
Wings of Prophecy
Prophetic words to lift you up and encourage you to move forward in your walk

with Christ.

Nooit Not Ever
De tijd komt naderbij dat Mijn kerken op aarde leeg 
staan. Niet omdat mijn herders gestopt zijn met 
preken, maar omdat Mijn mensen het niet meer 
geloven.

Het zal een beangstigende tijd zijn wanneer het 
kwaad overal om je heen toeneemt en velen van 
jullie – ja jullie Mijn kinderen, niet de ongelovigen, 
zullen denken dat ik hen zeker heb verlaten. Zij die 
echt geloven in mijn woord zullen weten dat dit niet 
waar is.

De sleutel tot overleven is om voortdurend in Mijn 
woord te blijven. Blijf gebleven zoals je altijd deed. 
Weet dat mijn beloften waar zijn en dat Mijn woord 
nooit veranderd, hoewel de omstandigheden dat wel 
kunnen en zullen doen.

De tijd waarover ik het heb is de tijd van de afval. De
liefde voor mij zal bekoelen (Mat.24:12) als ze niet 
zien wat ze verwachten. Ze verwachten van me dat ik
altijd de dingen herstel, maar de schift moet in 
vervulling gaan mijn kinderen, net zoals toen Mijn 
Zoon aan het kruis stierf. De schrift moet altijd 
vervuld worden, er kan dus een tijd komen dat ik je 
thuis bij me zal roepen.

Wees sterk en moedig, mijn kostbare kinderen. Wan t
ik zal jullie nooit verlaten, nooit! Mijn liefde voor jou
zal nooit verflauwen, nooit.
Onthoud dat ik je deze dingen gezegd heb en wees 
sterk voor Mij. Bemoedig je broers en zussen als je 
deze dingen ziet gebeuren.

A time is coming when My churches on earth shall 
stand empty. Not because My shepherds stop 
preaching My Word, but because my people shall fail
in believing it.

It shall be a frightening time when evil is increasing 
all around you and many of you – you, My children –
not unbelievers – shall think I have surely abandoned
you. Those who truly believe My Word shall know 
this is not true.

The key to surviving this time is to continue in My 
Word. Keep believing as you always have. Know My
promises are true and My Word never changes, 
though circumstances may and will.

The time I am telling you of is the falling away. My 
people’s love for Me shall diminish when they do not
see what they expect. They expect Me to always 
make things better, but scripture must be fulfilled, 
My children, just as when My Son died on the cross. 
Scripture must be fulfilled so the time may come 
when I may call you home to Me.

Be strong and courageous, My precious children, for 
I shall never abandon you ever! My love for you does
not change or cease – not ever.
Remember I have told you these things and be strong
for Me. Strengthen your brethren when you see these 
things happen.



Toevoeging:
Zorg dat je heel de bijbel leest en niet alleen dat waarvan je denkt dat het je “zegent”. Door ook de moeilijke 
dingen te lezen en te overdenken ben je beter bestand tegen wat gaat komen.

“De liefde voor mij zal bekoelen als ze niet zien wat ze verwachten.”
Zorg ervoor dat wat jij verwacht overeenstemt met wat de bijbel zegt over de komende tijd! Waak ervoor om 
je in de gemeente te gedragen als een kritische consument die alleen zegen en overwinning verdragen kan.


