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

with Christ.

Een tijd van voorbereiding A Time of Great Preparation
Mijn kinderen, ik roep jullie voor een meer intensief 
gebed en aanbidding tot mij, want ik moet je 
voorbereiden op wat komt in elk van jullie levens.

Nu is de tijd van intensive voorbereidingen in mijn 
mensen. Het belang hiervan mag niet worden 
onderschat, want elk van  jullie heeft een rol te 
vervullen, een belangrijke roeping in mijn koninkrijk 
voor doelen wereldwijd.

Als je tijd besteed met Mij in gebed, dan zal ik niet 
alleen je gebed ontvangen in de hemel, maar velen 
van hen ook beantwoorden! Ik heb verassingen 
klaargezet, voor jij die meer tijd met me doorbrengt,  
verassingen die je niet kent.  – Beloning voor veel 
gehoorzaamheid, want ik ken de eisen die het leven 
aan je stelde, de lasten die je draagt. Ik verlang ernaar
je lasten lichter te maken.

Kom bij Mij, Mijn kinderen. Draag diegene die je 
lief het aan me op in gebed, en alles waar je zorgen 
over hebt, want ik zal antwoorden. Bid voor die 
dingen die je het meest raken, en ik zal elke situatie 
aanraken.

Je weet dat ik geen mens ben, dat ik je zou misleiden,
gehoorzaam me hierin en pluk de vruchten.

Aanbid Me, jou koning – want ik ben machtig in jou 
en ik zal zegeningen in jullie levens doen neerkomen 
als de regen.

 Yes, My children, I am calling you to a more intense 
time of prayer to Me and worship for I must prepare 
you for what is coming into each of your lives.

Now is a time of great preparation in My people. The
importance of this time cannot be underestimated, for
each of you has a role to fulfill, an important call in 
My Kingdom purposes worldwide.

As you spend more time in prayer to Me, I will be 
not only receiving your prayers into heaven, but I 
will be answering many of them! I have surprises in 
store for you who commit more time to Me that you 
know not of – rewards for your much obedience, for 
I know the demands life has put on you, the loads 
you carry. I desire to lighten those loads.

Come to Me, My children. Lift the ones you love up 
to Me in prayer and all that concerns you, for I will 
answer. Pray for the things that matter the most to 
you and I will touch each situation.

You know I am not a man that I should lie. Obey Me 
in this and reap the rewards.

Worship Me, your King – for I am mighty in you and
I will shower your lives with blessings.


