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

with Christ.

Hernieuwd begin Begin Again
Ik maak alle dingen weer nieuw.

Vaak, voordat ik opbouw, moet ik eerst afbreken wat 
er eerst was. Daarom zul je nu zien dat ik afbreek op 
plaatsen waar in nieuwe groei heb gepland. Raak niet
in paniek mijn kinderen maar wees blij! Wees blij dat
je Vader aan het werk is in jou wereld, wees blij dat 
vele gebeden worden verhoord. Wees blij! Wees blij 
dat ik vernieuw, dat wat jou betreft.

Velen van jullie zijn een verbindende relatie 
aangegaan die niet mijn wil is voor Jullie. Je vraagt 
waarom alles zo zwaar is; dit is het antwoord: Je 
moet altijd zwoegen en worstelen als je buiten mijn 
wil gaat voor jou. Heb ik je niet gezegd, Mijn juk is 
licht.

En zo is het.

Als het leven zwaar is, vraag jezelf dan af of dit de 
reden is, en vraag daarna aan Mij voor de beste 
uitweg als die er is, want ik zal altijd een uitweg voor
je maken.

Alles buiten mijn wil zal je altijd van je dagelijkse 
rust beroven, het brengt worsteling en zwoegen. 
Maar als je met mij blijft wandelen dan zal het niet 
zo zijn. Mijn weg is veel lichter en de last lijkt licht 
want Ik ben het die je leid.

Relaties die gebaseerd zijn op aardse verlangens 
kunnen de komende stormen niet doorstaan. Alleen 
wat gebouwd is op Mij en mijn woord kan dat. Vraag
me dat Mijn wil gedaan zal worden in jou leven en in
je relaties, en ik zal het voor je doen, want het is mijn
wens dat je op veiliger solide grond staat zodat je de 
stormen kunt doorstaan.

Ik houd van jullie Mijn kinderen.

I am making all things new again.

Often, before I build, I must tear down what 
previously existed. Therefore, you will now see Me 
tearing down in areas where I am planning new 
growth. Do not panic, My children, but rejoice! 
Rejoice that your Father is at work in your world. 
Rejoice that many of your prayers are being 
answered. Rejoice! Rejoice that I am renewing that 
which concerns you.

Many of you have entered into covenant 
relationships which are not My will for you. You ask 
why you struggle so; this is the answer. You will 
always struggle when you get outside My will for 
you. Did I not say, “My yoke is easy?” 

And so it is.

If you are struggling, ask yourself if this is why, then 
ask Me for the best way out if it is, for I will always 
make a way of escape for you.

Anything outside My will takes away your daily 
peace and brings struggle and hard labor into your 
lives. When you stay in the walk with Me, it is not 
so. My path is so much easier and your burden seems
light because I am with you, guiding you.

Relationships based on earthly passions cannot 
withstand the coming storms. Only those built on Me
and My Word can. Ask Me to cause My will to be 
done in your life and your relationships, and I shall 
do it for you, for I desire you would be in a safe place
on solid ground that you may survive the storms.

I love you, My children.
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