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                          age ratio earth cosmos nlfin 010709 
THEOMATHESIS  TOONT DAT DE  LEEFTIJD VAN HET   
 
UNIVERSUM    ZICH   VERHOUDT  TOT   DE  LEEFTIJD  
 
VAN   DE   AARDE    ALS   1   TOT   0.33    EN   ZIJN   
 
ORIGINE   VINDT  IN    DE   MAATVOERING   VAN   DE  
 
CONSTANTE :   DE  TRANSCENDENTALE AL – π    
 
Geaccepteerde leeftijd v/h universum:  1.373 E10 jr. (± 125,000,000 jr., NASA2008); 
Geaccepteerde leeftijd v/d de aarde:       4.54 E9  jr. (±1% Origins archive); 
 
Ratio leeftijd v/h  universum tot de aarde = 1.373 E10 : 4.54 x 109  = 3.024..≈  0.33¯¹.  
 
Ratio leeftijd v/ h universum tot de aarde geijkt op π en uitgedrukt in 
transcendentale wiskunde van e & π  en verenigd met data van de theologie:  
  
LEEFTIJD UNIVERSUM:  
(ln π x  E-6)-1    x 0.33-1  x *5199  =   1.376,267,506 E10**= lu’ 
                                                               13.76  MILJARD JAAR  
                                                        
LEEFTIJD AARDE: (ln π x E- 6)-1 x *5199  = 4.54168277E09** 
                                                                                 4.541 MILJARD JAAR 
 
Leeftijd van het universum gedeeld door de leeftijd van de aarde: 
1.376,267,506 E10  :  4.541682771 E09  = 3.030303 
 
Leeftijd van de aarde gedeeld door de leeftijd het universum:  
4.541682771 E09    :   1.376,267,506 E10  = 0.33 exact! 
  
 
H. Th. Frenkel; http://www.metapontum.nl/ 
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Bron van de ontstaansformules van het universum & aarde:  
 
Een gedeeld door de natuurlijke logaritme van π maal Christus’ geboortejaar  
*5199 maal 1 miljoen = 4.541 E09 is de leeftijd van de aarde (la’);  
 
1 :  ln π  x *5199 x 1,000,000    =  4.541,682,771 E09** = la’ 
 Geaccepteerde  leeftijd van de aarde  is:  4.54 E9  ±1% (data geologie).  
  
Een gedeeld door de natuurlijke logaritme van π  maal Christus’ geboortejaar *5199  maal 
100 gedeeld door 33 maal 1 miljoen =  1.376 E10* is de leeftijd van het universum (lu’);  
  
 1 : ln π x  5199 x  100 : 33 x 1,000,000  = 1.376,267,506 E10**= lu’ 
  Geaccepteerde leeftijd van het universum:              1.373 E10 (NASA’S ±125 milj. jr.) 
 
 
VERHOUDING LEEFTIJD  UNIVERSUM  TOT  LEEFTIJD  AARDE  IS  1  TOT  3.0303   
                                         lu’               :            la’ 
                            1.376,267,506 E10       :    4.541682771 E09  = 3.030303 
 
 
VERHOUDING LEEFTIJD AARDE  TOT  LEEFTIJD  UNIVERSUM  1  TOT   0.33   
                                             la’                  :            lu’      
                           4.541682771 E09          :  1.376,267,506 E10  = 0.33 
 
KORTE UITLEG: ln π = de natuurlijke logaritme e (=2.718..), wordt getrokken uit π. Beide 
getallen zijn transcendentaal en constant. Zij zijn van vóór (a priori) het universum en vormen  
het wiskundig substraat van het universum.  Geen nummer (wiskunde), geen universum! 
 
Interpretatie: de transcendente Logos schept in één ogenblik vanuit de chaos het universum in 
geordende fasen, in gescheiden tijdsdelen,  dagen genoemd (Gen1; 2; 4).  
 
 e = 2.718281828 & π = 3.1415926; beide getallen zijn constante en transcendentale in de   
        hogere wiskunde.  
*E-6 = 1,000,000-1      =    1 gedeeld door 1miljoen;  
*E6  =  1,000,000        =    1 1miljoen;  
*E9: =  1,000,000,000 =    1 miljard;  
*0.33-1                          =    3.03030303; 
*0.33 = 33:100;  Christus’ leeftijd op aarde was 33 jaar;  
* lu = leeftijd universum afgestemd op π; 
* la = leeftijd aarde afgestemd op π;  
*5199 = zie blz. 9. 
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KORTE SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK:   
     
In de analyse van de verhouding van de leeftijd van het universum tot de aarde komen  4 
betekenisvolle getallen aan het licht, deze verhouden zich tot de getallen van Metapontum:  
 
16     heeft betrekking op het aantal stukken per zijde op het Metapontumbord; 
 
 33     heeft betrekking op het aantal zetten per zijde in de positieomkering van 2x 16 stukken; 
 
64     heeft betrekking op het aantal velden op het bord; 
  
1448  heeft betrekking op de som der individuele afstanden van de zetten van de 
          2x16 stukken in hun positieomkering volgens omgekeerde schaakregels. Dit 
          getal 1448 ±4 is genaamd het: ”metafysisch veldnummer”;  het verhoudt zich   
          tot de transcendentale getallen e,  pi  &  phi uit de hogere wiskunde, tot tijd,  
          1 jaar in seconden en de natuurconstante c =  de snelheid van licht in km/sec. 
          Het is de brug tussen wiskunde, astrofysica, metafysica, filosofie en theologie. 
  
5199  heeft betrekking op Christus’ geboorte na de schepping der wereld en Adam.  
          Dit getal is afkomstig uit de  mystieke theologie en wordt eveneens vermeldt  
          in het officiële Romeinse boek der martelaren, het Martyrologium. (zie blz. 9) 
                           
Bijzondere wiskundige relaties van de leeftijd van de aarde en de  leeftijd van het universum 
in 9 simpele formules. 
 
De relatie van 16, 33, 64, 1448 & 5199 tot de leeftijd v/d aarde en het universum: 
 
A. (14.4717785 2  :10 2) x (1448.1546882 :162) : 5199  = 3.2999999 
B. (14.48 2  :10 2) x (14482 :162: 5199)                          = 3.303044804 
C. ((14.48 2  :10 2) x (14482 :162: 5199) ) -1                    = 0.302750964 ≈0.303 
D. (14.48 2  :10 2)  x (14482 :162: 5199)                          = 3.303 
E.  (14.48 2  :10 2) x (14482 :162 :  3.303044804)            = 5199.000 (zie blz. 9) 
F.  (14.48 2  :10 2) x (14482 :162 :  3.30303)                    = 5199.0705 
G. (e( 0.014480026 -1 : 4 ) x E12 : 264) 16                         = 5199.00671 *(zie blz. 9) 
H.  1.3760606 E10 : 3.03                                                = 4.54145125 E9 [leeftijd aarde]  
I.    4.54145125 E9 x 3.03                                               = 1.3760606 E10 [leeftijd universum] 
 
Het getal 33 is geïdentificeerd met Christus’ leeftijd op aarde. De inverse van 33 is 0.0303 en 
is de inverse van 0.303;  3.303 is de ratio v/d leeftijd v/d aarde tot het universum.  
 
Deze 5 getallen en 9 formules vormen de essentie van deze scheppingshypothese die niet op 
blinde kans stoelt, maar berust op de wiskundige gebaseerde structuur en harmonische en 
exacte  verhoudingen in het  universum t.o.v. de  aarde ~ de hemel boven en de wereld 
beneden.   
 
Zij vormen de wiskundige signatuur van de scheppende Almacht, de Architect, de Drieëne.  
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LEEFTIJD VERHOUDING (RATIO) VAN DE AARDE TOT HET UNIVERSUM:  
    
                                    0.33 TOT 1 
  
Theomathesis~transcendentale wiskunde~laat zien dat de kosmos zich verhoudt tot de aarde 
als 1 tot  0.33; deze is gerelateerd aan de leeftijd van Christus’ geboortedatum. 
 
DE LEEFTIJD v/h UNIVERSUM  & AARDE AFGESTEMD OP π ( noot 1) 
  
 1.373 E10 + 30,603,970 = 1.3760603397 E10. Dit is 25%  van NASA’S ±125 miljoen/jr. De 
op π afgestemde leeftijd v/h universum = lu’ is:  
 

1.3760603397 E10 gedeeld door 4.54 E9 = 3.0303 =  0.33-1  exact! 
1.3760603397 E10 : 0.33-1  = 4.541 E9  

 
Het getal 0.33-1  vertegenwoordigt de juiste maat of interval tussen de leeftijd v/h universum 
en de aarde, het is 1% van het betekenisvolle getal 33.  
  
Commentaar: Het argument dat 3.0303 =  0.33-1 als ratiogetal een kansmaat, willekeurig, 
blind of toevallige waarde is, valt moeilijk te verdedigen. Het is echter eenvoudiger te 
billijken als een ordemaat, een precieze proportie-eenheid die de kosmos door de aanwezige 
wiskundige wetmatigheden in harmonie verbindt  met de aarde en deze in evenwicht houdt. 
   
Wanneer er slechts 30.6 miljoen wordt toegevoegd tot de door NASA geaccepteerde leeftijd 
van het universum en dit wordt gedeeld in de geaccepteerde leeftijd van de aarde wordt het 
bijzondere ratiogetal 0.33 zichtbaar! 
     
(1.373 E10 + 30,603,970) : 4.54 E9 =  3.03097; 3.03097 ¯¹ = 0.32993 ≈  0.33-1   

 
Wanneer 0.33-1 wordt vermenigvuldigd met de leeftijd van de aarde in relatie tot afgestemde  
leeftijd van het universum in de volgende formule:  
 

    (1.373 E10 +30,603,970) : 0.33 -1  = 4,540,999,310 = 4.541 E9 
 verschijnt een op π afgestemde leeftijd van de aarde 4,541,000,000,000 jaar.  
 
4,540,999,310 x 0.33 -1  = 1.376060397E10    = 4.541E9 x 0.33 -1 =1.376060397 E10 
                   (1.37606.. E10 is de op π afgestemde leeftijd v/h universum) 
Als 4,541 x 0.33 -1   wordt gedeeld in 10 ( 10 π : 10), de kopformule voor de afstemming op π,  

verschijnt het getal 5199:     10(10 π : 10²) : 4,540,999,310 x 0.33 -1  = 5199 (blz. 9) 
 Want :                             10(10 π : 10²) : (4.541 E9 x 0.33 -1)        = 5198.999*    
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Verificatie: Door Metapontum’s metafysisch veldnummer 1448 te substitueren in de formule 
met het transcendentale getal e = 2.71 en diens natuurlijke logaritme (ln) verschijnt eveneens 
dit ratiogetal.    
                           (lnlnlnln 1448 E21 = 0.33)  
0.33 is het kosmische ratiogetal van het universum met de aarde.  Ook dit is moeilijk toeval te 
noemen; toeval kent geen transcendentale hyper logaritmen of  metafysische veldnummers!  
 

10(10 π : 10²) : (4.541 E9 : (lnlnlnln1448 E21) = 5199.0663 (blz. 9) 
 
Met deze formule verschijnt het getal 5199; het is identiek met Christus’ geboortejaar na de 
schepping van de wereld en Adam. Dit getal is ook identiek met het nuljaar van de christelijke 
jaartelling.  
Observatie: De wereld duidt (Webster’s woordenboek) op menselijk leven op de  aardbol. 
Deze is de door levende, rationele mensen bewoond en gevestigd met een specifieke sociale 
orde met de daaraan verbonden morele wetten en cultuur. De naam aarde duidt in dit verband 
op de 3de planeet rond de zon (Webster’s woordenboek). Deze 3e planeet is 4.541 miljard jaar 
oud en de wereld van de mens 5199 jaar +de huidige kalenderdatum. De wereld en aarde zijn 
slechts een eenheid van 2 onderscheiden elementen zoals de mens twee niet identieke doch 
samengaande elementen bevat nl. ziel/geest/mind en lichaam.  
  
Noot 1. Afstemming op π 
NASA’S  1.373 E10 ± 125,000,000 = 1.3855E10;  1.3855E10 : E7 = 1385.5;  De gewone 
logaritme  van  1385.5 = 3.14160 ≈ π [10 π = 10 tot  de macht π =  10 π = 1385.45…]. 
Het getal 1385 introduceert het universele, constante &  transcendentale getal π  in de 
vergelijking; dit veroorlooft een exacte oriëntatie en ijkmaat in de leeftijd van het universum 
in relatie tot de leeftijd van de aarde waarvan de gegevens verkregen zijn door de reeds 
genoemde geaccepteerde wetenschappelijke kennis. In ruwe vorm is het jaar 5199 zichtbaar  
in de volgende niet op π  afgestemde formule:   [ 10  = 10 tot de macht x ] 
 10 ( 10 π : 10²) : 1.38545 E10 =  5163.6 jaar, dit is globaal; 5199 wordt al zichtbaar. 
 
Wij stellen dat de leeftijd van het universum en de aarde op  π  kan worden geijkt voor een 
universeel geldende constante als referentiekader. De conclusie dringt zich op: Het universum 
& aarde zijn niet ontstaan uit blinde krachten of een toevallige Big Bang zonder wiskundige 
grondslag of a priori. Zij zijn ontstaan door een harmonisch rationele krachtimpuls met 
‘vooruitziende blik’  dat een fundament legt voor het redelijke bestaan van de mens op aarde. 
Immers de innerlijke of geestelijke mens, de ‘ik ben’ in iedere mens, is een met geheugen, 
rede en kennis van goed en kwaad en met  het woord begaafd transcendent wezen,  omkleedt 
met de stof van de aarde, een tijdelijk, sterfelijk lichaam. Dit is het grote verschil met andere 
redeloze levensvormen die slechts uiterlijk wat gelijkenis vertonen met de mens. Dit deelt ons 
deze nieuwe wiskunde, theomathesis,  mede! 
 
 1.373 E10 + 30,603,975 = 1.3760603398 E10; = leeftijd universum afgestemd op π  
                                                        10(10 π :10²) : 1.3760603398 E10 = 5199 (blz. 9) 
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Het getal 5199  wordt vermeld in het boek de “Mystieke  Stad Gods”  door Zuster Maria 
Agreda, Paragraaf 138: Citaat: “Dit gebeurde op de 25ste Maart, in de ochtend van hetzelfde jaar 
waarin onze vader Adam was gemaakt in het jaar 5199 van de creatie van de wereld. (zie ook 
theomathesis, π als brug tussen astrofysica en theologie) 
 
EXTRA WISKUNDIGE DATA VOOR DE AARDE, HET UNIVERSUM EN DE ZON 
Leeftijd aarde, la’ = (1448 : E9) ¯¹ x 812             = 4,531,077348 **         
Een simpele formule met het mn 1448 en 3 tot de 8ste macht = 812   is la’; 
 
Leeftijd universum lu’ =  (1448 x 81)2                =  1.375647494 E10**[1.373 E10+26,475,000] 
Een simpele formule met het mn 1448 en 3 tot de 8ste macht kwadraat is lu’; 
 
10(10π : 10²): (1448 x 81) 2                         = 5200.5**   [Christus’ geboorte na Adam] 
Een simpele formule met 1448 en 3 ^8 is Christus’ geboorte post Adam; 
 
10(10π : 10²) : (8 π x√E12c)                          =  5198.85** [5199= Christus’ geboorte na Adam]. 
Een simpele formule met π en c, de snelheid v/h licht is Christus’ geboorte na Adam’; 
Dit is bijzonder omdat het hart van de formule  π en licht bevatten. 
 
√7c      [c= snelheid licht]                                      =  1448           [√7c = 1448.636428]** 
Een simpele formule voor het mn 1448 met de wortel van 7x c  de lichtsnelheid; 
 
(4ln E7π ) -1  x E5=                                                  =  1448.198613** 
Een simpele formule voor het mn 1448 met de natuurlijke log en 7 π; 
(4ln t) -1   x E5=                                                         =  1447.821246** 
Een simpele formule voor het mn 1448 met de nat. log van tijd (1 jr. in seconden); 
 
Volume v/h universum = √√4.4E28             = 1448.3 x 10,000  [pag.41, π..brug] 
Een simpele formule voor het mn 1448 met de 4e machtswortel van het volume van het 
universum; 
 
πeeeeee(-1√1447.71: E2)                                           = 31,557,600**  = t = 1 jaar/sec 
Een simpele formule met het mn 1448 voor 1 jaar in seconden met π en de hyper nl; 
 
2 π (E11(1447.7..) 2-1              = c                                  =   299,793**km/sec= licht 
Een simpele formule met π en het mn 1448 voor de lichtsnelheid; 
 
e( lnln ((e((1448.1825 : E5) -1  : 4 ) : E7 ))) -1 : E3  = Ф  = 1.61807** phi = Ф of gulden snede. 
Een simpele formule met het mn 1448 voor het transcendente getal  ; 
 
π^(1447.6 : E4) -1 : E3                                               = e = 2.718** 
Een simpele formule met het mn 1448 het transcendente getal e; 
 
(e(( 1448.2 : E5) ¯¹ : 4 ) : E7                                     = π = 3.14154…** 
Een simpele formule met het mn 1448 voor het transcendente getal π; 
9yx √(E6(1448 -1 : 4 )) 2                                                = π = 3.14159.. 
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Een simpele formule met het mn 1448 voor het transcendente getal π met de 9e machtswortel. 
 
De omtrek van de aarde = 40,000 km;     6 x 812  = 39366    (-634km) 
E4(1448.15 : (322 x 2)) -1  22                                                =  40,000**          
Een simpele formule met het mn 1448 en 32 voor de omtrek der aarde; 
                                              
(ln t : E 9) -1  : 1448                                                           =  39,995    
Een simpele formule met het mn 1448 en de nat. log van tijd voor de omtrek der aarde; 
 
(ln E 7 π : E 9) -1  :  1448                                                   =   40,005   
De inverse van de natuurlijke log van E7= 10 miljoen maal π  gedeeld door 1 miljard gedeeld 
door 1448  is de omtrek der aarde.                            
 
De omtrek van de aarde is = 24859.82 mijlen;  
 
6000 2 : 1448                          = 24861.9;  24861.9 -  24859.82 = 2.05 mijl verschil !  
 Een simpele formule met het  getal 60000 en het mn 1448 voor omtrek v/d aarde in mijlen; 
 
De afstand van de aarde tot de zon                      =  149,669,180 km  
(e((1447.8968 : E5) -1 : 4 ) : c : 10) 2 2 2                           =  149,670,109 km 
(e((1448 : E5) -1 : 4 ) : c : 10) 2 2 2                                    =  148,203,877 km 
Een simpele formule met 1448 en de lichtsnelheid voor de afstand van de aarde tot de zon; 
(t : c : 10) 2 2 2                                                                                           =   150,752,883  
Een schone formule met tijd en licht tot de 8ste macht voor de afstand van de aarde tot de zon; 
 
De op  π afgestemde leeftijd v/h universum en de aarde in relatie tot het 
 metafysisch veldnummer 1448:  
 
[noot:  <lu = leeftijd universum>; < la= leeftijd aarde>; <mn = metafysisch veldnummer 1448 
± 4>;< ln = log natuurlijk e =2.718..>; <NASA leeftijd universum = 1.373E10 ± 125,000,000 
jr.> ;<lu’= afgestemd op π > f=formule>] 
 
[Noot:  eeee x = hyper 4 de  macht van de  inverse log natuurlijk x =[ he4] = 2.71;  [hl4] = 
lnlnlnln = hyper 4 log natuurlijk = [h4ln];  0.33-1 =  0.3030303 ]   
1.  (lnln π x  E4) : 642 = 0.33001712*  =  3.030287301-1 * Deze getallen 0.33 & 3.0303 
verhouden zich tot de transcendentale constanten π & e. In deze formule zijn ze equivalent 
met de ratio van of lu : la. Dit is een onveranderlijke verhouding tussen deze 3 grootheden.          
 
2.  lu’ = NASA’S tot π afgestemde leeftijd v/h universum = 1.37606397 E10 = au’.  
 
3. lu’ = 1.37606397E10 : 3.030287301 = 4.541022882 E9 = la’= op π afgestemd . 
4. 3.0303 wordt vervangen met ((lnln π x E4) : 642) -1  in f3 : f1 = lu’;  
          het antwoord is identiek. 
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5. 1.37606397 E10 : ((lnln π x E4) : 642) -1  = 4.54102288 E9* = la’ [ln22.236] 
 
6.  (4.541022882 E9) is la’ op π afgestemd. 
 
7.  eeee 0.33 = 1446.08 E21; h4e 0.33        = 1446.08 E21; wij herkennen het mn 1448±4.     
 
8.  [ h4ln] = lnlnlnln 1446.854304 E21       = 0.33000**  
 
9.   (lnln π x E4) : 642                                  = 0.33001712**    
 
 10.  [h4ln] 1448 E21=  (lnlnlnln 1448 E21 = 0.330004258**    
 
11.   0.330004258-1  = 3.030263929  
 
12. 1.37606397E10 :  3.030287301 = 4.541057907 E9  = 4.541 E9 = la’;  
 
13.  4.541 E9 : lnlnlnln1448 E21  = 1.37604 E10 = lu’ = 1.37604285 E10 = lu’. 
 
Conclusie:  Wij zien vaste relaties tussen  π,  e,  33, 1448, 5199, de leeftijd v/d aarde,  het 
universum en de zon.  
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