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

with Christ.

In een dag In A Day
Ik wens dat mijn mensen deze tijd gebruiken om zich
te bezinnen. Kijk eens naar degene die je kende, en 
hoe hun levens eindigden. Overzie diegene die je nu 
kent – betekend hun leven iets voor Mijn koninkrijk?
Zorg dat jou leven wel iets betekend, Mijn kinderen, 
met vriendelijkheid, liefde, vrijgevigheid, 
bemoediging - door je getuigenis te delen, help 
anderen vrij te komen.

Ik wens dat Mijn mensen zich doelen stellen voor dit 
jaar – dat zij door hun leven op enige wijze een teken
nalaten op de wereld waarin ze leven – door elke dag
vriendelijk te zijn, in het bijzonder tot hen die ze niet 
kennen en tot hen die Mij niet kennen.

Ik verlang dat jullie actief deel uitmaken van de 
gemeenschap waarin je leeft. Door de geavanceerde 
technologie zijn velen van mijn mensen geïsoleerd 
geraakt. Gelijktijdig sterven kostbare zielen in jullie 
straten, zonder ooit te weten dat het offer van Mijn 
Zoon voor hen was. Ga jullie huizen uit, en rijk uit 
naar de duistere en stervende wereld rondom jullie. 
Mijn kinderen, er is zo weinig tijd nog, en alles zal in
een dag veranderen, dan zullen vele van deze kansen 
voorbij zijn – dan zul je vooral bezig zijn met 
overleven.

Wees mijn armen.

Wees mijn stem.

Wees mijn liefde is de stervende wereld rondom je, 
want ik kom snel terug!

I desire My people would use this time to reflect. 
Reflect on those you have known and how their lives 
ended. Reflect on those you know now – do their 
lives count for much in My Kingdom?
Make your lives count, My children, with kindness, 
love, giving, encouragement – with sharing your 
testimony, with helping others to get free.

I desire My people would set goals for themselves 
for this year – that they would make a mark on this 
world they live in with their lives in some way – by 
being kind every day, especially to those they do not 
know and those who do not know Me.

I desire My people would become involved in the 
communities where they live. Because of the 
technological advances of your generation, My 
people, too many of you have become isolated. 
Meanwhile, precious souls die in your streets, never 
knowing My Son’s sacrifice was for them.
Go out of your houses and reach out to the dark and 
dying world around you, My children, for there is 
little time left – all will change in a day, and many of 
these opportunities will be lost – you will be focused 
on surviving then.

Be My arms.

Be My voice.

Be My love in the dying world around you, for I am 
coming back soon!
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Johannes 9:4
We moeten de daden van Hem die Mij gezonden heeft, verrichten zolang het dag is; de nacht komt, en dan 
kan men niet werken.
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