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

with Christ.

Achtervolg mij Pursue Me
Mijn mensen, Ik verlang dat je voorzichtig voortgaat 
de komende dagen, want de vijand heeft vele 
valstrikken voor je opgezet.

Velen van mijn mensen worden verleid om terug te 
vallen in hun oude zonden, misleid worden dat het zo
erg niet is en de gevolgen niet zo ernstig zijn. Dit is 
een leugen. Mijn kinderen, je moet staande blijven, 
keer terug naar mijn woord! Zij die dagelijks in mijn 
woord verblijven en in mijn aanwezigheid zijn, zij 
zullen zo niet misleid worden.

Vele van mijn mensen worden het moe het goede te 
doen en de vijand heeft hen misleid met de gedachte 
dan Mijn Zoon voorlopig nog niet snel zal 
terugkeren. Hij zal komen als een dief in de nacht, 
wees klaar, sta op de uitkijk! Bid mijn kinderen, zorg 
dat je niet achterblijft in de boze tijd die volgt zodra 
Hij de mijne uit de wereld heeft genomen. Want 
daarna word het een duistere tijd.

Vele van mijn mensen zijn voldaan geworden, je bent
tevreden met te weinig van Mij, Ik verlang dat je me 
zoekt met heel je ziel en heel je kracht. Zoek me 
gepassioneerd, achtervolg me, verlang meer van Mij!
Waarom zou je met minder genoegen nemen? 
Waarom verlang je meer van de wereld en niet meer 
van Mij, je schepper?

Voor hen die Mij zoeken met heel hun hart wacht een
grote beloning. Zij die in deze wereld arm zijn, maar 
rijk in Mij, zullen plots opbloeien in welvaart. Zij die
ziek zijn van lichaam, maar rijk in Mij zullen plots 
wakker worden , genezen en compleet. Zij die 
verlangen naar een levensgezel maar zich op Mij 
richten, zullen zich getrouwd terugvinden. Zij die het
zoeken mijn wil te doen en in mijn aanwezigheid 
zijn, zij zullen weten en wandelen in de dienst van de
aller hoogste.

My people, I desire that you would tread very 
carefully through coming days, as the enemy has set 
many snares for you.

Many of My people are being enticed to return to old
sins, being deceived into thinking they do not matter 
and that their wages will not be severe. This is a lie, 
My children that you must resist. Return to My 
Word! Those who are in My Word daily and in My 
presence shall not be deceived in this way.

Many of My people have grown weary in well doing 
and the enemy has deceived them into thinking My 
Son’s return will not happen soon. He shall come like
a thief in the night – be ready – be watching! Be 
praying, My children! Do not be left behind in the 
evil that shall follow when he has taken My own out 
of the world, for it shall be a dark and grievous place 
then.

Many of My people have grown complacent – you 
are satisfied with not enough of Me, and I desire you 
would seek Me with your whole being. Seek Me 
passionately – follow after Me. Pursue more of Me! 
Why do you settle for less, My people? Why do you 
desire more of the world and not more of Me, your 
Creator?

For those who pursue Me with all their hearts, I have 
great rewards in store – those who are in poverty in 
the world but rich in Me shall suddenly bloom with 
prosperity. Those who are ill in body but rich in Me 
shall suddenly wake up healed and whole. Those who
long for mates but turn to Me shall suddenly find 
themselves married and fulfilled. Those who seek to 
do My will and sit in My presence daily, you shall 
know and walk in your assignments from on high!



Mijn mensen, verlang naar rechtvaardigheid en heb 
een afkeer van de zonde. Zij die mij najagen en 
voortdurend in mijn woord te vinden zijn, zij zullen 
vervuld worden, geheeld worden en vooruit komen. 
De dagen die voor u liggen, voor zij die leven om 
mijn wil te doen, ze zijn zeer helder, want je zult 
mijn glorie zien!

My people who crave righteousness and hate sin, 
who pursue Me and stay in My Word continually 
shall be filled, healed and prospered. The days ahead 
for you who live to do My will are very bright 
indeed, for you shall see My glory!
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