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

with Christ.

Een woord van God voor
2014

God’s Word for 2014

2014 zal een jaar zijn van vreemde gebeurtenissen en
toevalligheden, alleen het is niet veroorzaakt door 
toeval zegt de Heer de Heren. Ze zijn het werk van 
Mijn hand in jullie wereld mijn kinderen.

Wees niet bang als je deze dingen ziet maar herinner 
jezelf dat Ik alle dingen onder mijn macht heb. Mijn 
mensen hebben niets te vrezen.

Weet je niet Mijn kinderen, dat ik je kan behoeden 
voor langdurig lijden, zelfs als martelaar? Weet je 
niet dat ik zelfs dan bij je ben? Dat ik je nooit zal 
verlaten of aan je lot overlaten? Dat ik je lijden kan 
doen ophouden?

Ik kan grote weelde en groot lijden afroepen in deze 
tijd, voor iedereen die ik uitkies, want Ik ben de God 
van alles en iedereen – niets is onmogelijk voor Mij! 
Waarom is het zo moeilijk voor je om me te geloven, 
na alles wat ik voor je gedaan heb? Na alles wat ik je 
liet zien?

Vergroot je geloof! Laat Mij dit een jaar van 
wonderen voor je maken, in plaats van een van 
worstelingen! Jou gebrek aan geloof hindert me in 
wat ik kan doen in je leven, maar je verwijt het mij.

Mijn kinderen, niets van het goede wil ik jullie 
onthouden – zie je dat niet? Weet je niet dat ik je 
geluk nastreef in uitstekende gezondheid en 
overvloed? Maar je moet eerst in groot geloof met 
me wandelen, zodat ik het je kan geven.

Geloof.

Geloof me voor wat je nodig het en verlangt.

Laat me je leven voorbij de aardse grenzen brengen 
naar een leven wat je stoutste dromen voorbij gaat. 

2014 shall be a year of “strange” happenings and 
coincidences, only they are not coincidences at all, 
says the Lord of Hosts. They are My hands at work 
in your world, My children. 

Do not fear what you see, but remember that I 
control all things and My people have nothing to fear.

Do you not realize, My children, that I can protect 
you from long sufferings, even in martyrdom? Do 
you not know I will be with you even then? That I 
will never leave or forsake you? That I can cause 
your suffering to cease?

I can ordain great wealth or great suffering this day 
for anyone I choose, for I am God of all – of 
everything – nothing is impossible for Me! Why is it 
so difficult for you to believe after all I have done for
you? After all you have been shown?

Enlarge your faith! Allow Me to make this a year of 
the miraculous instead of struggle for you! Your lack 
of faith is limiting what I can do in your life, yet you 
are blaming Me.

My children, there is no good thing I wish to 
withhold from you – do you not see that? Do you not 
know I desire you would live happily in excellent 
health and great abundance? But you must first live 
in great faith in Me, that I may give you that.

Believe.

Believe Me for what you need and what you desire. 

Let Me take your life beyond earthly limits to a life 
you never even dreamed of. You are My beloved 



Jullie zijn mijn geliefde kinderen. – Alles wat van mij
is is van jullie!

Ontvang.

Verheug je!

Jullie Koning komt spoedig!

5 Woorden van wijsheid voor 2014

Ik verlang ernaar om mijn mensen woorden van 
wijsheid te geven voor 2014.

Vereenvoudig je leven, ontdoe het van onnodige 
complexiteit zodat Ik je leven kan doen toenemen. 
Als jullie levens gevuld zijn met wereldse activiteiten
en bezittingen, dan word je afgeleid van mijn 
voorschriften en Mijn aanwezigheid. Velen van jullie 
verlangen meer van mij, maar je maakt geen tijd en 
ruimte voor Mij om in te vullen. Vereenvoudig (je 
leven) als je meer van me verlangt.

Wees wijs. Dit lijkt onnodig om te zeggen, maar 
jullie Mijn kinderen doen zo vaak onwijze dingen, en
je weet het. Echte wijsheid is niet slechts weten, 
maar doen wat goed en wijs is. Vele van jullie levens 
zouden herstellen en gevuld worden met vreugde als 
je alleen maar dit zou doen.

Wees vriendelijk Ik verlang dat Mijn mensen meer 
vriendelijkheid tonen in de wereld van duisternis 
waarin je leeft. Hoe moet een ongelovige weten dat 
je de mijne bent als je jezelf hetzelfde gedraagt als 
zij? Rijk uit naar de wereld om je heen op alle 
mogelijke manieren, zodat zij Mijn liefde zien en 
ervaren, en zij Mij kennen door jou heen. Op deze 
manier gaan velen mijn koninkrijk binnen en je zult 
rijkelijk beloond worden wanneer je Mij glorie 
brengt. Geloof. Mijn mensen je gelooft me zelf niet 
bijna voldoende. Vergroot je geloof in Mij. Ik kan zo 
veel meer doen in jullie levens als je maar geloofde! 
Bestudeer mijn woord, zie de wonderen die ik deed 
voor jullie tijd. Ik ben vandaag dezelfde en ik verlang
ernaar het nog zo veel meer te doen voor jullie 
vandaag.

Geef over. Als je gelooft, geef die situatie of je 
verlangen aan mij over om ze te vervullen. Volledig.
Als je het niet loslaat dan geloof je niet echt.

Ik heb nog zo veel meer te zeggen, Mijn mensen – 
een grote storm loert vanaf de horizon van de aarde, 
zoals nog nooit is gezien. Ik verlang dat jullie stevig 
staan in het geloof en op Mij vertrouwen als ze 

children – all I have is yours!

Receive.

Rejoice!

Your King is coming soon!

5 Wisdom Words for 2014

I desire to give you words of wisdom for 2014 for 
My people.

Simplify. Simplify your lives of the unnecessary that 
I may increase in your lives. When your lives are 
filled with worldly activities and possessions, you are
distracted from My precepts and My presence. Many 
of you desire more of Me, yet you make no time or 
space in your lives for Me to occupy. Simplify if you 
desire more of Me.

Be Wise. This sounds unnecessary to say, but you, 
My people, often do the unwise and know you are 
doing it. True wisdom isn’t just knowing, but doing 
what you is right and wise. Many of your lives would
right themselves and be filled with joy if you would 
do this one thing!

Be Kind. I desire My people would show more 
kindness in the world of darkness in which you live. 
How are unbelievers to know you are Mine if you act
the same as them? Reach out your hand to the world 
around you in every possible way that they may see 
and experience My love and know Me through you. 
In this way, many more will enter My Kingdom, and 
you shall be greatly rewarded for bringing Me glory.
Believe. My people, you do not believe Me for 
nearly enough – increase your faith in Me. I can do 
so much more in your lives if only you will believe! 
Study My Word – see the miracles I did before your 
time? I am the same today and I desire to do them so 
much more for you today!

Release. When you believe, you must release that 
situation or desire to Me to fulfill. Completely. If you
do not release, you do not truly believe. 

I have so much more to say to you, My people – a 
great storm looms on earth’s horizon, unlike any you 
have seen before. I desire you would stand in faith 
and fully trust Me as it approaches. Do not be afraid 



nadert. Wees niet bang – het brengt niets Ik kan je 
ervoor beschermen, als je maar gelooft.

Aanwijzingen voor hen in bijzondere situaties

Voor wie van jullie in een crisis situatie is, Ik sta op 
het punt je groots binnen te halen. Wat ik van je 
verlang is gehoorzaamheid voor zo goed als je het 
weten kunt, en dat je je tong beheerst als je wil dat Ik
je verlos.

Voor hen die op een opdracht/ van mij wachten, ze 
komt in de eerste drie maanden van dit jaar, maar 
wacht op hints voor wat je moet doen zodat je weet 
waarheen je mag gaan. Wees alert op de leiding die 
Ik je ingeef in je geest. Je zult vrede hebben over wat
ik je vraag te doen.

Voor hen die door huwelijks problemen gaan, geef je 
omstandigheden aan Mij, blijf in mijn woord en 
gehoorzaam het, terwijl ik werk om jou situatie op de
meest goede manier te laten verlopen. Waak ervoor 
waar dan ook van je gehoorzaamheid af te wijken, als
je Mijn wil wilt zien in jou situatie.

– there is nothing in it I cannot protect you from if 
you will only believe.

Direction for Those in Specific Situations

For those of you who are in crisis situations, I am 
about to bring you in in a big way. What I require 
from you is your obedience to me as best you know 
how, and that you control your tongues if you want 
Me to deliver you.

For those of you waiting on assignments from Me – 
your assignments are coming in the first three months
of this year, but you must watch for the clues of what
they are so you will know how to proceed. Pay 
attention to the leading I give you in your spirits. You
will have peace about what I have called you to do.

For those of you going through marriage troubles, 
give your situations to Me, abide by My Word and 
obey it while I work your situation out to your best 
interest. Do not fail to obey Me in everything if you 
want My will in your situation.
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Toevoegingen:
Deze bemoedigingen spreken over bijstand van God tijdens het lijden. Zoiets is voor ons westerlingen wat 
abstract. Toch geloof ik dat we woorden als deze serieus moeten nemen en dat het verstandig is om kennis te 
nemen van wat God in het verleden voor zijn mensen heeft gedaan. Als u hier een wat meer concreet 
voorbeeld van wild zien dan kan ik u de getuigenis van Perpetua aanraden. Hierover zijn boeken geschreven, 
maar er is ook een film over gemaakt die regelmatig door Family-7 word uitgezonden.
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