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

with Christ.

De zachtste fluistering van
je hart

The Slightest Whisper of
Your Hear

Ik zal elk van jullie nu gaan voorbereiden, op een 
specifieke manier voor je zeer unieke taken. Waar ik 
sommige voor zal roepen in deze laatste dagen, is 
niet alleen uniek maar in sommige gevallen ook zeer 
ongebruikelijk. Want mijn plannen voor het einde 
van deze tijd zijn zowel uniek als ongewoon, en de 
wereld zal met ontzag vervuld worden.

Ik heb vele oordelen gepland voor verschillende 
delen van de wereld om zodoende de verlorenen 
ertoe te bewegen mijn aangezicht te zoeken. Zo vele 
mensen denken dat ze me niet nodig hebben, dus 
moet ik hen hun zwakte tonen op manieren die hen 
ertoe aanzetten Mij te gaan zoeken, en in sommige 
gevallen, het uit te roepen tot Mij. Dit is de enige 
manier waarop velen ooit gered kunnen worden, 
want hun grote welvaart maakt dat ze zich veilig en 
beschermd voelen. Maar niemand is veilig zonder 
mijn zorg en bescherming.

Wees niet bang wanneer je deze oordelen ziet 
neerkomen, Mijn kleintjes,. Sommige mogen je bars 
voorkomen, maar echter hardheid is het om zo velen 
te laten omkomen zonder ooit te weten wie ik ben.

Ondanks dat de dingen en omstandigheden er erg 
hopeloos uit zien, denk geen moment dat ik je 
verlaten heb. Ik zal Mijn kinderen nooit in de steek 
laten, Nooit.

Ik ben altijd zo dicht bij je dat ik de zachtste 
fluistering van je hartje kan horen als je Me aanroept.

Ik houd van jullie, met een liefde waarvan je jezelf 
niet eens een klein stukje kunt voorstellen, mijn 
dierbare kinderen. De wereld waarin je leeft is slecht 
en gewelddadig, en de vijand van jullie zielen 
verlangt ernaar dat dit toeneemt. Ik verlang ernaar 
om jullie uit de wereld te nemen, voor altijd bij me 

I will now begin to prepare each of you in very 
special ways for your very unique assignments. In 
these last days, what I have called some of you to is 
not only unique, but in some cases, very unusual. 
Because My plan for the end times is both unique 
and unusual, and it shall awe the world.

I have many judgments planned for various parts of 
the world for these end times, to cause the lost to 
seek My face. So many men think they have no need 
of Me, so I must show them their need in ways that 
cause them to seek, and in some cases, to cry out, to 
Me. This is the only way many will ever be saved, 
for great wealth or status tends to make men feel safe
and guarded, but no one is safe without My care and 
protection.

Do not fear, My little ones, when you see these 
judgments fall. Some may seem harsh to you, but 
true harshness would be to let so many perish 
without ever knowing Me. 

Though things and conditions may seem very bleak 
in the end of days, do not ever think I have left you I 
never dessert My own. Never.

I am always near enough to hear ever the slightest 
whispers of your tiny hearts when you call for Me.

I love you with a love you cannot begin to imagine, 
My precious children. The world you live in is 
wicked and violent, and the enemy of your souls 
desires it be even more so. I desire to take you out of 
the world to live with Me forever where there is no 
evil and no wickedness and the time is nearing. All is



waar geen kwaad en slechtheid is, en deze tijd komt 
nabij. Alles word hier voorbereid voor je. Werk daar 
nog  zolang je kan om anderen te helpen mij te leren 
kennen.

Ik houd van je Mijn kinderen!

being readied here for you – work while you can 
there to help others to know Me and be saved.

I love you, My children!
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