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

with Christ.

Voordat alle hoop is
vervlogen

Before All Hope Is Gone

Het is van het grootste belang dat mijn mensen op 
hun (fysieke) plaats blijven in deze tijd, met het oog 
op hun veiligheid. Verhuis niet, tenzij ik je daar 
aanwijzingen voor geef. Mijn mensen, want ik heb de
mijne daarheen gebracht waar ze het meest veilig zijn
voor wat gaat komen.

Velen van jullie worden door de duivel verleid om je 
te verplaatsen om redenen waarvan je denkt dat ze 
van mij zijn, maar ik zeg je, werkelijk, ze zijn niet 
van mij. Mijn mensen moeten mijn stem kunnen 
onderscheiden in de tijden die komen, of hun leven 
zal te vroeg eindigen door verleiding. Ik verlang dat 
je je leven vol maakt en het werk van mijn koninkrijk
doet Mijn kinderen. Ik verlang ernaar dat je het 
evangelie brengt naar hen die nog verloren zijn, 
voordat het te laat is, voordat alle hoop is vervlogen.

Sommige van mijn kinderen zijn bezig met de 
werken van mijn Koninkrijk, en ik zie het met 
vreugde, ga door mijn mensen, jullie beloning zal je 
niet worden onthouden, voor je gehoorzaamheid en 
de  opoffering die je bracht om me te dienen. Ik 
beloon altijd hen die voor me werken.

Houd je ogen op Mij en op het grote offer van Mijn 
Zoon. Vul jullie harten met Mijn Woord, niet met het 
vuil van de wereld om je heen. Houd je gedachten 
heilig en mij welgevallig.

De tijd waarin er geen zorgen meer zijn (de hemel) 
komt snel!

It is of the utmost importance that My people remain 
in their (physical) places now for safety’s sake. Do 
not move unless you are directed to by Me, My 
people, for I have moved My own where they will be
most protected from what lies just ahead.

Many of you are being tempted by the Evil One to 
move for reasons you think are Me, but I tell you 
truly they are not of Me. My people must be able to 
discern My voice in times coming or their lives shall 
be cut short by deception. I desire you would live 
long on the earth doing My Kingdom work, My 
children. I desire you would help evangelize those 
who are still lost in the world before it is too late, 
before all hope is gone. (the end of time)

Some of My children are busy with work for My 
Kingdom and in you I am well pleased. Carry on, My
people, for you shall not be unrewarded for your 
much obedience and the sacrifices you have made to 
serve Me. I always reward those who work for Me.

Keep your eyes on Me, and on My Son’s great 
sacrifice. Fill your hearts with My Word, not the filth 
of the world around you. Keep your thoughts holy 
and pleasing unto Me.

Your time of no more sorrows (heaven) is coming 
soon!
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