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

with Christ.

Een grote beloning Great Rewards
Ik wil mijn mensen graag naar een leven, dieper in 
het koninkrijk brengen, terwijl ze nog op aarde zijn. 
Ik verlang er naar dat jullie mij vertrouwen voor een 
leven zoals je dat nooit hebt gekend. Ik wil jullie tot 
het hoofd maken, en niet de staart(*1), U zult omhoog 
gaan en niet omlaag, u zult uitlenen en niet van 
anderen hoeven te lenen.
Van jullie zal dit een groot geloof vragen in Mijn 
vermogen je welvaart te geven, Ik kan je voorbij je 
wildste dromen brengen(*2), Mijn mensen. Ik wil dit 
doen zodat zij in de wereld zien dat je gezegend bent 
en zij zullen niet kunnen begrijpen hoe je op deze 
hoogte hebt kunnen komen.

Ik zal jullie in Mijn glorie laten zien voordat ik jullie 
thuis breng bij Mij, zodat de wereld kan zien en 
weten dat Ik de levende God ben, de God van Israël, 
eens de God van de verenigde Staten die Amerika 
voor een tijd verhoogde, totdat zij mij de rug 
toekeerden.

Maar mijn mensen roepen het uit naar Mij, en hen zal
ik eren en door hen zal ik glorie laten zien. Ik heb 
jullie een grote beloning beloofd mijn kinderen, en 
nu gaan jullie daarin wandelen.

Wees blij, verheugt je.

Geloof dat ik machtige dingen zal doen, reinig je 
geest door dagelijks in mijn woord te zijn zodat je het
voertuig van mijn eer kun zijn, geschikt voor Mij om 
te gebruiken.

Mijn kinderen, je kunt niet bevatten welke grootheid 
en glorie ik jullie wil geven. Als je dicht bij Mij 
wandelt, gaan we grote dingen doen op aarde!

I wish to take My people to a higher level of 
kingdom living while they are still in the earth. I 
desire you would believe Me for a level of living 
such as you have never known. I desire to make you 
the head and not the tail, above and not beneath, a 
lender, not a borrower, My people.
From you, this will require much faith in My ability 
to prosper you. I can take you beyond your wildest 
dreams, My people. I desire to do this that those in 
the world may see you and know you are blessed. 
For those in the world shall not be able to 
comprehend how you have been taken to such great 
heights!

I shall display you in all My glory before I bring you 
all home to Me, that the world may see and know 
that I AM the living God, the God of Israel, the 
former God of the United States that made America 
great for a time, until you turned your back on Me.

But the voices of My people cry out to Me and those 
shall I honor and show great glory through. I have 
promised you great rewards, My children, and now 
you shall walk in them.

Rejoice! Rejoice! Rejoice!

Believe Me to do mighty exploits! Cleanse your 
minds by being in My Word daily that you may be a 
vessel of honor, fit for My use.

My children, you cannot comprehend the greatness 
and glory I desire for you. If you will walk closely 
with Me, we shall do great things in the earth!
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Toevoegingen:

(*1) Deut.28:13
(*2) Rijkdom is problematisch voor een gelovige. Zie Spreuken 30:9. Het verlangen naar rijkdom als doel 
op zichzelf is zonder meer gevaarlijk. Alleen in de context van Gods wil en met bescheidenheid van de 
gelovige kan dit vruchten voortbrengen. Als je rijkdom gegeven word en je bent niet in staat er anderen mee 
te zegenen dan is dit beslist een punt van zorg en gebed.

Deze tekst bevat passages die specifiek zijn voor Amerika. Toch is het goed om ook deze tekst in overweging
te nemen. Ook hier keren we massaal de Heer de rug toe en daarbij, we leven in dezelfde wereld. Amerika en 
Europa zijn met nauw elkaar verbonden.


