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

with Christ.

Geen tijd voor Mij No Time To Know Me
Vele van mijn mensen betreden lichtzinnig de wegen 
van de zonde en denken, het geeft niet. Je voelt je 
zeker, met slechts wat kleine zonden zul je zeker niet 
verstrikt raken of jezelf niet kunnen vrijpleiten.

Geen zonde is zo klein in Mijn ogen, want elke 
zonde plaatst jou aan de ene kant en Mij aan de 
andere kant. Ik verlang dat we beide aan dezelfde 
kant staan, mijn kinderen opdat ik jullie beschermen 
mag.

In de duisterste van alle tijden welke ons wachten, 
zul je wanhopig iedere vorm van bescherming 
wensen, want van al je zekerheden in deze wereld zul
je worden ontdaan. Alles wat dan overblijft is wie je 
bent in Mij. Als je niet de tijd genomen hebt om te 
investeren in een relatie met Mij, er zal geen hulp 
voor je zijn. Geld, zelfs grote rijkdom, status, het 
betekent niets. Vrienden kunnen je niet helpen wat er 
zal weinig zijn om van te overleven. Voedsel zal 
worden als in de tijd van de ondergang van mijn 
heilige stad Jeruzalem, toen zij die daar in het nauw 
zaten het vlees van hun eigen kinderen aten, slechts 
om maar iets te hebben wat ze in hun mond kunnen 
doen.

De kracht van mijn woord in jou geest zal je dan 
behouden, want ik zal hen voorzien die Mij zijn gaan
kennen in deze tijd. Maar wee diegene die nu 
zichzelf vermaken en later spijt hebben, er zal dan 
geen gelegenheid meer zijn Mij te leren kennen 
midden in de chaos.

Mijn kinderen, sommige van U negeren mijn 
waarschuwingen, alsof dit alles nooit zal 
plaatsvinden, maar Ik ben geen mens dat ik zou 
liegen. Ik heb altijd getracht Mijn mensen, en ook zij 
die nog niet van Mij zijn, te waarschuwen voor de 
komende stormen. Deze storm zal alles overtreffen, 
en ze zal niet eindigen voordat mijn Zoon terugkeert. 

There are many of My people who tread lightly in 
waters of sin and think it matters not. You feel sure 
with only such small sins you surely will not become 
trapped or be unable to exonerate yourselves.

No sin is that small in My eyes, since every sin puts 
your actions on one side and Me on another. I desire 
we would be on the same side, My children, that I 
may protect you.

In the darkest of times up ahead, you will wish 
desperately for any kind of protection, since all you 
know will have been stripped away in the world. All 
that will be left will be what you have in Me. If you 
have not taken time to invest in a relationship with 
Me, there will be no help for you. Money, even great 
wealth, and prestige, will mean nothing. Friends will 
mean little since there will be little to survive on and 
food will become as in the time of the destruction of 
My holy city, Jerusalem, when those trapped would 
gladly eat the flesh of their own children, just for a 
morsel to put into their mouths.

The strength of My Word in your spirit will sustain 
you then, for I will provide for those who come to 
know Me in this time, but woe to those who play 
now and try to repent later, for there will be no time 
to come to know Me in the midst of chaos.

My children, some of you yet still disregard My 
warnings to you, as though these things will never 
come to pass, but I am not a man that I should lie. I 
have always tried to warn My people and those who 
are not yet Mine of coming storms. This storm will 
exceed them all, for this storm knows no end until 
My Son’s return. I desire you would not suffer in the 



Ik verlang dat je behouden word voor lijden in de 
komende tijd Mijn mensen, maar ik kan hen niet 
beschermen die weigeren tijd met mij door te 
brengen. Sommige denken dat zij hiervan ontheven 
zijn, maar je zult hierop zeker geen uitzondering zijn.

De duisternis komt en ze zal naar je zoeken. Alleen 
zij die hun hart vullen met het  licht van Mijn heilige 
woord en van Mijn aanwezigheid, alleen zij hebben 
de hoop op overleven tot het einde van deze tijd.

time coming, My people, but I cannot prepare those 
who refuse to prepare by spending time with Me. 
Some of you think you will somehow be exempt 
from what I am saying, yet you will not.

The darkness is coming, and it will search for you. 
Only those who fill their hearts with the light of My 
holy Word and My presence can hope to survive the 
end of the age.

Voor de bijbehorende bijbel verwijzingen, zie het originele bericht:
http://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=b4bb3ba3e1&e=73064d1ba0 

Toevoegingen:

Het evangelie volgens Matteüs 25:1 e.v.
[1] Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen,
de bruidegom tegemoet. [2] Vijf van hen waren dom en vijf verstandig. [3] Want de domme namen wel hun 
lampen met zich mee, maar geen olie. [4] Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen 
lampen. [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. [6] Midden in de nacht 
klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!” [7] Toen stonden alle meisjes op en maakten 
hun lampen in orde. [8] De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen 
gaan uit.” [9] Maar de verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en 
voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.” [10] Toen ze weg waren om te kopen, kwam de 
bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur 
ging dicht. [11] Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.” [12] Maar 
hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” [13] Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.

Vieren van de sabbat
Er zijn verschillende redenen om de sabbat te vieren:

1. Omdat U God gehoorzaam wil zijn
2. Omdat u de door God gestelde grenzen wil respecteren.
3. Omdat een mensen lichaam en de menselijke geest rust en ontspanning nodig hebben. Als je het die 

onthoud dan word je onnodig kwetsbaar.
4. Om tijd met uw schepper door te brengen.

Maar naar aanleiding van de profetie hiervoor wil ik speciaal uw aandacht vestigen op het laatste punt.
Ik wil U in overweging geven om God een belangrijke plaats en tijd te geven op uw wekelijkse rustdag.
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