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

with Christ.

Onverwachte verhoging Sudden Promotion
Nu is de tijd van verhoging van Mijn mensen – zij 
die ik elk opzicht mijn wil doen en niet hun eigen 
wil, Ik zal jullie in je bestemming plaatsen mijn 
kinderen.

Onverwachte verhoging komt van het noorden, het 
zuiden, het oosten en het westen, en ik zal de mijne 
versterken tegen de komende storm.

Alleen zij die voor zichzelf leven hoeven angst te 
hebben voor wat gaat komen, want ik zal de mijne 
beschermen als ik je uit het verleden leiden en naar 
een glorieuze toekomst brengen.

De toekomst is helder en vol vreugdevolle dagen 
voor hen die mij dienen! Zij die mij weerstaan en 
weigeren mijn wil te doen, zijn gaan veel verdriet, 
verlies en lijden tegemoet in deze tijd, want Ik moet 
hen aan beproevingen onderwerpen, zodat ze het 
gaan uitroepen naar mij en dat ze hun hart aan me 
geven, zodat hun zielen niet verloren gaan.

Mijn kinderen, bid continu voor je bestemming want 
werkelijk de tijd is daar voor jou.

Verheugt je, want ik zie mijn kinderen graag blij, net 
zoals jullie elkaar graag blij ziet.

Ik zal in deze tijd niets van het goede onthouden aan 
hen die leven om mijn wil doen.

Verheugt je Mijn kinderen!

Wees blij want je Koning komt snel nu!

It is now the time of the promotion of My people – 
those who do Mywill and not their own in every 
regard. I shall now place you into your destinies, My 
children.

Sudden promotion shall come from the north, the 
south, the east and the west, and I shall fortify My 
own against the coming storm.

Only those who live for themselves need fear what is 
coming for I shall protect My own as I bring you out 
of the past and into your glorious futures.

The future is bright and full of joyful days for those 
who serve Me! Those who refuse Me and refuse to 
do My will shall know much heartache, loss and 
suffering in this time, for I must arrange 
circumstances that they may know Me, cry out to 
Me, and give Me their hearts, that their souls would 
not be lost.

My children, continue to prepare for your destinies 
for the time has indeed arrived for you.

Rejoice, for I love to see My children joyful just as 
you love to see yours joyful.

I shall withhold no good thing from those who live to 
do My will in this time.

Rejoice, My children!

Rejoice.

Your King is coming back soon!
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