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Dag 10
22-12-2017 om half 1 snachts KLM vliegreis naar
Schiphol. Aankomst om 11:11 uur.

Kort Overzicht
Dag 1. 13-12-2017 vliegreis KLM Schiphol tot Johannesburg
Dag 2. 14-12-2017 met auto naar Pretoria het Voortrekkersmonument,
regeringsgebouwen,
schietbaan,
bij
het
geloftefeestterrein van Ben Strijdom, daarna naar Jacob Mouw in
Middelburg overnachting
Dag 3. 15-12-2017 Naar Dirk van Vuuren in Hartbeespoort, een
rondleiding op het Filadelfia-ark terrein, de steenlegging, vandaar
naar Sun City natuurpark Pilanusberg, krokodillenfarm,
overnachting in Boshoek bij de Black Swan
Dag 4. 16-12-2017 bij Japi van Zyl uit Migdol, in Swartruggens.
De geloftedag gevierd met ongeveer 1400 boeren-Israelieten,
overnachting in Vrijburg in de Savana Astrofarm
Dag 5. 17-12-2017 naar Kuruman gereden, de Verbondsgemeente
van wijlen ds Gert Steenkamp, overnachting in het schoolgebouw
Dag 6. 18-12-2017 naar Orania gereden en daar overnacht
Dag 7. 19-12-2017 naar Vanderkloofdam en daarna naar George
Dag 8. 20-12-2017 naar Oudtshoorn en Ladismit, Adriaan
Snyman en Gustav Muller, Renate en schilderij Kees, naar
Swellendam overnacht in Aan de Oever
Dag 9. 21-12-2017 van Swellendam naar Kaapstad en vliegveld
3

Onze Zuid Afrika-reis van 10 dagen
Mijn zoon Pieter jr vroeg ongeveer twee maanden terug of ik mee
wilde gaan naar Zuid Afrika om daar de viering van de geloftedag
mee te maken. In biddend overleg met JHWH heb ik gevraagd of
ik alles in Holland achter kon laten en mee kon gaan. Ja, ik moest
zelfs gaan. Hoe het Goddelijk plan is weet ik niet, en hoe en wat
wij in ZA zouden ontmoeten wist ik ook niet. Ik moest alles
loslaten en gaan, alleen maar volgen wat het plan van God zou zijn.
Dat land is volgens de Westerse Pers erg onveilig, zeer veel
moorden. Moet ik me daar tussen begeven alleen om er een
geloftefeest mee te vieren met de boeren-Israelieten die daar zijn?
Ik zou niet gaan om de mooie natuur, want dat kan ik van plaatjes
en films ook zien.
Nee, ik moest gaan, en volgens Psalm 32 zal JHWH’s oog op
mij/ons gevestigd zijn. Vader zal raad geven. Hij zal ons van
minuut tot minuut leiden en beschermen. Hij zal Zijn trouw
vergezellen met Zijn raad.
Goed, ik zal gaan, niet wetend wat ik daar zal ontmoeten en wat het
doel van JHWH ervan is. Samen met Pieter jr en onze vriend Evert
van Deelen hebben wij besloten om te gaan, met goedvinden van
de vrouw van Evert (Wil) en mijn vrouw (Riet).
Ondanks de vele en grote problemen die thans zich afspelen
rondom de Pentahof met overheidsinstanties, mocht ik erop
vertrouwen dat JHWH álles ten goede zal laten meewerken. Op 2310-2017 de verjaardag toen Pieter jr 36 jaar werd was er namelijk
de politie-inval met 22 man en 12 autos vanwege de website tegen
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de rassenvermenging. Ik werd eerst gearresteerd als 72 jarige
(Pieter jr is de helft daarvan, is 36, beide getallen zijn de
basishoeken van het pentagram/pentagon) en meegenomen naar
het politiebureau om verhoord te worden. Pieter jr was afwezig, en
ik zei dat hij in het buitenland was. Na een week is Pieter jr
verhoord. Ik werd na anderhalf uur weer vrijgelaten. Alle
computers werden meegenomen, en de belangrijkste computers
hebben we nog niet terug.
Wij zijn naar een reisbureau in Barneveld gegaan om in te boeken.
Pieter jr en Evert hebben eerst ingeboekt, en ik ongeveer twee
weken erna. De reis zou 9 dagen duren, van 13 tot 22 december
2017. Dat is 10 dagen inclusief vertrek en aankomst.

De reis werd gekenmerkt door opvallende samenlopen van
getallen. Het vliegtuig wat ons naar Johannesburg bracht droeg het
nummer 033. Het getal 33 is de hoogste graag in de vrijmetselarij,
en onze ruggengraat telt 33 wervels.

.
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Bovenstaande boarding pass van de terugreis toont het volgende:
23:55 Gate A5, seat 55, zone 5. Hier domineert het getal 5, Penta.
Op 13-12-2017 zijn we vertrokken, smorgens vroeg om 5-6 uur
naar Schiphol. De vliegreis duurde iets meer dan 11 uur. We
kwamen ‘savonds om 11 uur in Johannesburg aan. Deze hele 10
daagse reis stond achteraf gezien in hoofdzaak in het teken van het
getal 5,10,11en 12 en ook andere getallen speelden een rol.
De Klip-plaatsing
Bij www.filadelfiaark.org.za
Het klip (steen) wiel bij Dirk van Vuuren. Op het terrein van
Filadelfia-ark is een klipwiel gemaakt, met als middelpunt een
boom. Dat wiel heeft 12 spaken, naar de 12 stammen Israels. Dat
wiel heeft 4 hoofdrichtingen, Noord, Zuid, Oost en West, naar de
vier leiderstammen van Israel. Het wiel boven ons is de dierenriem
met 12 tekens, en een 13e teken in het midden, naar de 13 stam,
waar Efraim en Manasse de stam Jozef vertegenwoordigen. Een
wiel kan pas draaien (roteren) door middel van eletro-stroom
wanneer er srake is van polariteit, Noord-Zuid. Wanneer wij het
wiel op de aarde projecteren ligt Nederland Noord en Zuid Afrika
ligt Zuid. Het is het Wiel van Verlossing en de komst van de
Priester-Koning naar de Orde van Melchizedek en de Davidische
heerschappij over de aarde.
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Dirk van Vuuren wilde graag dat wij een steen (klip) van een hoop
keien zouden nemen en die neer zouden leggen op de richting van
Nederland, dus Noord-West, ergens tussen de 11e en 12e spaak van
het ‘wiel’.
Pieter jr nam een steen in de handen en volgens Dirk moest hij die
neerleggen vlak voor nummer 12. Ik nam daar tegelijk de fotos van.
Er was niets van tevoren gepland of van bekend. Later keek ik op
de fotos naar het tijdstip. Dat was om 11:52 uur. En de steen die
Pieter daar neerlegde lag precies op 11:52, dus iets voor 12 uur. Op
de kosmische klok is het dan ook bijna 12 uur. Het getal 11 wijst
op de kosmische synchroniciteit 11:11, zie brochure 1027..

Dirk wijst onwetend hoe laat het is de plek aan waar Pieter de steen
moest neerleggen, nl net voor de 12. Zie onderstaande foto:

Het tijdstip van de steenlegging is 11:52 uur
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Deze vrij grote klip (steen) van ons was dan ook de Sluitsteen, de
Hoeksteen of Pinnah (penta-vijf) in het Hebreeuws, wat wijst naar
de afsluiting van het huidige aardse veelvratige rupsen-tijdperk,.
Het was voor ons zeer indrukwekkend deze ceremonie van de
steenlegging. Dirk sloeg zijn armen om ons heen en dankte JHWH
voor onze komst en de steenlegging. Het was voor mij exact 52 jaar
geleden dat JHWH mijn hart opende voor Hem om Hem te dienen,
mijn jeugd vernieuwde als de arend, naar Psalm 103. En twee jaar
erna wijdde JHWH mij in in de Orde van Melchizedek. De
metamorfose van veelvraatrups naar vlinder vond in die tijd plaats.
Email: dogtervansion@gmail.com
De steen (klip) wijst in de Bijbel soms naar ons hart, dat besneden
of gescheurd moet worden, om nieuw bewustzijn in te laten komen.
Een steen is ook dikwijls een gedenkteken, denk aan de steen
waarop Jakob sliep. In Zacharia 3:9 en 4:10 waar het getal 7
centraal staat:
8

Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die

voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want
ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE, doen komen.
9

Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het

aangezicht van Josua, op dien enen steen zullen zeven ogen
wezen; ziet, Ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de HEERE der
heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag
wegnemen.

Wij hebben De Pentahof ontworpen en gebouwd van steen, als een
steen met 7 ogen, 7 platforms, 7 vijfhoeken, een vijfhoek is een
penta, afgeleid van het woord Pinnah.
Zie
http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/pentahofLaatste.pdf
9
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Nederland – de Pentahof ligt exact 52 breedtegraad. De klip bij
Dirk ligt exact op 11:52, en is daar op 11:52 neergelegd !
Wonderlijke samenloop !! Dat konden wijzelf zo niet bedenken
op de minuut af !
http://www.pentahof.nl/Brochures/947%20Pentahof%20symbool
%202016.pdf
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Daarna zijn we in het donker naar Boshoek gereden en hebben in
het park The Black Swan overnacht. Daar was een blanke vrouw
van Duitse afkomst, heel vriendelijk en alles keurig netjes. Wij
gingen slapen en daarna werd ik wakker en keek op mijn klok, het
was 3.33 Afrikaanse tijd. Het getal 33 is het aantal schakels in onze
ruggengraat, en bij de vrijmetselaren de hoogste graad. In het
Voortrekkersmonument zijn er 32 stralen op de grond (vloer) als
mozaiek neergelegd, en de 33e straal is die van de zon die door een
gaatje in het dak op de steen valt om 12 uur. Ik sliep weer verder
en werd exact om 5.55 weer wakker. Dat wijst naar de Sluitsteen,
de Pentahof, 555, wat Pieter jr ook in zijn emailadres heeft. Het
werd me steeds duidelijker dat JHWH ons van minuut tot minuut
leidt, ook hier in ZA, en er géén toeval bestaat.
Zwarte zwaan staat in de economische
wetenschap voor het opduiken van een
onverwachte gebeurtenis die niemand
van tevoren heeft zien aankomen of
voorspeld. Zwarte zwanen'
zijn
onverwachte,
onafwendbare
en
catastrofale gebeurtenissen.
admin@verbondsvolk.co.za

http://www.verbondsvolk.co.za/main.php
die.schoonebeeks@gmail.com
mjnel@verbondsvolk.co.za

Wij liggen op 52
graden breedtegraad in het Noorden
11

. Kuruman: Wij hebben er in de school geslapen. Ik sliep meestal
apart vanwege het snurken. sMorgens werd ik wakker en keek op
de klok, die 3.55 aangaf. Ik sliep weer in en werd wakker om
12
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precies 4.55. De klok is er 1 uur verder dan onze tijd, dus was het
5.55 uur, en ben ik eruit gegaan.

In Jeremia 42:7

Woensdag de 20e werd ik om 3.23 werd ik wakker, en daarna om
3.55 = 4.55 onze tijd. Donderdag de 21e, dag 9, wakker om 00.12,
dat is onze tijd 1.12, dat is het alarmnummer. Weer geslapen tot
3.33 = 4.33, en weer wakker om 4.33 = 5.33. Koffers klaargemaakt
voor Kaapstad Luchthaven Met Pieter een ochtendwandeling
gemaakt door een mooie wijk van Swellendam, met
Kaaps/Hollandse-huizen, weinig vreemden en heel rustig.
. De vliegreis terug verliep heel goed, veel geslapen omdat het
nacht was, en smorgens gekeken om het scherm waar we waren en
hoe lang de reis nog zou duren en wanneer de aankomst zou zijn.
Dat was steeds rond 11:11 uur, op Schiphol de aankomst.

Er vonden 10 plagen plaats in Egypte, en de Wet van JHWH bevat
–zover wij weten- 10 woorden, 10 geboden.

7

En het gebeurde ten einde van tien dagen, dat

het woord van JHWH tot Jeremia geschiedde.…………………..

Daniel 1:11

Toen zeide Daniël tot Melzar, dien de overste der

kamerlingen gesteld had over Daniël, Hananja, Misael en Azarja:
12

Beproef toch uw knechten tien dagen lang, en men geve ons

van het gezaaide te eten, en water te drinken.
13

En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten, en de

gedaante der jongelingen, die de stukken van de spijs des
konings eten; en doe met uw knechten, naar dat gij zien zult.
14

Toen hoorde hij hen in deze zaak, en hij beproefde ze tien

dagen.
15

Ten einde nu der tien dagen, zag men, dat hun gedaanten

schoner waren, en zij vetter waren van vlees dan al de
jongelingen, die de stukken van de spijze des konings aten.
Openb.2:10

Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de

duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij
verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien
dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des
levens.
11

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd

10 dagen
13
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De Hoeksteen van ons huis De Pentahof heeft 7 ogen, Zach.3:9 en
er liggen 12 grote stenen bij onze inrit, naar de 12 stammen Israels.

In het boekje over GIlgal staat op p.117, dat van 6 april 1652 de
datum van de Volksstichting Zuid-Afrika tot 6 april 2017 365 jaar
is, plus een kwart komt uit op 6 jui 2017, mijn verjaardag waarop
ik 72 jaar werd.

Ik zie dat deze foto per toeval om 12:11 is gemaakt, en
onderstaande foto van het liggende kosmische wiel waarop de 12
spaken / stammen verdeeld zijn met hun namen en bijbehorende
edelstenen. Onderstaande foto van de 12 stammen is exact per
toeval om 12:12 gemaakt. Bovenop zit de Leeuw van Juda ! Deze
leeuw is in vijfhoekvorm door mij uitgesneden uit Eikenhout.
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Onze steen ligt op 11:52 zowel tijd als richting, die datum en tijd,
en de nummers 11 rechts en 12 links. Om 11:55 was het ritueel
van de steenlegging afgesloten. Er wachten ons nog slechts 5
minuten ! Dan is het zo ver !!

De Leeuw = Noord, tussen de 11 en 12
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En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de

vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen
omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop
rijden, zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.
24

Te dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zal Ik u nemen, o

Zerubbabel, gij zoon van Sealthiël, Mijn knecht! spreekt JHWH, en
Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren,
spreekt JHWH der heirscharen.

De vrijmesselaars zijn ook uitgeteld. Het wachten is op de grote
aardbeving van Haggai 2:8-22, wat tot Zerubbabel gezegd is. De
koningstronen zullen omber geworpen worden, en op 1 dag wordt
de schuld van de 12 stammen uitgedelgd. Op 1 dag wordt er een
nieuw volk geboren-herboren.
Haggai 2: 7 Want alzo zegt JHWH der heirscharen: Nog eens, een
weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de
zee, en het droge doen beven.
8

Ja, Ik zal al de volkeren doen beven, en Ik zal dit huis met

heerlijkheid vervullen, zegt JHWH der heirscharen.
9

Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt JHWH der

heirscharen.
10

De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van

het eerste, zegt JHWH der heirscharen; en in deze plaats zal Ik
vrede geven, spreekt JHWH der heirscharen.
21

Het woord van JHWH nu geschiedde ten tweeden male tot

Haggai, op den vier en twintigsten der maand, zeggende:
22

Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal

de hemelen en de aarde bewegen.
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