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

with Christ.

De wind van oordeel The Winds of Judgment
De tijd dat Mijn mensen elkaar hard nodig hebben 
zal snel komen. Ik zal je de werkelijke betekenis 
leren van “heb je naaste lief als jezelf”. Mijn 
kinderen, want de omstandigheden zullen snel en 
drastisch omslaan en het nodig maken dat je naar 
elkaar uitreikt zodat je overleeft. Maar Ik zal deze 
omstandigheden gebruiken om vele zielen in mijn 
koninkrijk te brengen.

Gebruik deze tijd om de mensen om je heen te leren 
kennen en jezelf met mijn woord voor te bereiden, 
zodat je anderen kunt dienen als de tijd komt.

Mijn kinderen, Amerika heeft mij al geruime tijd 
besmeurd en tegen mij en mijn geboden gerebelleerd.
Mijn mensen roepen het uit om gerechtigheid. Dit 
oordeel zal komen en het zal net zo zwaar zijn als 
hoezeer ze (Amerika) van mij is afgekeerd.

Weet dat de winden van het oordeel al blazen, en 
meer nog komen haar kant op. Ik heb deze natie al 
lang mijn genade getoond, maar Ik ben een 
Rechtvaardig Rechter en haar slechtheid neemt 
almaar toe.

A time is coming soon when My people shall need 
each other as never before. I shall teach you the true 
meaning of ‘love thy neighbor as thyself,’ My 
children, for circumstances shall turn dire suddenly 
and require you to reach out to each other in order to 
survive. But I shall use those circumstances to bring 
many souls into My Kingdom.

Use the time now to get to know others around you 
and to prepare yourselves in My Holy Word that you 
may minister to others when that time comes.

My children, America has long defied Me and 
rebelled against My commandments, and My people 
cry out for judgment. This judgment will come and it 
will be as severe as her turning away from Me has 
been.

Know that the winds of judgment have begun 
blowing and more are coming her way. I have long 
shown mercy to this nation, but I am a Righteous 
Judge, and its wickedness continues increasing.
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