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

with Christ.

Niet ver meer Not Far Off

Houd nog even vol en blijf bij me, mijn kostbare 
kinderen. Het einde is niet ver meer verwijderd, en 
zij die uitkijken naar een spoedige terugkomst van 
Mijn Zoon zullen niet worden teleurgesteld.

Velen zullen treuren als ze zich realiseren dat het 
einde daar is en dat ze hun ziel niet hebben 
voorbereid, want ze hebben niet geloofd. Maar U 
mijn kinderen, hebt vreugde in het vooruitzicht. Uw 
dagen van droefenis en worsteling op aarde zullen 
ten einde komen als je het Koninkrijk der Hemelen 
binnengaat, waar je voor eeuwig bij me bent.

Ik weet van de keren dat je tijd op aarde gevuld was 
met pijn en verdriet, terwijl toch elk zijn doel had in 
je leven. Je zult ruimschoots worden beloond voor je 
geduld en volharding.

Wees geduldig en doe het goede terwijl je wacht op 
het einde. Er is veel duisternis in de wereld.

Overwin de duisternis door toe te laten dat Mijn licht 
en liefde door jullie heen stroomt naar anderen, zodat 
ook zij mij zullen kennen. Zodoende zul je ten aller 
tijden van mij getuigen en help je mij groter te maken 
in de wereld.

Laat hen zien wie Ik ben, mijn kinderen, wandel over 
mijn wegen, volg mij in je daden, zodat anderen mijn 
licht zien.

Bear with Me in the world a little longer, My 
precious children. The end is not far off and those of 
you who watch and wait for My Son’s soon return 
shall not be disappointed.

Many shall mourn as they realize the end is here and 
they have not prepared their souls, as they have not 
believed. But you, My children, have much joy and 
celebration awaiting you! Your days of sorrow and 
struggle on the earth shall be over as you step into 
the Kingdom of Heaven where you shall spend 
eternity with Me.

I know many of your times on earth have been filled 
with pain and hardship and though each one had its 
purpose in your lives, you shall be greatly rewarded 
for your patient endurance.

Be patient and do good each day while you await the 
end. In the world is much darkness. 

Overcome the darkness by allowing My light and 
love to flow through you to others, that they may also 
know Me. In this way, you will be witnessing of Me 
at all times and helping Me to increase in the earth.

Show them what I am like, My children. Walk in My 
ways. Imitate Me, that others may see My light.


