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

with Christ.

Als de wetteloosheid
toeneemt

When Lawlessness Abounds

Op elk moment. Mijn kinderen, is gehoorzaamheid 
aan de geboden in Mijn heilige woord de beste 
manier om de koers te bepalen van wat je moet doen.
Je verlangt er naar om te weten wat de toekomst 
brengt, de toekomst van de mensen op aarde, en ik 
wil je waarschuwen maar er is veel kennis die je niet 
kunt hanteren. Want als ik je te veel laat weten dan 
kun je overmand worden door angst, terwijl ik wil 
dat je wandelt in geloof. Geloof in Mij en mijn macht
om je te beschermen. Geloof in Mij voor wat er 
gebeuren zal ondanks dat het kwaad zal toenemen. 
Geloof in mijn woord, ondanks dat alles om je heen 
in chaos lijkt te zijn, dat ik mijn plan doorvoer achter 
wat je ziet.

Ondanks dat de wetteloosheid toeneemt, verlang ik 
dat mijn mensen doorgaan met wat ze nu doen, 
gehoorzaam aan de (wereldse) wetten, zo goed als je 
kunt terwijl je gehoorzaam blijft aan Mij en mijn 
woord.

De hele wereld zal losgeslagen lijken van de 
redelijkheid in de komende tijd, Mijn kostbare 
kinderen, en met een rede, ze hebben mijn 
redeneringen verworpen. Ze hebben mijn regels 
verworpen, mijn wetten en Mijn  koninkrijk, dus zal 
ik ze overlaten aan dat van hen.

De zonde zal om je heen domineren en het kwaad zal
toenemen, zoals het altijd gaat als de gedachten van 
mensen continu slecht zijn. Geef niet toe aan de 
zonde, mijn mensen, maar houd jezelf onbesmeurd 
hiervan, zodat ik je in deze tijd mag beschermen.

Mijn bescherming voor de mijne en Mijn 
wonderlijke voorziening voor jullie is wat zal 
aantonen wie van Mij is. Net zoals in de eerst exodus
van mijn mensen uit Egypte. Alleen mijn eigen 
mensen worden gevoed door manna en krijgen water 

At all times, My children, obeying the 
commandments in My Holy Word are your best and 
safest course of action. You wish to know what is 
coming in your future, in the future of the earth’s 
people, and I wish to warn you, though there is much
you cannot “handle” knowing, for if I reveal too 
much to you, you would be overcome by fear when I 
desire you would walk by faith. Faith in Me and My 
power to protect you; Faith in Me for the outcome 
though much evil will abound; Faith in My Word, 
that even though everything around you will seem as 
chaos, I am still in control behind what you see.

Though lawlessness shall abound, I desire My people
would carry on as you do now, obeying the laws as 
best you can by obeying Me and My Word.

All the world will seem to have lost reason in the 
coming times, My precious children, and with 
reason. They have rejected My reasoning. They have 
rejected My rule, My laws, and My Kingdom, so I 
shall hand them over to theirs.

Sin will prevail around you and evil shall abound, as 
it always does when the thoughts of men are only 
evil continually. Do not give in to sin, My people, but
keep yourselves unsoiled from it, that I may protect 
you in this time.

My protection of My own and My miraculous 
provision for you is what will reveal who is Mine.
Just as in the time of the original exodus of My 
people of Israel from Egypt, only My own shall be 
fed with manna and given water from The Rock. 



uit de rots. Alleen de mijne zullen bescherming 
krijgen tegen plagen en kwade legers.

Dus je ziet, mijn mensen, je hebt werkelijk niets te 
vrezen van wat er komt. Jullie rol is eenvoudig: 
Geloof en gehoorzaam.

Ik houd van jullie met eeuwige een liefde die nooit 
zal uitdoven, mijn kostbare kinderen.

Twijfel nooit aan mij.

Je zult snel bij Mij zijn in de hemel, vol vreugde!

Only My own shall be protected from plagues and 
evil armies.

So you see, My children, you truly have nothing to 
fear in what is coming. Your part is simple.
Believe and obey.

I love you with an everlasting love that will never 
die, My precious children. 

Never doubt Me.

Soon you will be here with Me in heaven, rejoicing!
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