK MET DE 
CHRONOLOGIE DER MARTELAREN VERMELDT: 
CHRISTUS’  GEBOORTE VOND PLAATS  IN HET JAAR 
5199 SINDS ADAM WERD GEVORMD EN DE CREATIE  
DER  WERELD! 

 
 
 

KUNNEN BEIDE GEGEVENS TOCH WAAR ZIJN EN DE 
DISCREPANTIE WORDEN OPGELOST? 
 
 
 

JA, WANT DE NIEUWE  WISKUNDEMETHODE VAN  
THEOMATHESIS      OVERBRUGT     DEZE      DISCREPANTIES     EN  
DRUKT DE LEEFTIJD VAN HET UNIVERSUM  UIT IN HET 
TRANSCEDENTALE GETAL π EN HET METAFYSISCH- 
VELDNUMMER 1448 AFKOMSTIG  UIT HET METAPONTUM-
VREDESSPEL.  

 
 
 

10(10π : 102) : (1.373 E10 + 30,603,970)  =  5199      
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THEOMATHESIS: GODDELIJKE MAATVOERING  

DE TRANSCENDENTALE MAATVOERING MET π = 3.14,  e = 2.718, φ (fi) = 1.618 
&  mn* =1448,   SPIEGELT DE LEEFTIJD, HET VOLUME EN HET AANTAL 
STERREN IN DE KOSMOS. KAN THEOMATHESIS DE KLOOF TUSSEN THEOLOGIE  
& ASTROFYSICA VERKLEINEN EN HELPEN OVERBRUGGEN?  
*mn = metafysisch-veldnummer.   
 
KORTE UITLEG WERKMETHODE 
Elk van de volgende formules combineert beurtelings en overeenkomstig een bepaalde procedure in de 
Theomathesis de transcendentale constanten e, π, φ uit de hogere wiskunde met het metafysisch 
veldnummer, mn = 1448 ± 4, met NASA’S gegevens (data) van de astrofysica,  met de 
natuurconstanten,  met  data  uit  de   mystieke  theologie  en   met   kwantificeerbare  gegevens  uit  de  
H. Schrift  en brengt deze vervolgens in relatie met elkaar voor een beter kosmisch beeld c.q. een 
duidelijker, allesomvattend scheppingsbeeld. Deze analytische denkwijze geeft een meer 
perspectivisch begripsbeeld van het universum. Elke formule  moet vervolgens worden gedecodeerd 
en geïnterpreteerd. Met deze speciale  benadering van het combineren van data uit verschillende 
wetenschapsdomeinen zijn bijzondere fragmenten van informatie blootgelegd van een grote 
alomvattende kosmische puzzel waarin elke ware wetenschap zijn aandeel heeft. De schrijver gaat op 
heuristische wijze te werk zoals een onderzoeker in een nieuw gebied, analoog aan  de alchemisten uit 
vorige tijden.  Kennisbronnen uit de filosofie, theologie, exacte wetenschap en natuurkunde inspireren 
en informeren de schrijver om deze formules epistemologisch te interpreteren, d.w.z. dat de 
geobserveerde datakennis uit die der natuur en andere wetenschappen identiek is met de getallendata 
van het geobserveerde en dat deze weer in directe relatie staat tot een kenbaar transcendent domein 
van de kosmos of hemel. Er zijn dus 3 onlosmakelijke gebieden van kennis die een heelbeeld geven 
van het universum, een samenvattende veldeenheid en met een vergelijkingstheorie van de  ideale 
kosmos. (theory of comprehensive & unified field equations of the ideal).   Deze drie-in-een gebieden 
zijn:    

• 1. het geobserveerde, het heelal;  
• 2. het getal of de gegevens (getaldata) zoals de leeftijd v/h universum, de sterren, enz.; 
• 3. het ideaal, de hemel zoals beschreven in o.a. de Apocalyps.  

 
Betere interpretaties zijn ongetwijfeld mogelijk en meerzeggende formules zullen er steeds weer 
worden ontdekt.  Dit is slechts een eerste stap naar een (al)omvattende wetenschap met  een 
samenvattende veldeenheid-vergelijkingstheorie die reikt tot aan het ideaal.  
 
      NASA PRECISEERT OP 9 MAART 2008:  
 
HET  UNIVERSUM IS  13.73 MILJARD JAAR OUD (1.373E10) ± 120 miljoen jaar. 
 

MAAR….   
 
DE SCHEPPINGSLEER UIT DE 17E  EEUW ZEGT: DE CREATIE DER WERELD 
VOND PLAATS 5199 JAAR VóóR DE GEBOORTE VAN CHRISTUS!   
 
AAN DE ABDIS zr. MARIA AGREDA (1617-1665) WORDT DIT JAARTAL 5199    
GEOPENBAARD IN ‘DE MYSTIEKE STAD GODS’. OOK HET OFFICIELE ROMEINSE 
BOEK MET DE CHRONOLOGIE DER MARTELAREN VERMELDT DIT  JAARTAL  
(zie blz. 28-29)   
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KUNNEN BEIDE GEGEVENS TUSSEN DIE VAN NASA EN DE MYSTIEKE 
THEOLOGIE WORDEN GECOMBINEERD EN GEHARMONISEERD? 
 
    Noot: formules met** = geverifieerd met Casio fx 82MS wetenschappelijke calculator; 
    Noot: 3xy√ = de 3e machtwortel van...; Noot: 10 n = 10  tot de macht n; 102 = 100; 
 
NASA:HET UNIVERSUM IS 13.73 MILJARD JAAR (1.373E10) ± 120 miljoen jaar.  
] 
 THEOMATHESIS’ SPIEGELENDE LEEFTIJDFORMULE 1 = lf1 VAN NASA 
UITGEDRUKT  MET HET GETAL π  = 3.14 ; (Noot: 3xy√ = de 3e machtwortel van...) 
 3xy√((2 x 3.14 x ln10 x E6)4 : 3.14 x 3 : 4) x 3.1407225 x 2  = 1.373E10** 
De leeftijdformule 1 v/h universum (lu1) is uitgedrukt in π  = 3.14 en e =  ln = de natuurlijke 
logaritme van 10, enz.,enz. De transcendentale wiskunde  met π & e spiegelt en bevestigt  
NASA’S data. Wijst dit niet naar een onderliggend c.q. hypostatisch wiskundig karakter in het 
universum? Is dit een toevalligheid of  is hier sprake van een metafysische maatvoering in het 
universum? Hoe kan een uit een ‘ad random event’  (Big Bang) een gespiegelde,  hogere 
wiskunde voortkomen, of  is dit design eventueel afkomstig uit een denkende, scheppende 
geest?   Zelfs met dit simpele getal dat iedereen kent  π = 3.14 is dit mogelijk! 
   
1e variant lu1  

0.1√(10(lnln(( 2π x  ln10  x  E6 )4  :   π x  3 : 4 )  x  2 π  = 1.61807328 = φ** 
Deze 1e variant toont de constante = 1.618 07. Dit getal (fi) φ is inherent aan de formule 
hierboven en duidt onloochenbaar op de tegenwoordigheid van het guldensnedeprincipe.  
 
2e variant lu1  
√ ( 10 ( ln log (( 2π x  ln10  x  E6 )4  :   π x  3 : 4 )  x  2 π  =  14.471** 
Variant 2 toont het metafysisch-veldnummer (mn) 14.47 (Metapontumstatistieken blz.31-
32). Dit veldnummer duidt op harmonie, dynamiek en balans in het universum. Ook deze 
variant van de spiegelende formule van NASA kent een inherente geestelijke inhoud aan het 
universum toe want dit  metafysisch-veldnummer vertolkt een wilsimpuls met doelstelling. 
Ook hier   kan een ‘ad random event’  (Big Bang) niet verklaarbaar zijn, tenzij in het 
zogenaamde ‘ad random event’  de omkeerbaarheid van de doelloosheid reeds inhoudt en 
bewezen wordt; dientengevolge kan men i.p.v. een ‘ad random event’ (Big Bang oorzaakloos 
en zinloos) overgaan tot het spreken van een Scheppingsflits met oorzaak en zin en dus van 
een universum met een God is nowhere (nergens) tot een universum van God is now-here! 
(nu hier).    
  
3e variant lu1:  

3xy√(( 2π x  ln10  x E6)4 : π x 3 : 4) x 2 π = 1.373E10 + 10,770,140.2  jaar** 
toont de data van NASA + 10,7 miljoen jaar uitgedrukt in π exact. De transcendentale  
getallen π = 3.14.. en e = 2.71..= de natuurlijke logaritme, etc.,  geven een meer realistische 
berekening van de leeftijd van het universum lu, want NASA spreekt over ±120 miljoen jaar. 
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De voorgaande formules samengevat geven een beeld van het universum met een specifieke  
en doelmatige inhoud of lading, die een puur wiskundige aard combineert met een 
metafysisch gegeven afkomstig uit het menselijk brein dat beïnvloed is door het gericht 
geestelijk denken en handelen in overeenstemming met de filosofie van het goede, ware, 
schone en het eeuwige zijnsprincipe.  
 
Nu wordt de combinatiemethode voortgezet met het jaartal 5199 uit de mystieke theologie in 
relatie tot licht, tijd en de scheppingsidee. 
 
HET ROMEINSE MARTELAARSBOEK & ‘DE MYSTIEKE STAD GODS’ MELDEN: 
CHRISTUS’  GEBOORTE  VINDT PLAATS 5199  JAAR NA DE CREATIE DER 
WERELD!  
   
Creatieformule 1 (Cf1) :    (102x ( lnln π )-1 : ( t : c ))2 x ( t : c ) = 5199.535** 
Cf1  toont Christus’ geboortejaar na de creatie der wereld en de vorming van Adam in relatie 
tot  de transcendentale getallen π & e,  (e  = de natuurlijke logaritme), tijd, t,  in sec./per/jaar 
en licht, c,  in km/per/sec. Ook dit duidt op een overeenstemming en balans tussen de 
wiskundige wetmatigheden, (lnln π)-1, de wetmatigheden in de  natuurkunde  en de constanten 
van tijd en licht (t:c))2 x (t:c) met de (nog) niet erkende informatie vanuit de mystieke 
theologie 5199. Deze gegevens blijken hoegenaamd geen hinderpaal te zijn in combinatie met 
de data van NASA, integendeel, zij bevestigen de theologie eerder en dit zal blijken uit de 
volgende brugformule.  
              
Brugformule 1 (bf1) verenigt NASA + 35,000,000 jaar, afgestemd op π en 5199 jaar.   
(1.373E10+34,752,140) x 5199 : ((3xy√((E7c-1: ln10 x E6)4 : 4 x 3 : π) x 2π = 5199.0**  
Bf1 formule toont harmonie tussen NASA ± 120 miljoen jaar, de wiskunde, natuurkunde en 
de mysterievolle aard van het universum in 7 facetten: licht, schoonheid, maat,  orde, tijd en 
de transcendentale constitutie d.m.v. de bovennatuurlijke getallen π en e = 2.71..= de 
natuurlijke logaritme. De data van NASA & mystieke theologie blijken samen één 
perspectivisch beeld te vormen van een universum met een dubbele geaardheid d.w.z.  een 
kosmos die én natuurlijk én metafysisch is. Hiermee lijken de schijnbare discrepanties 
opgelost door Theomathesis’ analytische methode. Deze formules uitgedrukt in de 
transcendentale constante getallen tonen het beeld van harmonie tussen de moderne 
wetenschap, astrofysica, het scheppingsverhaal uit de Bijbel en de mystieke theologie, maar 
zij wijzen ook naar Leibniz’s monade-theorie en die der antieke filosofen Pythagoras en Plato. 
Zij allen benadrukten de aanwezigheid van de harmonie der (hemel)sferen en het boven-
natuurlijk, geestelijk of bezielend karakter van het Levensprincipe in het universum waaruit 
ooit ons  menselijk leven is geëvolueerd. Al deze gegevens confirmeren elkaar meer dan dat 
zij elkaar uitsluiten of afstoten in dit perspectivisch beeld van het universum.  
 
Hoe zijn deze formules tot stand gekomen? De schrijver tracht stap voor stap de betekenis in 
deze formules te ontcijferen en te verklaren. Lees verder. Laat de lezer niet worden 
afgeschrikt door de complexuitziende formules. Neem een wetenschappelijke calculator ter 
hand zoals een Casio fx-82MS en zie voor u zelf. 
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De lf1 is nu verkort geschreven met het metafysisch-veldnummer 14.47   
 
3xy√((14.4627296 x E6 )4 : 3.14 x 3 : 4 ) x 3.14 x 2 = 1.373E10** =  lu, de leeftijd 
van het universum volgens NASA zonder de ± 120 miljoen jaar. Hoewel π een 
transcendentaal, constant en oneindig getal is laat het zich reduceren, vereenvoudigen tot het 
simpele getal 3.14. Dit reduceren heet covariëren. Covariëren is het aanpassen, adapteren, van 
een metafysisch-veldnummer, mn, of een, afkomstig van een transcendentaal getal zonder dat 
de wiskundige integriteit, de heelheid of de identiteit uitgedrukt in deze formule verloren doet 
gaan door het benutten van die covarianten. Niets verandert er in wezen maar er wordt een 
andere, verborgen of  inherente dimensie belicht. Het universum kan feitelijk worden 
beschouwd vanuit een digitale kant zoals in deze formules en vanuit een analoge zijde.  Beide 
aspecten spreken van eenzelfde realiteit en zij spiegelen elkaar.  
 
De hoeveelheid decimalen van π die meer dan 50 miljard tellen, behoeft de beoefenaar van 
Theomathesis niet af te schrikken. Integendeel, e, π & φ laten zich covariëren en dit gebeurt 
veelvuldig omdat ze technisch gesproken nuttig zijn voor het begrip door deze 
vereenvoudiging. Er zijn theoretisch oneindig veel covarianten; dit traktaat beperkt zich tot 
enkele covarianten maar vooral tot het getal 1448, omdat het gemakkelijk naar e, π & φ en 
naar andere analogieën kan worden vertaald die voor iedereen toegankelijk en zichtbaar zijn  
gemaakt.   
 
e, π & φ als transcendentale constanten zijn tevens dynamische grootheden, ratiogetallen die 
twee of meer elementen met elkaar vergelijken zoals de rechte middellijn met de kromme van 
de cirkel, of de ratio van de zijden van een driehoek, met de hoeken, enz. Zij bevatten nog 
ongekende mysteries die aansluiten bij de heilige geometrie en wiskunde en die met de 
schepping van het universum van doen hebben, speciaal met licht, tijd, ruimte en harmonie. 
Zo drukt bijvoorbeeld de ratio van tijd en licht het aantal elementen uit in het periodiek 
systeem  want t : c = 105, het aantal stabiele, natuurlijke elementen. Dit wordt met de 
formules aangetoond.  
 
Dit werk is niet volledig en zal misschien nooit volledig zijn, toch is het een eerste stap in een 
nieuw wiskundig gebied dat meer uitgebreide inzichten verschaft dan er ooit zijn geweest. 
Meer formules betreffende het ontstaan van de kosmos zullen beslist door anderen worden 
ontdekt in de toekomst! Deze spiegelende kosmische wiskunde laat meer zien dan de spiegels 
en de lenzen in de Hubble telescoop vermogen, want deze zijn niet instaat het ontbrekend 
metafysisch karakter te tonen, wiskunde kan dat wel.    Metaforisch gezien zijn deze formules 
als prachtige vruchtdragende bomen in een park in een immens kosmisch met sterren bezaaid 
uitspansel. Het universum is fundamenteel een puur transcendentaal wiskundig fenomeen, een 
metafysisch bouwwerk op basis van zuivere harmonie, ongerepte  schoonheid, puur licht en 
klare eenvoud zulks als het woord universum, “het keren naar een..”  aanduidt ondanks zijn 
immensiteit en complexiteit.  

 
Het universum is gebouwd op de axis van de wetmatigheden van goedheid, schoonheid,  
waarheid en eeuwigheid.  
  
De kosmos is veel meer dan een kil tijd-licht-ruimte-continuüm, het is een vitaal organisme 
dat een transcendente hemel met oneindig overvloedig leven bevat, waaruit ultiem ons povere 
menselijk bestaan en geestelijk en moreel leven is voortgekomen.   
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Het is na veel werk dat deze formules geleidelijk aan tot stand zijn gekomen over een periode 
van 31+ jaar ononderbroken onderzoek en studie. Het is de schrijver overduidelijk dat deze 
formules niet door zijn kundigheid of wiskundig inzicht tot stand zijn gekomen, in tegendeel, 
ze zijn ontdekt door inspiratie en het constante ‘spelen met e, π & φ’,  waardoor geleidelijk 
aan zich herhalende patronen vertoonden die tenslotte eerst in eenvoudige en later in meer 
complexe formules zijn samengevat al naar gelang dit progressief wiskundig inzicht zich 
openbaarde. Dit ‘spelen’ met e, π & φ  levert telkens weer enorme verrassingen op, waarop de 
schrijver niet had gerekend. Het is hem telkens duidelijk dat zijn hand op bovennatuurlijke 
wijze geleid is. De schrijver beschouwt zichzelf als een spelend kind in een kosmisch park. 
Dit is niet vreemd, ook Sir Isaak Newton beschouwde zich als een kind, dat spelend aan het 
strand van de wetenschap, nu en dan een mooi schelpje of een glad steentje opraapte, terwijl 
de hele oceaan van kennis en waarheid nog als onbekend voor hem lag. Maar op een dag, zo 
overdacht hij, zal ik (Newton) op mijn knieën vallen en leren bidden!  Zo ook hier, deze 
schrijver  ziet zichzelf plotseling in een schatkamer komen met schatten en deuren naar 
andere schatkamers en gangen die weer geheimen verbergen. Hij  is vaak overweldigd en 
heeft nauwelijks de tijd om alles te registreren, laat staan dat hij het vermogen bezit om de 
juiste interpretatie te geven. Hij ervaart telkens bij dag en nacht, corrigerende en aanvullende 
gedachten in het ‘spelen’ met e, π & φ, inspiraties in de vorm van vragen. Dit zijn 
heuristische ontdekkingen en tenslotte is alle ware wetenschap een verzameling van 
ontdekkingen van wetmatigheden waarvan het universum onuitputtelijk is. Veel werk is 
gedaan in de kleine uren van de nacht en deze kleine stroompjes worden dan de volgende dag 
weer uitgewerkt. Vaak denkt de schrijver, nu is het werk klaar om dan weer een nieuwe vlaag 
van inspiraties en vragen te krijgen.  De schrijver zal de lezer geleidelijk hierover trachten in 
te lichten in dit document naar gelang zijn tekortschietend vermogen dit toestaat. Het is zeer 
ijle materie en vergt een zekere mate van wiskundige (voor)kennis, veel geduld gekoppeld 
aan een gelovige onderzoeksgeest. Mogelijk zou men kunnen zeggen dat π het 
wetenschappelijk instrumentarium van de scheppende Almacht is, de arch-matrix van de 
kosmos, aangeduid in de Platoonse ‘ideeënleer’, en deze zee van ideeën is weerspiegeld in de 
Christelijke LOGOS, het WOORD (logoi spermatica), waarin het zaad-idee aanwezig is in het 
scheppende woord:  

 
Fiat Lux 

  
waaruit alles tot aanzijn is gekomen. De Scheppingsflits, (de nieuwe naam voor de Big Bang) 
door, met, en in de ene e, π & φ drieslag,  is slechts de modaliteit en het instrument waarmee 
en waaruit het universum is ontstaan. Licht, c, is ultiem het wezen  van het Zijnde; en uit dit 
Licht is de mens gevormd tot een verdichte  substantie (stof).  Dit weten vermindert het 
mysterie van het universum geenszins maar, bevordert wel een permanent wetenschappelijk 
onderzoek dat zal leiden tot progressieve kennisontwikkeling met een zeer specifieke gerichte 
doelmatigheid:  
 
DE GROTERE EER EN GLORIE VAN DE SCHEPPER,  
VAN CHRISTUS, DE VERLOSSER EN HEILIGMAKER! 
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Creatieformule:  

CHRISTUS’ TRADITIONELE GEBOORTEJAAR VAN 0 JAAR IS IDENTIEK MET 5199 
JAAR SINDS DE CREATIE DER WERELD & ADAMS VORMING 
 

(102 x ( ln ln π )-1 : ( t : c ))2 x ( t : c ) = 5199.535** 
 
Wanneer deze gegevens zijn geconverteerd tot e (2.718..), π (3.14..), tijd 602x24x365.25 = 
31,557,600 sec/jaar & licht = c = 299,792.5 km/sec., krijgt het getal 5199 een transcendentale 
lading of waarde en staat het als zelfstandige eenheid in harmonie met kosmische grootheden, 
met tijd, licht en ruimte in het universum. Zie Genesis 1.  
 
Het jaartal 5199 uit de ‘Mystieke Stad Gods’  klopt dus met NASA’S data in de eerdere 
formules.   
 
Noot: 10 n = 10  tot de macht n; 102 = 100;* = formule is aantoonbaar op Casio fx-82 MS 
 
Leeftijdformule. Verificatie met data van NASA. 
 
10(10π : 102): (102x ((lnlnπ)-1: (t:c))2 x (t:c) x E10) x E8 - 29,187,888.5 =  

                  1.373E10** 
 
De volgende formule lijkt  veel op de bovenstaande creatieformule, maar door een kleine 
aanpassing van de tijd in relatie met de kopfurmule wordt de leeftijd, lu, zichtbaar.   

 
Creatieformule:  
10(10π : 102) : (1.373 E10 + 30,603,970)       =  5199** = 0 jaar A.D. 
 

VERIFICATIE: 10(10 π : 102) : 5199 - 30,603,970 jaar =  NASA’S 13.73 miljard jaar ± 120 miljoen jaar**   
Christus’ traditionele geboortejaar 0 jaar A.D. is berekend met de constante, transcendentale 
grootheid π en met tijd,t,  en licht minus de aanpassing volgens NASA’S data van 13.73 
miljard ± 120 miljoen jaar, in dit geval is dit slechts 29,187,888.5 jaar minder  i.p.v. ± 120 
miljoen jaar.  
 
De Cf  wordt met de ‘kopformule 10(10π : 102) gebruikt waarin tijd wordt geharmoniseerd 
en geijkt op het getal π door toevoeging van 30,603,970 jaar. 
 
Combinatieformule:  
(10(10π : 102) : (102 x ((lnlnπ)-1: (t:c))2 x E10) x E7 - 29,187,888.5): E8 = 1448  
(1448.066)**  
 
De comf. verschilt van Cf door de eliminatie van tijd gedeeld door licht (t : c) en de vermenig- 
vuldiging met E7 = 10 miljoen waardoor het getal 1448,  het metafysisch-veldnummer, mn, 
ontstaat. Dit getal 1448 komt in verdere berekeningen ook voor en duidt op de harmonie in de 
kosmos. Het mn is afkomstig van Metapontum. (zie Metapontum statistieken op blz. 31-32). 
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Creatieformule:  
10(10 π : 102) : (eπ-1 x E10)  =  5203.758 - 5199  = 4.758 v. Chr.** 
De cf  toont Christus’ historische geboortejaar van 4.758 jaar vóór het jaar 0. Het is berekend 
met de kopformule en de constante transcendentale grootheden π, e  maar zonder NASA of de  
tijdsaanpassing van ± 120 miljoen jaar. Desondanks komt het overeen met eerder genoemde 
data uit de mystieke theologie. Dit doet vermoeden dat deze data reeds voor de schepping 
bestonden en pas nadien konden worden berekend en ontdekt door de schrijver.  
 
Creatieformule:  

10(10π : 102) : (7000(e((E7(c - 82.6)-1 : ln10 = 5203.76** v.Chr.   5203.76 - 5199= 4.759 v.Chr.     
 

VERIFICATIE :       10(10 π : 102) : 5203.758 – 18,022,100 = 1.37E10** = 13.73 miljard jaar.  De cf  toont 
Christus’ historische geboortejaar van 4.76 v. Chr., berekend met NASA’S data en met  
 10(10π : 10

2
)  als kopformule gecombineerd met Gen 1.3: “Er kome licht” & Gen 2.2: 

 “Schepping voltooid in ‘7’ dagen”. Er is een aanpassing van de  lichtsnelheid van 82.6 km/sec. 
ter compensatie van het tijdsverschil van 18,022,100 jaar. Zie verificatie. Het is uniek dat de Cf  
met de deler (7000(e((E7(c–82.6)-1  een identiek antwoord oplevert. Deze cf is Bijbels, de andere 
formule is natuurlijk met c, licht en t, tijd  in combinatie met transcendentale getallen! 

 
Noot: 10 n = 10  tot de macht n; 10 2 = 100;* = formule is aantoonbaar op Casio fx-82 MS 
 
Creatieformule:  

     10(10π : 102) : 1.374,397,493,7 E10  =  5205.29** -  5199 = 6.29 v.Chr.  
Deze Cf  toont Christus’  geboortejaar 6.29  vroeger.  Het wordt nu geijkt op NASA,  π en de 
tijd is aangepast. Het verschilt weinig met de andere for. want 5205.29- 5203.76 = 1.53 jaar.  
 
Verificatie:1.374,397,493,7E7 x t : c : 10 : ln10  : 2 : E7             = 3.141592658**   = π  
                    1.374,397,493,7E10  – 1.373E10 = 13,774630 ≈ 14 miljoen jr. = 0.1% van NASA’S verschil 
 
Creatieformule:   

   (10(10π : 102) : (E10(log (10(π - e1)- 1)) = 5209.3**- 5199 = 10.3 v.Chr. 
 
Deze Cf toont Christus’ geboortejaar geijkt op π, e, en is afgestemd op NASA’S 1.373E10 
zonder verschil van ± 120 miljoen jaar. De formule is transcendentaal en harmonieert met de 
vorige formules die aangeven dat het historische geboortejaar van Christus tussen 5 en 10 jaar 
vóór het traditionele 0 jaar is.   
 
   π IS DE BRUG TUSSEN ASTROFYSICA EN THEOLOGIE   
   
Volgens eerdere berekeningen is het universum tussen 10 en 15 miljard jaar oud.    
Christus’ geboorte vond plaats 5199 jaar nadat Adam werd gevormd en de creatie der wereld. 
Dit ‘beweerde’ gegeven is waar volgens de Spaanse Abdis zr. Maria Agreda (1617-1665) die 
dit jaartal vermeldt in haar boek de Mystieke Stad Gods * (blz 28). Echter voor astrofysici is 
de Bijbel geen bewijs dat God de Big Bang bewerkstelligde of dat Christus zelfs zou zijn 
geboren. Maar spreken de gegevens uit de mystieke theologie en astrofysica  niet over 
dezelfde gebeurtenis gezien vanuit verschillend perspectief en kunnen beide toch waar zijn? 
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NASA: LEEFTIJD VAN HET UNIVERSUM IS MEER PRECIES VASTGESTELD! 
 
NASA meldt op 9 maart 2008 in de New York Times: Onafhankelijke metingen stellen vast 
dat  ‘De  leeftijd  van  het  universum is   13.73 miljard  jaar oud  ± 120 miljoen jaar.   
                            
THEOMATHESIS TOONT MET WISKUNDIGE FORMULES AAN:  
 
1. Dat Christus’ geboorte een natuurlijk, metafysisch en wiskundig feit is compatibel met   

NASA’S  data, de Bijbel en Agreda’s mystieke geschriften en in relatie tot de schepping,                
c.q. de Big Bang na de conversie van deze data tot de  transcendentale constanten e, π & φ. 

 
2. Dat uit e, π, φ een harmonieus, metafysisch universum afleidbaar is vanuit NASA’S  data. 
 

3. Dat een metafysische maatvoering het reële universum harmonisch beïnvloedt, waardoor de 
    kosmos & natuur structurele orde en schoonheid vertonen conform de constanten e, π, φ. 
  
4. Dat een metafysisch universum een a priori must is voor de Scheppingsflits c.q.‘Big Bang’. 
 
5. Dat een metafysisch universum primordiaal, co-existent en proportioneel is aan het   
    natuurlijk universum. 
   
6. Dat het reële universum eschatologisch evolueert conform metafysische wetten en dat deze 

harmonische dimensie leidt tot de christogenese* die op termijn zal worden erkend en    
bevestigd *(Teilhard de Chardin). 

 
7. Dat Christus’ leeftijd van 33+ jaar, dood en verrijzenis aantoonbaar zijn in de inverse van  
    de snelheid van het licht, c

-1
 x E7 en andere formules. 

 
8. Dat een constante relatie bestaat tussen:  
 

A. het simulatie vredesmodel Metapontum  waar vrijwillig, onbaatzuchtig,  
coöperatief, harmonisch denken & doen gekwantificeerd worden tot het 
metafysisch-veldnummer, mn, 1448 ± 4; 

  
B. dat het mn 1448 de harmonische structuur van het universum kan uitdrukken in  
     covarianten van e, π & φ, de transcendentale constanten; 
  
C. dat Christus’ belofte van een “kwantum-evolutie-sprong” tot het eeuwig 

metafysisch Rijk van Leven, het Koninkrijk Gods,  onverbrekelijk verbonden is 
aan het wederkerigheidsprincipe in de natuur, de wiskunde en logica en dat deze 
zeker gelden op het geestelijk, sociaal en  moreel gebied, de gulden regel 
genoemd, maar dat in negatieve zin deze wet ook geldt voor disharmonie- of 
chaosdenkers die geestelijk met een kwantumsprong zullen degraderen, 
involueren, als die chaosconditie in het leven niet tijdig wordt gecorrigeerd.  

 
Dit wiskundig onderzoek berust op het mn 1448  in relatie tot de transcendentale constanten  
e, π, φ  Zie rechtvaardiging van de samenvattingformules gebaseerd op 1448 op blz 15-16  
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 THEOMATHESIS ONTDEKT DAT:  
 
Noot: 10 n = 10  tot de macht n; 10 2 = 100;* = formule is aantoonbaar op Casio fx-82 MS  

Creatieformule:      
10(10π : 102) : (1.373 E10 +30,603,970) =  5199**   
 

Uitleg: De analyse van de verhouding tussen de data van NASA (1.373E10) en de christelijke 
mystiek  m.b.t. de schepping der wereld (5199) vóór de geboorte van Christus, toont een  
nauwe relatie met de 2 data en het transcendentale constante getal π.  Deze relatie ligt in 
eeuwigheid wiskundig vast. Omdat π in de formule van de leeftijd v/h universum, lu, 
(1.373E10)  iets afwijkt van π exact en NASA een verschil verwacht van ±120 ml. jr.  wordt  
lu geijkt en geharmoniseerd met π exact door toevoeging van slechts 0.22%  = 30,603,970 jaar 
zodat beide data concorderen met π en de mystiek van de kosmos = lu (1.373E10)  bezield 
door Christus’ presentie.  Dit toont een  metafysisch universum, lu’ door Christus’ geboorte 

5199 jr. na de schepping der wereld. Deze formule heet de kopformule 10(10π : 102) en wordt 
verder gerechtvaardigd op blz. 8 &12.   De discrepanties zijn opgelost, beide data zijn waar en 
vormen een geheel! 
  

Creatieformule:  
10(10 π: 102) : (eπ-1 x E10)  =  5203.758** – 5199         = 4.76 v.Chr.  
 
Christus’ historische geboortejaar is berekend met de transcendentale constanten π & e.   
De formule toont met de kopformule 10(10 π : 10

2
) de metafysische aard van de lu’ en de relatie 

met de schepping der wereld waarin de historische geboortedatum wordt verkregen van 4.8 
v.Chr. Deze datum wijkt af van de traditionele jaartelling van het jaar 0. Dit verschil komt 
voort uit foutieve berekeningen in vroege tijden. Nu echter, zonder referentie tot het 
traditionele geboorte jaar 5199 na de schepping der aarde, wordt in deze Cf   de 
waarschijnlijke, natuurlijke geboortedatum van Christus aangetoond. Deze concordeert met 
recente onafhankelijke geschiedkundige onderzoeken. (Zie noot 2) Christus’ historische 
geboortejaar berekend met NASA’S data & bijbelse gegevens in F  concordeert eveneens met:  
 

Creatieformule :  
10(10π : 102) : (7000(e((E7(c - 82.6)-1 : ln10) = 5203.76** – 5199 = 4.759 v.Chr. 

 
*VERIFICATIE :       10(10 π : 10

2
) : 5203.758 – 18,022,100 = 1.37E10**= 13.73 miljard jaar  
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Genesis’ 1.3 “Er kome licht” & Ge 2.2 “de schepping voltooid in ‘7’ dagen”  
II Petrus 3.8: ”Dat een 1 dag bij de Heer is als 1000  jaren en 1000 jaren als 1 dag;  
 (Detail uitleg zie blz.13-14) 
 
Beide data bevestigen elkaar in deze formule zonder referentie tot het jaar 5199.   
De Cf toont dat de leeftijd van het universum lu geijkt op de constante van π in de 

kopformule 10(10π : 10
2) gedeeld door 7 x 1000 maal de natuurlijke logaritmische macht van 

het transcendentale getal e,  de snelheid van licht minus 82.6 km/sec de natuurlijke 
geboortedatum van Christus aangeeft. Het universum is licht en dit Licht kwam in de wereld!  
Het verschil van 82,6 km compenseert de 120 ml. jaar verschil dat NASA aangeeft.  
 
Verificaties van de kopformule: 
 
F3:    10(10π :  10

2
) : 5199  = 13.7606 E10                  = log 10.1386375**  

F3a:   (10(103.141572260 : 10
2
) : 5199 = 13.74E10     = log 10.137987** 

F3b:   (10(103.141562342 : 10
2
) : 5199 = 13.73E10     = log 10.13767055** 

                                                           log 1.373 E10   =       10.13767054**.      
     

Theomathesis toont dat met π en de natuurlijke logaritme (ln) tijd -t- = 31,557,600 sec/jaar en 
licht -c- = 299,979.5 km/sec. de traditionele Christus tijd, Ct,  wordt weergegeven.   

 
Cf :  (102x(lnln π)-1 : (t:c))2 x (t:c) = 5199.535**= Ct  
 

De Cf toont dat met de inverse ( 
-1 

) van 100 maal de hyper natuurlijke logaritme<lnln> van π  
gedeeld door het aantal seconden per jaar -t- gedeeld door de snelheid van het licht -c- 
gekwadrateerd en vermenigvuldigd met -t- tijd gedeeld door licht -c- de wereld wordt 
gegrondvest op aarde met rationeel denkende mensen, gevormd 5199 jaar vóór Christus’ 
geboorte! Deze formules zijn zeer complex, maar, zijn de chemische formules bv. in onze 
wereld niet ook zeer complex? Is het dan verwonderlijk dat een transcendente Intelligentie 
kiest voor zulke formules die elkaar bevestigen?   
 
Noot 2. De creatieformules  wijken af van de traditionele geboortedatum 0 of  5199 jaar.  
Hoe komt dat?  www. Encyclopedie Katholiek Nederland vermeldt:   
 
“Net als de geboortedag is ook het geboortejaar van Jezus Christus onbekend. Het wordt 
geplaatst tussen 8 en 4 jaar voor de christelijke jaartelling. Men is hierop uitgekomen door 
de regeringsperioden van de verschillende Romeinse heersers die in de evangeliën worden 
genoemd, naast elkaar te houden. Het gaat daarbij om keizer Augustus, om Herodus de Grote, 
heerser van Judea en om Quirinus, de bewindvoerder in Syrië.  Het jaar nul of  0 jaar zou 
eigenlijk het geboortejaar van Christus moeten zijn. Toch is dat niet het geval. De Romeinse 
Abt Dionysius Exiguus die in 533 van Paus Johannes I de opdracht kreeg om Jezus´ 
geboortejaar vast te stellen, heeft namelijk een aantal fouten in zijn berekeningen gemaakt. 
Daardoor is de christelijke jaartelling niet correct". 
 
Het verschil van 4.758 door Theomathesis vóór het jaar van onze jaartelling komt overeen 
met 29 September als geboortedag in het jaar 5 v.C. die elders in de site wordt genoemd. 
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Commentaar: 
”Deze nieuwe wiskundige data bevestigen elkaar zonder de betekenis van het jaar 0 of  5199 
in twijfel te trekken. Dit is gunstig voor NASA, de Kerk, de mystieke theologie en de 
Theomathesis. Nog belangrijker echter is het wiskundig bewijs voor Christus’ geboorte als 
uniek fenomeen in de geschiedenis der mensen, want deze tijdloze drieslag π, e & φ zijn 
universele constante maatgrootheden, transcendentale getallen die bestonden a priori de Big 
Bang, c.q.  de Scheppingsflits. Als aan de hand van recente natuurkundige gegevens in 
combinatie met de 17e eeuwse wiskundige kennis en deze nieuwe metafysische maatvoering 
wordt  aangetoond dat de transcendentale wiskunde aanwezig en ‘gehanteerd’  werd in de Big 
Bang c.q. de Scheppingsflits, dán, bevestigen zij elkaar. Want iets dat niet bestaat kan niet 
worden aangetoond of bewezen, zelfs niet achteraf m.b.t. de transcendentale constanten in de 
natuur. Dit is fundamenteel; het tegendeel is ook waar: als iets existeert kan en mag het niet 
worden genegeerd, want dan tast men het wezen der existentiële dingen aan waardoor 
wetenschap speculatief en waardeloos wordt!  Is het toeval dat de Christus geboren werd? 
Bevestigen de formules elkaar niet eerder en gelden deze dan niet als identiteitsbewijs voor 
Christus’ geboorte? Dit «must be»  design, opzet en planning met een kosmische 
scheppingsarchitectuur, maar… zonder een Architect? Dat kan toch niet!   
                                 

7000e((C-1 x E7 ) : ln10) + 36,761,755.6 =  1.373E10**   
 

De op  π, tijd, t, licht, c afgestemde lu; extra wiskundige gegevens. Genesis 2. 2: 7 dagen van 
de Schepping. II Petrus 3.8: ”Dat een dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1dag.  

 

1.373 E10 is de leeftijd van het universum volgens NASA 
 

Wanneer 1 dag gelijk is aan 1000 jaren en de schepping nam 7 dagen dan zijn 7 dagen  7000 
jaren met een meer dan symbolische betekenis die verder onderzoek vraagt.  
 

Analyse NASA’S data: 1.373E10 : 7000 =1,961,428.571**;  
                    ln 1,961,428.571 = 14.4891863**  
 

Hier vertoont zich in de ongecorrigeerde tijd van NASA met het metafysisch-veldnummer 
14.48  door de natuurlijke logaritme als ‘hefboom’. Hieruit komt weer -c- licht.      
 
Calculatie: 14.4891863 x ln 10 = 33.36257823;  33.36257823-1 = 0.029973702; E7 x n = 
299,737.0266; n - c = - 55.473378 km/sec**; [c = 29979.5km/sec] afstemming op c, licht.  
 
7000e((c-1 x E7) : ln10) = 1.369323824 E10; 1.369323824E10 + 36,761,755.6 =  1.373E10**  
 
Er zijn bijna 37 miljoen jaren nodig om deze formule met NASA’S data te doen harmoniëren:  

 
7000e((C-1 x E7 ) : ln10) + 36,761,755.6 =  1.373E10**   

 
Licht,c, & ‘7 dagen’ zijn de essentie in NASA’s leeftijd v/h universum. 7000 dagen zijn ook:  
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7000(e(E7(c - 55.5)-1 : ln10) = 1.37300E10 is lu** 
                                                     

en 
7000(e(E7(c-1) : ln10)  =  1.369323824E10*;[1.373E10 - 1.369323824E10 = - 36,761755.6 jr.; ** 
Nasa’s ± 120 miljoen jaar). 
 
De H. Schrift is exact. Formule: 7000(e(E7(c - 55.5)-1 : ln10) = 1.7300E10** toont NASA’S  lu 
zonder de +/- 120,000,000 jaren. Hier is geen discrepantie tussen de twee gegevens. 
10(10 π : 102) : (7000(e(E7(c-1 ) : ln10) = 5224.577**;  Deze formule is onafgesteld. 
Nu wordt een nieuwe digitale waarheid ontbloot n.l.: log (5224.577 : 10) = 2.71805**; dit is  
het transcendentale getal e!   
 
  10(10 π : 102) : (7000(e(E7(c - 55.5)-1 : ln10) = 5210.58**  
 
Deze formule is afgestemd op c en lu 1.373E10 zonder  NASA´S  tijdsverschil.  
10(10 π : 102) : (7000(e(E7(c – 82.6) -1: ln10) = 5203.759** – 5199 = 4.759 jaar v.Chr.  
Deze formule is afgestemd op NASA`S  tijdsverschil. 
 
Afhankelijk van de snelheid van het licht minus 55 of 82 km wordt het geboortejaar van 
Christus aangetoond. Verificatie met de π-wet   (10(10π : 10²) eindigend met 4.8 jaar:  
 

27√xy ((10(10π: 102) x7000)                 = 1.374,923,571**;  

E10 x (27√xy((10(10π : 102) x7000)      =  1.374,923,571E10**; 
 
                       Vergelijk: 
 
E10x (eπ -1 x E10)                                 = 1.374,802,227E10**; 
 
                         Vergelijk; 

E10 x(27√xy((10(10π : 102) x 7000)) : 7000 =  1,964176.53 = e 14.49**; 
 
Calculatie: 
ln 1,964,176.53 = 14.4905865 x ln10 = 33.36580; 33.36580

-1
  x E7= 299708.06-c = -84.43km/sec**; 

 
(eπ -1 x E10) :7000 = 1,964,003.182; ln 1,964,003.182 = 14.490**;  

n x ln 10 = 33.36559867-1x E7= 299,709.89; n - c = 82.6**; 
c = 29979.5 + 82.6 =  299,875.1-1  = 33.34721609-1**;  
33.36559867: ln10 =14.49049539 ; e14.49049539 x7000 = 1.37480233E10**;  
 
[Noot: 10 n = 10  tot de macht n; 10 2 = 100;* = formule is aantoonbaar op Casio fx-82 MS] 
 

 Formule 10(10π: 102) : (7000(e((E7(c – 82.6)-1 : ln10) =  5203.759** – 5199 = 4.759 gaat uit 
van Genesis’ 7 dagen als principe met de kopformule van π en geeft  4.8 jaar v.Chr.  
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 Formule:  10(10π : 102) : (eπ -1 x E10)  =  5203.758**  - 5199 = 4.758 jaar v. Chr. gaat uit 
van de Eulerian formule die los staat van Genesis en ook 4.8 jaar v.Chr. geeft.  
              

        VERIFICATIE :       10(10 π : 102) : 5203.758 – 18,022,100 = 13.73 MILJARD   
 
Verschillende methodes van berekening die elkaar bevestigen: 
  

Fcc:     10(10 π : 10π) : (e π -1 x E10)                    = 5203.758**– 5199                = 4.758 v.C.; 

 10(10 π : 10π) : (7000(e(E7(c – 82.6)-1 : ln10) = 5203.759** - 5199               = 4.76 v.C;  
 
(10(10 π : 10π) : (E10(Log (10(π – e1)- 1)) + 3406253.7)= 5208.004** – 5199 = 9.00 jaar ;  
10(10 π : 10π): 1.373,439,749,37E10 = 5208.29 - 5199    = 9.29 v.C**; 
1.373340625E10 : 7000 = e14.48943169** ;n x ln10 = 33.36149-1 x E7= 299731.8952 – c = 
-60.6 km/sec**. 
 
Een conversiesleutel is een speciaal getal waarmee een bepaalde constante of het mn 
14.48 ± 0.03 wordt geconverteerd. Voorbeelden:  
 
A.  ln10 x 2π = 14.4676**; 
B. 14.48… : ln10 = 2 π**; 
C. 14.48… x ln10 = 33.35 = E7 x c- 1;  
D. (E-7c x ln10) -1 = 14.486… relatie tussen e,-1, π, 14.48, c, t, en 7000 als bijzondere getallen.  
  

Het getal 7000 bevat een speciale lading.   
 

1. 7000 : 14.488016 = 483.16 ; ln 483.16 = 6.18033 = 10φ-1**; 
2. 10(ln(7000 : 14.48816))-1= 1.618 =φ**; 
3. 7000 : ( e( 10φ-1 )) x ln10 = 33.35988763**;  
4. E7(7000 : ( e( 10φ-1 )) x ln10 ) -1 = 299761.2 = c – 31.3 km/sec;**   
5. e( 10φ-1 )) x 14.488016 = 7000.000;**  
6. E7( e( 10π-1 ) : 14.484714)-1 = 299792.5**  = c; 

7. [10 φ2]8 : 7000 = t = 31528256.7 = 1 jaar/sec.; (4ln n)-1 = 0.014478992**; 

8. [10φ2]8: t = 7000**                          [6993.5]; 
9. 7000 x e 14.48918637 = 1.373 E10** = lu ; 

10. 7000 x e14.49141014  = 1.3760604 E10 **= lu’ ; 

11.  E7(e(10φ-1 )) x c -1 : ln 9.9975 = 7000.029**.   
  
Uitleg van formules 1-11 van het getal 7000;   
 
F1 = 7000 gedeeld door14.48 metaveldnummer (mn) geeft het transcendentale getal 10φ-1; 
F2 = 10 x de natuurlijke logaritme van 7000 : mn 14.48 geeft het transc. getal φ;  
F3 = 7000 : etc., bevat de inverse van licht, c, en geeft de leeftijd van Christus weer;  
F4 = E7 keer 7000 : etc., geeft de snelheid van het licht; 
F5 = E7 e, etc., maal mn 14.48 geeft 7000;      
F6 = E7 etc., φ gedeeld door mn 14.48 geeft de lichtsnelheid, c;    
F7 = (10φ2 ) tot de 8e macht gedeeld door 7000  geeft –t- , het aantal seconden per jaar;    



 
   

16 

F8 = [10 φ2]8 gedeeld door -t- (sec/jaar) geeft 7000; 
F9 = 7000 maal e mn 14.48.. geeft NASA’S lu, de leeftijd van het universum;   
F10= 7000 maal e mn 14.49.. geeft NASA’S lu’ leeftijd universum afgestemd op π;  
F11 = E7 etc., maal c maal ln 10 geeft 7000 [uitleg mn, 1448  zie Metapontumstatistieken].  

 
Formules: de op π, tijd, t, en licht, c,  geijkte leeftijd van het universum  [stap voor stap]   
1.  E7e( 10φ-1 ) x  c-1 : ln10                                               =  6999.270 ***=  [7000-n = 0.73]; 
2.  ((14.47516657)^(e1))-1 x E4                                           =  7**; 
3.  E7(e(10φ-1 ) x (c – 10 π) -1 : ln10                                  =  7000.003**; 
4.  E7((√√ (7000 x 2 π)  x ln 10.00764 )-1                                     = 299792.5**= c, lichtsnelheid; 
5.  E7(e( 10φ-1)) x  c-1  : ln 9.9975                                      = 7000.027** ; 
6.  ((1.373E10 x t : c :  E11) : ln10) : 2                                = 3.138398273 - π =  -1 : 313.05**; 
7.  ((1.373E10 x 2000 : 19 : E11) :  ln10) : 2                       = 3.138349072 - π =  -1 : 308.3**; 
8.  ((1.374,397,493,7E7 x t : c : 10 : ln10   : 2 : E7              = 3.141592658       = π**; 
9.   1.3743974937 E10 - 1.373E10 = 13,974,930                 = 14,000,000 - 25,070 jaar**; 
10. 1.374,397,493,7 E10 – (14,000,000 - 25,070 jr.)           = 1.373E10**; 
11. (1.374,397,493,7^64)-1 :  E12                                          = 1448.1395915 = mn**; 
12. 64xy√(1448.1395915 -1  x E12)                                       = 1.3743974937**; 
13. 64xy√(1448.1395915 -1  x E12 ) x E10 – 13,974,300      = 1.373E10* = lu’**; 
14. 64xy√(1447.9669 -1  x E12 ) x E10 - 14,000,000              = 1.373E10* = lu’**; 
15.  10(10π : 10

2
): 1.373,439,749,37E10 = 5208.29 - 5199    = 9.29 v.Chr.**; 

16.    10(10 π: 10
2
) : (e π -1 x E10)           = 5203.758 - 5199    = 4.758 v.Chr.**;  

17.          t :  c    = 105.2648; [t : c = 2000 : 19; 19t : 2000c     = 1 = 1.000015]. 
        2000 : 19   = 105.2648**   

Rechtvaardiging van de kopformule 10(10 π : 102) 
 
1.373E10 + 120,000,000 = 1.385E10**; Hier vertoont zich bijna π  in het getal 1385;   
E10 x (10 π : 1000) = 1.385455731E10**;  
n  -  1.373E10 = 124,557,313.6 **jaar 120,000,000 van NASA; 
dus  1.373E10 + 124,557,313.6 jaar = 1.385455731E10**; log n = 10.14159265 (staart van π); 
(10(1.385455731x10) = 7.154137947 E13**;  
(10(1.385455731x10) : 1.373E10 = 5210.5884554** - 5199 =  11.59 jaar; 
 
Hier zien wij onafhankelijk van de mystieke gegevens het getal 5210 verschijnen. 
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  NOORDERLICHT (NASA) :   ER ZIJN 7E23 STERREN   
       

70,000,000,000,000,000,000,000.   =  7E23 STERREN IN HET HEELAL 
        1           2           3          4          5           6         7    
 
NASA meldt: Het zichtbare heelal bevat 70 keer zoveel sterren als tot dusver gedacht. 
Dat is 7 met 23 nullen of wel 7E23. Dat is ook 350 miljard keer meer sterren dan in de 
Melkweg! (Data van JPL/NASA (jet propulsion laboratory NASA 22-07-2003). 
 
Analyse1: E3 x 29 xy√7E23 = 1113.12** 
1000 x de 9e machtwortel van het aantal sterren 7E23 is 33.3646 x 33.3646 ;  
 
Het getal 33.36..is reeds bekend als 1 : c (snelheid van het licht) maal 10,000,000 =  E7 ; 
Dit getal 33.36 komt ongeveer overeen met de leeftijd van Christus ;  
         √( E3x 29 xy√7E23)    = 33.3646** 
 
  E7(√(E3 x 29 xy√7E23) -1  = 299718.6 - 299792.5 (c) = -73.8 km**. 
 
De snelheid van het licht is echter 74 km/sec minder in deze formule, dit komt door de 
schatting van het aantal sterren, toch komt het redelijk dicht bij 7E23. 
Deze fomule nu wordt gecovarieerd met het metafysisch-veldnummer 1447.   
 
  10 (ln(10x(64xy√7E23) = 1447.043** 
 ((elog1447.043068) : 10)64  = 7E23** ; 1447.043068 : ln10 : 200  = 3.142216  
Dit is weer een demonstratie van het nut van het veelzijdige metafysisch-veldnummer! 
 
(√(E3 x 29 xy√7E23) =  33.36462**  /   E7(√(E3 x 29 xy√7E23) -1  = 2299718. 6 – c = -73.8**km 
    
Analyse 2;   ee(√ln7 E23)-1 =   3.140828 ≈  π** 
Analyse 3;   E7x ee(log log log7E23) =  31556447.3** - t  =  -1153 sec. = 19 minuten verschil; 
Analyse 3a; (4ln(E7ee (log log log7E23)))-1  =  0.014478243** 
 
De analyse verduidelijkt dat er een universele maateenheid is die de leeftijd v/h universum, 
het aantal sterren, het licht, π, en metafysisch-veldnummer verbindt !    
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Het volume van het universum gedeeld door het aantal sterren is:  
 
4.400089212E28 : 7E23 = 6,2858.41731 = 2 x 31,429.2087 = 20,000 x 3.1429 = 3+1/7 ≈ π** 
                     Vu  : sterren  = 20.000 π                    (20,000 = (0.707-1 )2 x E3 )  
4.400089212E28 : 20,000 x π  = 7.00296E23** 
 
20,000 π  x 7E23 = 4.39823E28** ≈ vu 
 
√√ (20,000π  x7E23) = 14481697.69 = 1448.169769 x 10,000** 
De 4e machtwortel van vu = met het metafysisch-veldnummer 1448 
 
14.48169769 x ln10 = 33.34534121 
33.34534121-1 = 0.029989196 ; E7x 0.029989196 =  299,892. – c = 99.5km/sec.**  
 
Dit metafysisch-veldnummer 14.4816 x ln 10  = de snelheid van het licht + 99 km/sec. 
 

(c-1x E7 : ln10 x 20,000 π)4 = 6.864 E23** ≈ 7E23 
 
3xy√((20,000π x 7E23) : 4 x 3 : π) x 2π  = 1.375866516E10** - 1.373E10* =  
 

ook 

3xy√(((1448.169769 x 10,000)4) : 4 x 3 : π) x 2π = 1.375866516E10** - 
1.373E10 = NASA’S leeftijd v/h universum + 28,665,156**jaar. 
 
(3xy√((20,000 π x 7E23) :4 x 3 : π) : 2 π = 1.373 E10 + 28,665,156 = 1.375866516E10  
(3xy√(((1448,169769 x 10000)4) :4 x 3 : π) : 2 π = 1.375866516E10 – 28,665,156**  
 
DE CONSTANTE RELATIE TUSSEN  π, DE 2 LOGARITMEN, TIJD (t), LICHT (c) 
EN  HET AANTAL STRERREN AAN DE HEMEL (7E23).  
 
Formule A. (lnln π x (t x c) -1 : E10) -1 = 6.999200E23**  (het aantal sterren); 
 
Formule A1. E14 x ln10 x 1448.6423          =  7.000014E23**  (het aantal sterren); 
 
Formule A2. ((e log 1447.043068) : 10)64   =  7.000001E23**  (het aantal sterren); 
 
Formule B. (ee(7E23 : E10 (t x c)) -1     = 3.14153707** - π = -1/1342   (berekening π); 
 
Formule C. E7√( E3 log log (t x c)) -1     = 299726.7**- c = -65.8 km/sec.(lichtsnelheid); 
 
Formule A.  toont met 2x de natuurlijke logaritme van  π  maal de inverse (-1) van het aantal 
seconden per jaar 602 x24x365.25 = 31,557,600 maal de lichtsnelheid c = 299,792.5 km/sec  
gedeeld door E10 het aantal sterren aan de hemel.  
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Formule A1.  toont met E14  maal de natuurlijke log 10 x het metafysisch-veldnummer 
1448.642 tot de 3e macht (3) ook het aantal sterren 7.000014E23 aan de hemel. 
 
Formule A2.  Toont de nl, de natuurlijke log e van de gewone log van 1447.043068) :10 )64 =  
7.000001E23 het aantal sterren. Formules A1 en 2 laten de doeltreffendheid zien van het 
gebruik van het metafysisch-veldnummer 1448 inclusief de kleine variaties of covarianten.    
 
Formule B.  toont met inverse van de dubbele natuurlijke logaritme ,ee,  van het aantal sterren 
(7E23) gedeeld door E10 maal de inverse (-1) van het aantal seconden per jaar 31,557,600 
maal de lichtsnelheid het getal π. 
 
Formule C. toont  met de vergroting van E7 maal de wortel√ van 1000 x de dubbele 
logaritme van de inverse van tijd maal licht (t x c) -1  aan de   constante snelheid van licht en 
de vaste relatie die er tussen tijd en licht bestaat aan.          
Commentaar:  Tijd -t- en het volume -v- van het universum zijn het directe effect van licht -c- 
en deze drie zijn weer herleidbaar tot de wiskundige oermoeder π.  
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DE KOSMOS ALS  VOLUME VAN HET UNIVERSUM  
 

[Cirkelomtrek = 2 π r
2
; het volume van een bol = 4 : 3 x π x r3 = radius 3de macht] 

 
EFEZIERS   
3.14 – 19  Paulus: “Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15, aan wie elke familie in 
de hemel en op aarde haar naam te danken heeft, 16, opdat Hij u overeenkomstig de rijkdom 
van zijn heerlijkheid moge geven dat gij sterk gemaakt wordt naar de mens die gij innerlijk 
zijt, met kracht door middel van zijn Geest, 17, dat Christus door middel van uw geloof in uw 
hart woont met liefde, dat gij geworteld moogt zijn en bevestigd op het fundament, 18, opdat 
gij volledig in staat moogt zijn met alle heiligen geestelijk te vatten wat de breedte en lengte 
en  hoogte en diepte is,19, en de liefde van de Christus te kennen welke de kennis te boven 
gaat, opdat gij vervuld moogt worden met alle volheid die God geeft”. 
 
Commentaar op Efeziers 3,14 (een π perikoop) gezien vanuit de optiek van Theomathesis. 
 
Paulus spreekt over de hemel en de aarde en de geestelijk gevormde mens in wiens hart 
Christus met liefde woont krachtens het fundament van het geloof (het credo) waardoor die 
mens in staat is te bevatten: de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van Christus´ 
liefde voor ons.  M.a.w. hier is sprake van 2 onlosmakelijke dingen, ten 1e de kosmische maat 
van liefde waarmee God ons bemint en ten 2e die liefde is vergelijkbaar met het volume van 
de hemel, c.q. universum waarvan wij weten met een wetenschappelijk soort tijd-ruimte-licht-
continuümbesef van diens omvang. De lu is immers 1.373E10 en dat geeft een ‘handvat’ dat 
geanalyseerd kan worden en getoetst aan wat Paulus ons mededeelt over die Liefde.   
De analyse meldt:        
 

√√((1.373E10 : 2π)3 x 4 : 3 x π)  : E6 = 14.45906313**   
√√((1.373E10 : 2π)3 x 4 : 3 x π)  : E4 = 1445.906313**   
 

14.459 x ln10 : 2 = 3.13974. Dit getal is π minus 1 : 540; het is dus nog niet precies op π 
afgestemd noch op de juiste tijdsmaat. Hieruit valt op te maken dat de liefde van Christus in 
het getal 14.459 mystiek,  transcendentaal en metafysisch aanwezig is maar nog moet wachten 
tot zijn volle manifestatie wanneer de tijden van wachten op Christus’ komst zijn voltooid in  
de volheid van π. Want het is de Liefde van God die God zelf is en die Liefde heeft het 
universum geschapen voor ons, zijn kinderen Die ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft 
gevormd. Maar Christus was toentertijd nog niet geïncarneerd in zijn schepping. Dit zal  pas 
geschieden 5199 jaar na de vorming van Adam zoals gezegd in de Mystieke Stad Gods 
wanneer de tijden van wachten volbracht zijn, uitgedrukt in de creatiefomule is dit:  
 

10(10π : 10
2) : (1.373 E10 + 30,603,970) =  5199** = 0 jaar A.D. 
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Verificatie: 
 
3xy√((14.45906313 x E6)4 : 4 x 3 : π) x 2 π = 1.373 E10**= lu    
 
Analytische interpretatie van de formule:  

3xy√((14.45906313 x E6)4 : 4 x 3 : π) x 2 π = 1.373 E10 **= lu;  
 

• 3xy√; de 3e machtwortel representeert de Drie-eenheid, de Vader, de Zoon, de Heilige 
Geest; 

• 14.45906313; dit getal vertegenwoordigt de goddelijke, scheppende liefde in het mn; 
• E6; vertegenwoordigt de nog niet complete schepping in 6 dagen.  
• Christus komt wanneer de tijden van wachten voorbij zijn, 5199 jaar na de vorming 

van Adam. In dit verband is het opmerkelijk dat er in totaal 69 generaties zijn tot en 
met de geboorte van Christus na Adam (*zie de analyse 69 generaties hieronder);  

• *4; 4e macht vertegenwoordigt het begin, heden, toekomst en eeuwigheid, de  
4 tijdperken; 

• 4  x 3 : π; vertegenwoordigt het volumesignaal voor het universum; 
• 2 π vertegenwoordigt de straal van het universum 1.373 E10 de leeftijd van het 

universum volgens NASA zonder de ± 120,000,000 jaar.     
 
In het licht en vanuit de π perikoop van Paulus, EFEZIERS  3.14 – 19, maakt de schrijver de  
analogie van het metafysische nummer 1448 met de kosmische dimensie van de liefde van 
God voor zijn schepping en met name de mens. Deze liefde Gods vertaalt in menselijke 
termen naar het handelen in geloof met een directe relatie naar: 
  

A. het simulatie vredesmodel Metapontum waar vrijwillig, onbaatzuchtig, coöperatief en 
harmonisch denken (credo denken en doen als kind van de levende Drie-ene God) 
gekwantificeerd wordt  tot het mn 1448;  

 
B. dat in het mn 1448, in kosmologische zin, de  harmonische structuur van het 

universum zichtbaar wordt uitgedrukt in de  transcendentale constanten; 
 

C. dat de boodschap van Christus’ Evangelie m.b.t. het eeuwig metafysisch leven (in de  
hemel) onverbrekelijk verbonden is met de navolging der wederkerigheidprinciepen, 
de gulden regel, die eveneens gelden in de wis- en natuurkunde, maar het meest 
belangrijk zijn in het sociale leven en dus ook universeel geldig zouden moeten zijn 
in politieke zin. Dit betekent ook dat de inverse van deze wederkerigheidwetten 
gelden voor hen die  vrijwillig chaosdenken  en doen beoefenen, oorlogvoeren als een 
way of life voor persoonlijk gewin. Dit gedrag leidt noodzakelijk tot een permanente 
geestelijke verminking.  Door  innerlijke verduistering wordt het geloof in Christus’ 
verlossing, de vergeving van de zonden door berouw en de bekering persé  
afgewezen. In dit chaosdenken willen zij niet erkennen dat de menselijke geest of ziel 
ontologisch bestaat en transcendent van nature is, zodat deze de fysieke dood 
overleeft. In deze eigenzinnige ontkenning weigeren zij zich te bekeren, maar  stellen 
wel vertrouwen in  wat atheïsten en ongelovige wetenschappers beweren n.l. dat het 
universum is ontstaan uit blinde krachten, vandaar de naam Big Bang en dat de 
kosmos onbezield is zonder enige morele dimensie of dat een ethische hoedanigheid 
nooit zal worden aangetoond, zodat er geen verantwoording voor persoonlijke daden 
afgelegd behoeft te worden. Er is voor hen dus geen eeuwig leven, zo denken zij 
stellig.   
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Dit wiskundig onderzoek en alle conclusies berusten op het mn 1448 dat in 
onmiskenbare relatie staat tot de transcendente constanten e, π, φ.  

  
              Einde Paulus reflectie. 
 
Er zijn 69 generaties van Adam tot en met Christus’ geboorte 
 
(zie 1 Kronieken 1-27 op internet van Adam tot Abraham);  

• Van   Adam  tot  Abraham  zijn  er…………… 27 generaties;  
• van Abraham tot David zijn er………………... 14 generaties; 
• van David tot wegvoering naar Babylon zijn er  14 generaties; 
• van Babylon tot Christus’ geboorte zijn er ...…..14 generaties  (Mattheus 1-17); 

in totaal zijn er van Adam tot Christus‘ geboorte in het jaar 5199 na de creatie   
der wereld:                                          27 +14+14 +14 = 69 generaties.  

  
                                                         5199 : 69  = 75.35 jaar gemiddeld per generatie.   
 
De 8e machtwortel v/d leeftijd v/h universum, lu = 1.373E10 maal  69 = 10 π 
                                    √√√(lu x 69)    =  31.4098   = 10 π** 
 
1.373E10 x 69 = 9.4737E11; √√√9.473E11=  31.40978  ≈ 10π; 
         

Dus:  
 
(10π)8 : 0.01447011-1 = 1.373E10 = lu**; 
√√√ (10π)8 : (0.01447011 -1 )  x 69  = 31.409** ≈ 10 π; 
√√√ (10π)8 : (0.014492752 -1 ) x 69 = 31.4159261** = 10 π exact; 
                                 

Dus ook: 
 

 (10π)8 : 69 = 1.37515E10  =  1.373E10 + 21,494,226.2 **jaar, dit komt overeen met 
NASA +/-  120,000,000 jaar verschil; 
√√√(lu’ x 69) =  31.418527 ** (lu’=1.376060400E10 = afgestemd op kopformule); 
√√√(lu’ x 68.954321) = 31.41592654**(lu’=1.37606040E10 afgestemd op π exact); 
  
Wij zien dus dat deze data kan worden geijkt op π en dat er 69 generaties nodig waren om het 
menselijk geslacht te zuiveren zodat Jezus Christus geboren kon worden uit Maria, de geheel 
zuivere maagd, in het tijdsgewricht dat gedecreteerd was door de Drie-eenheid vóór de 
Scheppingsflits. Weer is het opmerkelijk dat het getal 69 de inverse is van het metafysisch- 
veldnummer 1448 want 69 -1 = 0.014492753.   
 
Einde analyse van de 69 geslachten. 
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N.B. De cirkelomtrek = 2 π  r
2
; het volume van een bol = 4 : 3 x π x r3 = radius 3de macht. 

Stel dat lu’ 1.3760603973 E10 is een tijdscirkel met een r van: lu’ : 2 π = 2190068147; dan is    
 
HET VOLUME VAN HET UNIVERSUM :   

 
21900681423  x 4 : 3 x 3.1415…= 4.400089322 E28**  

  √√4.400089322 E28 = 14483228.19  &  (1448.322819 x 1002)4 = 4.400089321E28;   
             
                                       Omgekeerd  vergelijk ook: 
  
3xy√((1448 x 1002)4 : 4 x 3 : π) x 2 π = 1.3756515 E10 = lu’  = log 10.1385084** 
Hier toont zich weer de op π afgestemde  leeftijd van het universum.  
 
 Het mn 14483228.19 bevat ook de snelheid van licht en Christus’ leeftijd want: 
  
1448,3228.19 : 10002 = 14.48322819;  14.48322819  x  ln 10 = 33.34886533 = leeftijd Chr.* 
33.34886533-1 = 0.0299860279 x E7 = 299860.3 – c = 67.77 km/sec = de lichtsnelheid c.** 

   
3xy√((14.45906313 x E6)4 : 4 x 3 : π)x 2π  = 1.373E10** = NASA’S leeftijd v/h universum.  
 
Mogen wij veronderstellen dat het mn 14.459 of 1448 de scheppingsharmonie of  
liefdesimpuls van God uitdrukt waaruit het universum is ontstaan?        
 
7 scheppingsdagen van het universum = 700 miljoen x 700 miljoen x licht x licht!       

√(4.400089212E28 : c2) ≈ 700,000,0000**;         (699,696,44.2)  
 

  PRECIES UITGEDRUKT: 
 

√ ( ( ( ( ( 1.373E10 + 34,576,942.1 ) : 2π ) )3 x 4 : 3 x π ) : c2 = 700,000,000** 
Uitleg: De wortel van de NASA-tijd plus 35 miljoen jaar gedeeld door 2π en verheven tot de 
3e macht maal 4/3π gedeeld door het kwadraat van de lichtsnelheid licht (c2) geeft  
700 miljoen jaar!  
 
Wat wil dit zeggen? 
 
Het betekent eenvoudig dat het heilige, Bijbelse getal 7 maal 100 miljoen maal de snelheid 
van het licht in het kwadraat het volume van het universum weergeeft. 
Dit is pure wiskundige harmonie! Deze formule doet denken aan Einstein’s formule:  
E= mc2 ;d.w.z. het potentieel van energie aanwezig in een stof is eenvoudigweg de massa van 
de stof maal de lichtsnelheid in het kwadraat.      
     

 
 
 
 
Want: 
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700,000,00002  x c2   = 4.4039161E28 = vu. (volume universum) 
Vu is het tijd/licht/volume/continuum van het universum en dit is puur harmonisch! Het laat 
zien dat het covariëren van deze kosmische grootheden een waardevolle optie is die het 
voorstellingsvermogen helpt met schone, gehele getallen die vrijwel zeker zeer dicht bij de 
waarheid liggen van de eigenlijke omvang. Ook het metafysisch-veldnummer is hier een 
onmisbaar instrument  
 

want: 
                                

1448,636,4.284 = (700 x 1,000,000c)2 = 4.4039161E28 ≈ (1448.322819 x 1002)4 = 4.400E28 **        

                                  
                                       Maar ook 

    
√(lu’=1.376060386E10 : 38) = 1448.2173** want 1448.2173

2
 x 38 = lu’= 1.376060397E10**    

                                           
  Daarom is ook  
 

10(10π : 102) : (38 x 1448.21722 ) = 5199.0007** =  Christus’ geboortejaar    
 
                                          Maar ook  
 
 10(10π : 102) : ((3xy√((1448.322 x E4)4 : 4 x 3 :  π) x 2π = 5199.002**  
 
Deze formule bevestigt het metafysisch-veldnummer in relatie tot Christus’ geboortejaar!  
                                         
           Vergelijk deze eenvoudige formule met de bovenstaande formule: 
 

10(10π : 102) : (38 x 14482 )       =  5200.56**   
10(10π : 102) : (38 x 1448.2172 ) =  5199.002**             
 

      Verificatie met π 
 
log (102(log (5199 x 38 x 1448.21722)) = 3.141592684** = π exact!    
 
Deze formule is in harmonie met  π  = 3.141596757 – π = 1/500 2 

                  π exact = 3.141592654 
 
(1.373E10 + 34,752,140) x 5199 : ((3xy√((E7c-1: ln10 x E6)4 : 4 x 3 : π) x 2 π = 
5199.0**  
  
 Deze formule van Christus’ geboorte is in perfecte harmonie met licht, c, door toevoeging 
van minder dan 35 miljoen jaar, of 29% van NASA’S 120,000,000.  
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Hiermee is de theorie van Theomathesis belicht en er wordt verder aangetoond dat het 
metanummer 1448 door middel van gewone en natuurlijke logaritmen en machten 
converteerbaar is tot : 
 

A. de snelheid van licht;  
 
B.de leeftijd van Christus; 
 
C. het transcendente getal π;   
 
D. de leeftijd van het universum; 

 
E. het jaartal (5199) van de schepping vóór de geboorte van Christus;     
 
F.  de 7 dagen van de schepping. 
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Definitie van Universum. Webster’s 7the Collegiate Dictionary.  
 
Universe:  [L. universum is versus, geheel, heel + versus; het keren naar; waarde]   
Het gehele lichaam der dingen en fenomenen waargenomen of verondersteld:  
 
COSMOS /KOSMOS: 
a; een systematisch geheel aangenomen te zijn ontstaan met een duurzaam voortbestaan door   
     directe interventie van een goddelijke kracht.   
b; de wereld der menselijke ervaring. Een  afgescheiden veld of provincie van gedachten of  
     realiteit welke een gesloten systeem vormt of zelfinsluitende, onafhankelijke organisatie.  
c.  een samenstelling van sterren, melkweg, galaxy. 
 
WEBSTER’S New 20TH century dictionary of the English language unabridged;  
 
Definitie van het universum: 
  
1; Lit. het keren tot een;  
2; van of het zich verhouden tot het universum;  
3;  uitstrekken tot of het bevatten van het geheel der nummer/getal, kwantiteit of ruimte;  
4;  wereld, universum, creatie of schepping;  
5;  creatie, in zijn meest uitgebreide mening is bijna synoniem met universum, verschillend  
     slechts voornamelijk in het niet begrijpen van de GROTE EERSTE OORZAAK en de  
     idee van ruimte;  
6; Cosmos. Gr. Kosmos, orde, harmonie, de wereld als een ordentelijk systeem;  
7;  orde, harmonie;  
8;  het universum als belichaming van orde en harmonie. 

 
Recapitulatie van het universum:  
Lichaam der dingen en fenomenen waargenomen en bewezen gedacht of verondersteld.   
 
COSMOS: 
A:  een systematisch geheel aangenomen als ontstaan en instand gehouden door directe  
       goddelijke macht;  
B:   menselijke ervaring en veld van denken in een gesloten systeem dat naar eenheid  
      streeft; begrip van getal, kwantiteit of ruimte.  
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SLOT MEDITATIE: 
π is analoog aan Gods scheppende geest van harmonie.  π bezielt en omvat als het ware het  
universum, zoals de geest in de mens die hem bestuurt en hem de eeuwige wiskundige 
wetmatigheden doet herinneren door het verlangen te wekken naar het eeuwig zijn, 
onbegrensd leven, een transcendent bestaan in een hemel waar uitsluitend harmonie, orde en 
Gods liefde heersen. Wie kan zeggen wat π is dan God alleen? Zeker is dat God, harmonie, 
liefde, licht, goedheid, schoonheid en barmhartigheid maar ook gerechtigheid is, synoniem 
zijn met het Zijn! π is zonder begin en einde, de altijddurende. Buiten π en God is chaos. God 
openbaart zich in Exodus 3.1415… als de Zijnde. Nu is de Cirkel rond!                 
                 
Verenigen deze formules niet de fysica, metafysica, wiskunde, filosofie, theologie, enz., onder 
een gemeenschappelijke noemer π? Zijn niet alle takken van ware wetenschap en wijsheid  
ontwikkeld om uiteindelijk eer en dank te bewijzen aan het goddelijk Woord ons geopenbaard 
om in koor hun stem te verheffen in één grandioos loflied tot de Schepper en Verlosser voor 
de grotere glorie Gods wiens nederige dienaren wij allen tenslotte zijn? Zullen wetenschappen 
ultiem niet moeten gaan convergeren en de wetenschappers elkaar gaan bevestigen met 
wederzijds respect in een gezamenlijke universele hymne van harmonie tot het transcendente 
Leven, waarin allen zijn uitgenodigd te participeren? Doen zij dat niet en wijzen zij een 
ethisch, c.q. moreel universum af, en doceren zij zulks, is dan niet de kans groot dat de mens  
verwording, chaos, rampen en oorlog als een magneet naar zich toe gaat trekken en een 
permanente dood over zich gaat afroepen?   
Maar is wetenschap niet juist bestemd voor de  verheffing van de mens en nooit bedoeld voor 
zijn vernietiging….?   Zulks duiden deze formules. 
 
De schrijver 2008.  
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*Noot 1:  
Uit de Mystieke Stad Gods opgetekend door de Abdis zr. Maria Agreda (1617-1665)  Boek 3; 
paragraaf 138. 

 
138. Bij het uitspreken van dit “fiat”, [Luk 1.38] zo lieflijk voor Gods oren en zo gelukkig 
voor ons, geschiedde er in één ogenblik vier verschillende dingen. Eerst werd het allerheiligst 
lichaam van Christus, onze Heer, gevormd uit de drie druppels bloed voortgekomen uit het 
hart van de allerheiligste Maria. Ten tweede: de allerheiligste Ziel van dezelfde Heer werd 
geschapen, juist zoals andere zielen. Ten derde: werden Ziel en lichaam verenigd, zodat zijn 
volmaakte menselijkheid werd samengesteld. Ten vierde: de Godheid verbond zich in de 
Persoon van het Woord met de menselijkheid, die tezamen één samengesteld Wezen in 
hypostatische vereniging werd en zo was Christus, waarlijk God en waarlijk mens, onze Heer 
en Verlosser, gevormd.  Dit geschiedde in de lente, op de vijfentwintigste maart, bij het 
aanbreken, het gloren van de dag, op hetzelfde uur, waarop onze eerste vader Adam gemaakt 
werd en in het jaar 5199 van de schepping der wereld, dat overeenkomt met de telling van 
de Roomse Kerk in haar lijst van martelaren, (*zie noot 2) opgetekend onder de leiding van de 
heilige Geest.  Deze berekening was de ware en zekere telling, zo werd mij medegedeeld, 
toen ik op last van mijn oversten hieromtrent inlichtingen zocht.   

          
 
 
*Noot 2: zie volgende bladzijde 29. 
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De tekst: God schept hemel en aarde, de zon, de maan en de 

elementen; God de Vader staat hier aan het begin van alle 
kosmische activiteit en geldt daarom als Schepper van al het 
zichtbare en onzichtbare. Hier is afgebeeld hoe Hij met behulp 
van een passer uit de chaos de belangrijke onderdelen van het 
universum schept. God de Vader werd afgebeeld op dezelfde wijze 
als die waarop Christus werd voorgesteld, uiteraard zonder de 
verwondingen van de kruisiging.        

 
Uit het boek Mensen 
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STATISTIEKEN VAN HET METAPONTUM VELDNUMMER 1448   
De Metapontumstukken bestaan uit 2x 16 analoge schaakstukken die door samenwerking plaats 
verwisselen. Er zijn 2x 8 pioniers(pi); 2x2 tempeliers(te); 2x 2wetenschappers/wijzen(wi); 2x2 
ministers(mi); 2x1 magister(ma); 2x1 regent(re);  laureaat (la) is een verhoogde pionier).  

 Voorbeeld:  te01 x   pi49 la1   de zetafstand = 49  - 1 =  48  
 
         ZETNOTATIES  
WITTE/ LICHTE BEWEGENDE DELEN         ZWARTE / DONKERE  BEWEGENDE DELEN  
Zet nm/hex mode nm/hex  resultaat afstand       Zet  nm/hex mode nm/hex  resultaat                                       
01 te01 x   pi49 la1  = 48 01 te64 x pi16 la1 48 
02 wi02 x te16 acc.= 14 02 mi62 x te49 acc. 13 
03 wi16 -     18 adv= 02 03 mi49 x pi13 h1 36 
04 mi03 x mi13 h1= 10 04 wi63 -    47 adv. 16 
05 mi13 x wi47 acc.= 34 05 pi50 x mi47  acc. 03 
06 wi18 -    34 adv. 16 06 pi47 x wi34 acc. 13 
07 la64 -    16 pot. 48 07 la01 -    33 pot. 32 
08 te62 -    64 rea. 02 08 te02 -    01 rea. 01 
09 mi50 -    62 rea. 12 09 wi13 -    02 rea. 11 
10 wi47 -    63 rea. 16 10 la33 -    50 pot. 17 
11 ma04 x pi52 la2 48 11 ma60 x pi12 la2 48 
12 ma52 x la04 pot. 48 12 ma12  x la60 pot. 48 
13 te08 x pi56 la3 48 13 te57  x pi09 la3 48 
14 mi06 x wi09 acc. 03 14 wi58 x te56  acc. 02 
15 mi09 x pi53 h2 44 15 mi59 x mi53 h2 06 
16 wi07 -    23 adv. 16 16 mi53 x  wi23 acc. 30 
17 pi10 x mi23 acc. 13 17 wi56 -    42 adv. 14 
18 la57 -     25 adv. 32 18 la08 -    56 pot. 48 
19 te58 -     57 rea. 01 19 te06 -    08 rea. 02 
20 wi53 -     58 rea. 05 20 wi42 -    26 adv. 16 
21 pi23 x wi26 acc. 03 21 mi10 -    06 rea. 04 
22 la16 x pi34 h3 18 22 wi23 -    07 rea. 16 
23 la25 -    10 pot. 15 23 la56 x pi26 h3 30 
24 ma04 -    13 adv. 09 24 ma60 -    53 adv.  07 
25 ma13 x re61 R.ex. 48 25 ma53 x re05 R.ex.  48 
26 re53 -    60 pot. 07 26 re13 -    04 pot. 09 
27 la34 -    13     pot. 21 27 la26 -    53 pot. 27 
28 pi11 -    26 adv. 15 28 pi51 -    34 adv. 17 
29 la10 x pi34 h4 24 29 la50 x pi26 h4        24  
30 la34 -    51 rea. 17 30 la26 -    11 rea. 15 
31 la13 x pi54 s-h5 41 31 la53 x pi14 s-h5 39 
32 la12 x pi55  s-h6 43 32 la52 x pi15 s-h6 37 
33 re60 x  ma61 key 01 33 re04 x  ma05 key 01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
                      722                               +                                    726  
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                                                            722  +   726 = 1448  
      
De totale afstand van de 2x16 = 32 stukken = 722 + 726 = 1448 hexagonale afstanden. 
Het nummer 1448 wordt de kritieke vredesafstand of wel het metaveldnummer (mn) 
genoemd. Dit mn vertoont speciale logaritmische, transcendentale en exponentiële 
eigenschappen welke afzonderlijk worden belicht in het hoofdstuk Theomathesis.   
  
GROEPSSTATISTIEKEN VAN HET METAPONTUM-VREDESSPEL: 
 Afgelegde afstanden per groep                       Beweging in graden   
 Groep 1;   2 regenten  gaan             18 afstanden;     [ 18  :  1448] x 360 =     4˚ 
 Groep 2; 10 pioniers  gaan              64  afstanden;    [ 64  :  1448] x 360 =   16˚ 
 Groep 3;   4 wetenschappers gaan 144 afstanden ;   [144 :  1448] x 360 =   36˚ 
 Groep 4;   4 ministers gaan            192 afstanden;     [192 :  1448] x 360 =   48˚ 
 Groep 5;   4 tempeliers  gaan         198 afstanden;     [198 :  1448] x 360 =   49˚ 
 Groep 6;   2 magisters gaan            304 afstanden;    [304 : 1448]  x 360  =   76˚ 
 Groep 7;   6 laureaten gaan             528 afstanden;    [528 : 1448]  x 360  = 131˚ 
 32 bd gaan    (leggen af)                 1448 afstanden;                                       360˚ 
 

Noot: totaal van realisaties + verlossingen = het aantal de stukken per zijde.   
 
De 16 witte bewegende delen maken:                     De 16 zwarte bewegende delen maken:      
Verhoging tot laureaat  3 mp    3 mp 
Verlossing’s erepunten 6 mp    6 mp 
Accommodaties  7 mp    7 mp 
Gelijktijdige omweg  2 mp    2 mp 
Realisaties            10 mp              10 mp 
 
10 realisaties + 6 verlossingen = 16 stukken per zijde die hun doel bereiken! 
 
Van de 66 zetten met de 2 x 6 stukken zijn 30% individuele, 21% = coöperatieve, 17% = 

verlossende, 9% = verhogende; 23% = realisatie zetten; 0% = gesneuvelden = 100% 
 

Gemiddelde afstand per zet per groep: er zijn 7 groepen: 1448 : 66 zetten = 21.94 afst./zet/groep;  
21.94 : 7  =  3.134  ≈ π; 7 π =  21.99; π ≈ 3.134. Variaties van ±10 afstanden zijn mogelijk met 
verschillende spelconfiguraties. Het getal 1448 is voortgekomen uit de standaardopstelling welke 
identiek is aan de standaard schaakopstelling. Transcendentale getallen π, φ en e kunnen er mee 
worden geproduceerd op verschillende manieren. Met deze spelstrategieën en de standaard-
schaakformatie nemen spelers 2x 42 zetten in regulier schaak om van positie te wisselen, 20 meer 
dan in Metapontum. 

 
Noot: 1448 : 360  = 4.022; 4.02224 =  261.74 = 100 φ2 ;φ = 1.618)      
xy4√ (100φ2)   x 360  = 1448.09; lnln(1.4e4) x 360   =  528.14;  (528 : 162)  -  (66: 32) = 0  

 
Men zegt: er zijn oneindige schaakvariaties vanuit de legale beginpositie. Metapontum stelt vast 
dat met dezelfde legale beginformatie er 3939 mogelijke legale zetten zijn in een positie-
verwisseling waarvan spelers er 2x 33 selecteren als de meest efficiënte voor beide groepen. [zie 
Meester Pi spel boven].  Ratio van 3939 : 1448 = 2.72030 ≈ e,  de natuurlijke logaritme.   

 
Noot: De symboliek van de ruitvoet v/h stuk is een kruis met 4 rechthoekige driehoeken van  2.5 
cm x 1.9 cm met een hypotenusa van 3.14 cm; 2.52 + 1.92 = 3.140062.  π is bijna exact wanneer 
het nummer 1448 in de formule wordt geplaatst: [2.52+(√1448 : 20)2] 3.14162 = π2  
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(4ln(4 e 4 x 144000)) –1  x E5     =    1448; metafysish-veldnummer; 
20(ln(144000  x 14482)             =      528; metafysish-veldnummer’ 
e( 528.67 : 20) : 14482)             = 144000; getal uit de Apocalyps.  
 
 

 
 
 
 

 
Calcuatie van de transcendentale getallen e = 2,71828…. en φ = phi = 1,618….  
φ2 = 2.618033 

Noot : het symbool [ !] achter een heel getal,  b.v. [7 !] betekent : 1x2x3x4x5x6x7 
          : het symbool [ -1 ] achter een getal betekent 1 : x ; b.v 7-1 = 1 : 7   
 
e = [1 !]-1 + [2 !]-1+[3 !]-1++[4 !]-1++[5 !]-1+ [6 !]-1+ [7 !]-1+ [8 !]-1+ [9 !]-1+ [10 !]-1+  
[11 !]-1+ [12 !]-1+ [13 !]-1+ [14 !]-1…..   e =………………………….. 
 
Uitgewerkt : 
1+                                                                        = 1.0000000000000000000 = 2.000000000000 
[1 !]-1   =  [1x1]-1                                                                              = 1.0000000000000000000 = 2.00000000000 
[2 !]-1     =  [1x2]-1                                                                              = 0.5000000000000000000 = 2,500000000000 
[3 !]-1     =  [1x2x3]-1                                                                        = 0.1600000000000000000 = 2,666666666666 
[4 !]-1     =  [1x2x3x4]-1                                 = 0.0416666666666666666 = 2.708333333333 
[5 !]-1     =  [1x2x3x4x5] –1   = 0.0083333333333333333 = 2.71666666666666 

[6 !]-1     =  [1x2x3x4x5x6]-1    = 0.0001388888888888888 = 2.7180555555555 
[7 !]-1     =  [1x2x3x4x5x6x7]-1    = 0.0000198412269840000 = 2.718253968 
[8 !]-1     =  [1x2x3x4x5x6x7x8]-1   = 0.0000024801587300000 = 2.71827877 
[9 !]-1     =  [1x2x3x4x5x6x7x8x9]-1               =  0.0000002755731922000 = 2.718281526 
[10 !]-1   =  [1x2x3x4x5x6x7x8x9x10]-1                  = 0.0000000275573192200 = 2.718281801 
[11 !]-1  =  [1xx2x3x4x5x6x7x8x9x10x11]-1          = 0.0000000025052108390 = 2.718281826 
[12 !]-1   =  [1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12]-1      = 0.0000000002087677990 = 2.71828182818 = e 
                                                                           e  = 2.71828182818 
 

2.71828182818 = e; de natuurlijke logaritme  
 
φ = Phi = 1,618033; het symbool van de goddelijke proportie; de Fibonacci reeks  
1;  2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89;144; 233; etc........... 

 
5/8= 1.6666;          13/8=1.625;                 21/13      =  1.65384;  
34/21= 1.619 ;                55/34=1.6176471;        89/55      = 1.8161818;        
144/89=1.617977528     233/144 =1.6180555;    377/233 =  1.618025751; 
987: 610  =1.618032787...etc. 
[V5+1]:2 = 1.618033989  
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METAPONTUM KWANTIFICEERT COÖPERATIEF DENKEN  
 

Het Metapontum-instrumentarium (spelgerei, regels, spel-ideaal, enz.) maakt het mogelijk de 
denkmodaliteit van de spelers te kwantificeren en te analyseren in termen van:   

• gemeenschapszin en harmonische instelling (sociabiliteit);   
• intentie of doelgerichtheid;  
• afstand;  
• richting;  
• effectiviteit van handelen of bewegingsacties;  
• vermogen tot interpretatie van instructies of mandaat.  

 
Die punten kunnen worden gepast in een relevante samenhang van een sociale en interculturele 
inter-relatie of functie tot het vertalen naar het vermogen om non-verbaal en of verbaal en 
constructief te communiceren door het uitwisselen van ideeën, idealen, het beoefenen van 
overredingskunst en omzettingsvermogen tot de kunst van coöperatieve en harmonische 
daadkracht voor het welzijn van de gemeenschap.  
 

Hieruit kan men een sociale uitwisselbaarheidsindex of sociaal of quotiënt (social 
compatibility index or quotient) samenstellen voor de spelers. Deze index geeft aan welk 
vermogen een speler bezit tot het oplossen van complexe collectieve, sociale en 
wetenschappelijke uitdagingen en problemen binnen dit gegeven kader.  

 
 “This game makes it possible to quantify cooperative behaviour, 

to isolate that measure in varying  contexts and then to treat it as either 
dependent or independent variable in a variety of research designs… 

 
     James McClellan, 
 
 

Prof. of Philosophy of Education State University at in Albany, New York 
 

Kopij van deze brief volgt hieronder:  
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 (Ned.vertaling   Engelse brief) 
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    Department of Program Development and  
   Evaluation State University of New York in Albany   
 
 
         26 September 1983 
Dhr. Hans Theodoor Frenkel 
President, Metapontum Inc. 
Albany New York 
 
Beste Hans, 
 
Denkend aan Metapontum is de eerste gedachte die naar boven komt: “De verheffing 

van het menselijk intellect”. Hier is een menselijk kunstwerk, elegant in ontwerp, 
aantrekkelijk in uitvoering en schitterend in conceptie. In dit geval kunnen wij een oud 
cliché met getrouwe overtuiging herhalen: Geen huis zou zonder een kopie van Metapontum 
moeten zijn! 

Maar toch, wat moet men met zo’n fijn object doen, behalve dat men het esthetisch 
kan bewonderen?  Wel, om te beginnen, kan ik me voorstellen dat het een rage kan worden, 
zo te zeggen. Laat ons veronderstellen dat er een tweemaandelijks tijdschrift is met dezelfde 
naam, waar in elk nummer een nieuwe startformatie staat, die de spelers moeten oplossen, 
door hun stukken terug “thuis” te brengen. Jouw essay toont één analogische betekenis van 
die formatie; mede enthousiaste spelers worden bemoedigd om hun interpretatie te delen in 
de volgende editie. Inbegrepen is ook het minimum aantal zetten -zoveel zetten door de 
zilverkleurige, zoveel zetten door de goudkleurige stukken-, minus de erepunten, 
creditpunten waarin jij die opstelling hebt opgelost. In de volgende editie wordt het 
eigenlijke aantal zetten vermeld, of zelfs beter, de notaties van alternatieve spelen die door 
andere spelliefhebbers werden ingeleverd die het met minder zetten hebben opgelost dan 
wat jij nodig vond. Dus ik kan me Metapontumclubs voorstellen in elk dorp  en stad in de 
beschaafde wereld, uitgaande van de gedachte dat er een technologisch en uitvoerbaar 
zetnotatie-middel bestaat voor het noteren van de eigenlijke zetten en dit door een soort 
mechanisch of elektronisch apparaat (in 1983 was er nog geen sprake van programmeren op 
computer).  

Het op de markt brengen en het distribueren van het spel, zoals ik me dat voorstel 
zou ongelooflijk winstgevend zijn, zonder twijfel, maar dat is niet voor ons om te 
beschouwen. In een kapitalistische maatschappij is het met recht de persoon die met zijn 
geld risico’s neemt, maar niet de persoon die met ideeën speelt die gerechtigd is de winst te 
innen.   Nicht wahr?   

Een tweede toepassing komt in mijn gedachte, een toepassing dat van de hoogste 
prioriteit is in de huiskamers waar kinderen zijn als een gelegenheid tot een weldadig 
communiceren over en weer tussen kinderen en volwassenen. Op welke leeftijd kan een kind 
de regels van dit spel beginnen te begrijpen en toe te passen? Tenzij hun denken al door de 
waanzin van de massa- media gecorrumpeerd is, is naar mijn schatting vijf of zes jaar. Het 
spelen ontwikkelt de elementaire bekwaamheden van het tellen, gebruikmakend van 
“zetnotatie“ (de kralen) om nummers te noteren, regels te volgen, vooruit te denken, en al 
deze vaardigheden in een niet-competitieve context, waar de superieure vaardigheid van de 
ouder niet wordt gebruikt om het kind te vernederen, het te “slaan, c.q. te verslaan”, zoals 
wij zeggen, maar om hen te assisteren in het bereiken van een gemeenschappelijk doel.  

Een achtergrondervaring in Metapontum zou een voortreffelijke voorbereiding zijn 
voor het competitieve schaak. 

Net zoals het vierhoekige schaakbord een meer gespecialiseerde vorm is in relatie tot 
het zeshoekige Metapontumbord, zo staat ook tegenover de wederzijdse, destructieve 
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intentie van de oorlogszuchtige motieven van de schaakspeler, een gespecialiseerd 
uitgangspunt van de coöperatieve, symbiotische relatie van de Metapontumspeler ten 
opzichte van de tegenoverzittende speler. 

De morele les is duidelijk: Ja, soms is het ons doel een tegenstander te vernietigen, 
maar dat is de uitzondering. De regel is dat wij onderling afhankelijk zijn, eenieder werkend 
en pogend en denkend om een gemeenschappelijke taak te vervullen; wij leren van hen die 
wijzer en meer ervaren zijn, maar ons aandeel moeten wij zelf doen, nooit anderen het recht 
geven om onze zetten te doen inclusief onze eigen fouten te maken: op het bord en in het 
echte leven. Dat is de les die kinderen thuis zouden leren waar Metapontum eerder dan 
“Pacman” de vorm van interactie verschaft tussen ouder en kind.  

Het derde en meest belangrijke gebruik voor Metapontum voorzie ik buitenshuis in 
de arena van het sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het werk en beheer van elke complexe 
organisatie is in essentie een oefening in menselijke samenwerking. En desondanks zijn 
bijna zonder uitzondering de training en selectieprocedures om vacatures op te vullen in 
zulke organisaties uiterst  competitief van aard. Om de grotere sociale krachten te begrijpen 
die aan het werk zijn in onze wereld van vandaag, betekent het ook te begrijpen waarom er 
zo weinig tijd en aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van de vaardigheden en 
gewoonten van samenwerking aan leidinggevenden van organisaties; het doet ons dus ook 
begrijpen dat onze huidige beleidsvormen ten opzichte hiervan in wanhopige nood verkeren 
van verandering. 

Hier is het, waar Metapontum zijn ingang vindt. Dit spel maakt het mogelijk om 
samenwerkings-gedrag te kwantificeren, om het in een maat uit te drukken en om in een 
verscheidenheid van verbanden deze maat te benutten als afhankelijk of onafhankelijke 
variabele in een gamma van onderzoeksontwerpen. Bijvoorbeeld: wij zouden een sterke 
stimulans voor teams kunnen bedenken om een minimum aantal zetten te scoren in de 
oplossing van een spelformatie voor training in het samenwerkend spel. Zij die zo getraind 
zijn kunnen worden vergeleken met andere getrainden om hun snelheid te maximaliseren in 
het “thuisbrengen” van een kleur, slechts samenwerkend op een contractuele basis. Die 
beide condities kunnen gemakkelijk worden bepaald binnen het spel zelf. Wat gebeurt er 
wanneer men teams mengt en deze tegen elkaar in een snelheidswedstrijd brengt met 
gevarieerde bemoedigingschema’s? Etc.? Het Metapontumspel constitueert een simulatie 
van actuele organisatorische problemen, formeel veel meer nauwkeurig dan die 
simulatieprocedures, die een zwaargewicht aan niet relevante levensdetails introduceren, en 
dat voor een fractie van de kost aan tijd en geld. Zijn plaats in het onderzoeksrepertoire 
wacht op de onderzoeker in management en administratie die de onmetelijke mogelijkheden 
in dit onschuldig uitziende kleine instrument aanvoelt, en er mee begint te werken.  

Ik heb slecht drie verbanden genoemd waarin dit fraaie kunstwerk tot groot 
praktisch voordeel kan worden gebruikt. Dat er slechts drie zijn bewijst slechts mijn gebrek 
aan voorstellingsvermogen en niet de beperktheden van het spel zelf.  

Jij hebt een deur geopend die onze beschaving tot nu toe over het hoofd heeft gezien. 
Moge de menigten overtuigd worden om de wegen te onderzoeken die jij hebt ontsloten. Bij 
de gratie Gods, moge zij dit willen.  

        Hoogachtend,  
cc: Prof. David Wiles   
        James McClellan,  

Professor of Philosophy of 
Education   
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The                     (Ned. vertaling Eng. brief  Prof. Wiles) 

Nelson A.  
Rockefeller College of  
Public Affairs and Policy  
 
State University  
of New York  
at Albany   
 
Professors of  
Public Policy Program  
 
Department of  
Public Affairs and Policy  
 
Graduate School of   
Public Affairs 
         1 November 1982 
Professor Murray Steinman 
Chairperson, Government Department 
Summit University Malibu, California 
 
Geachte Professor,   
 
Deze brief en het bijgevoegde artikel dienen als introductie voor Hans Theo Frenkel, 

de drager van deze brief. Hans heeft een spel ontwikkeld dat de cruciale eigenschappen van 
de ruimtelijke veronderstellingen, of wel de hypothese van schaak en dammen heeft 
gemodificeerd.  

Na zorgvuldige overwegingen en het meest pijnlijke intellectuele onderzoek waartoe 
ik in staat ben, geloof ik dat Hans een pragmatische demonstratie van Hermann Hesse’s 
“Glass bead game” (Kralenspel) heeft gecreëerd. 

Het meest belangrijk is dat het spel dat ik gespeeld heb non-verbale uitleg geeft van 
de conventionele beleidsanalysen en courante legitieme definities van wat rationeel is.  

Mijn hoop is dat de intrinsieke logica van het spel eveneens consistent is met de 
rationaal welke uw diepste geloof ondersteunt in Sint Germain (Transsylvania); de 
Europese traditie van de Westerse beschaving; het Amerikaanse erfgoed van de 
democratische (volks)vertegenwoordiging en de rol van de Summit Universiteit in de jaren 
1980. Met andere woorden: Hans’ spel kan dienen als de intellectuele bevestiging dat “beide 
zijden” van de ware wetenschap kunnen worden “overbrugd” in één enkele concessie met 
een pragmatische vorm van logica zonder de historische volgende veronderstelling dat één 
zijde “onvermijdelijk” moet streven naar de onderdrukking en eliminatie van de andere. 

Met betrekking tot onze schriftelijke conversaties deze zomer weet ik dat wij beiden 
producten zijn van te veel gerechtvaardigde achterdocht en wantrouwen om ooit de kloof te 
overbruggen tussen de anomalieën door woorden. Ik zou hetzelfde denken betreffende de 
discussies over  getallen die geen directe, persoonlijke test of beschrijvende nauwkeurigheid 
en empirische verificatie verdragen. Ik zou hopen dat u zou toestaan dat Hans simpelweg 
zijn spel laat demonstreren als een variatie op schaak en of dammen en dan kunt u uw eigen 
gedachten formuleren.  

 
Hoogachtend, 
 
David K. Wiles 
Professor        


