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

with Christ.

Moeilijk te geloven Incredible
Bereid je voor op wat komt, mijn kinderen, je moet je
voorbereiden op wat komt as je het wil overleven 
terwijl je mijn geboden volgt.
De tijden die komen zijn niet te vergelijken met wat 
je eerder zag, velen van jullie willen er niet (levend) 
doorheen, en nog veel meer zullen dit ook niet 
kunnen als deze tijden aanbreken, door de 
verschrikkingen die je zal zien.
Wat je zult zien op de aarde tart de verbeelding van 
mensen, het is ongelooflijker dan welke gedachte, 
idee of Hollywood films, elke die je gezien hebt.
De voorbereidingen die je nodig hebt zijn: Bereid je 
ziel, je ogen en je oren voor, op een wereld anders 
dan wat je ooit zag, in je meest ongelooflijke 
dromen.
Moord zal schering en inslag zijn, het leven zal 
weinig waarde hebben, het zien van lijken die in de 
straten liggen zal “gewoon” worden.
Er komen plagen over alle delen van de wereld. 
Sommige veroorzaakt door de mens, met als doel de 
vernietiging. Anderen zijn het gevolg van de zonden 
van Mijn kinderen in de wereld.
De regeringen zullen op sommige plaatsen 
nauwelijks iets kunnen uitrichten als boze machten 
vechten om Mijn mensen onder controle te krijgen, 
en naties vallen uiteen.
Geen plaats zal veilig zijn voor het kwaad dat komt. 
Alleen door in Mij te blijven(*1) zal je veilig zijn. 
Alleen zij die zo dicht bij Mij wandelen, als het 
verblijven in mijn schaduw, zullen overleven en mijn
wil doen.
Kom dichter bij Me(*1) mijn kinderen, kom dichter 
bij, zodat je de verschrikkingen die in het einde der 
dagen komen zult kunnen doorstaan.

Psalm 57:2 Wees mij genadig, God, wees mij 
genadig, ik wil bij U schuilen,
schuilen onder de schaduw van uw vleugels,
tot het gevaar is geweken.

Prepare for the times, My children. You must prepare
yourselves for what is coming if you are to survive it 
while doing my bidding.
Times coming will be like no time you have ever 
known before. Many of you do not even wish to live 
through it, and many more will not, when the times 
arrive, because of the horrors you shall see.
What is coming to the earth defies the imaginations 
of mere men. It will be more incredible than any 
thoughts, ideas, or Hollywood movies any of you 
have ever seen.
The preparations you need to make are to prepare 
your souls, your eyes, your ears, for a world unlike 
anything you have seen even in your most incredible 
dreams.
Killing shall abound, and life will have little value. 
Seeing the dead in the streets of your cities will 
become common place.
Plagues shall come to all parts of the world. Some 
shall be man-made and used for destruction. Others 
shall be a result of the sins of My people in the 
world.
Government in some places will be non-existent as 
evil forces fight to control My people, and nations 
crumble.

No place shall be safe from the evil that is coming. 
Only by abiding in Me will you be saved from this. 
Only those who walk so closely with Me as to be in 
My shadow can survive and do My will.
Draw nearer to Me, My children, Draw nearer to Me,
that you may endure the horrors to come with the end
of days.

Psalm 57:1 Be merciful unto me, O God, be merciful 
unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the 
shadow of thy wings will I make my refuge, until 
these calamities be overpast.



(*1) Blijf in mij, kom dichter bij.
Voor wie niet bekend is met deze uitdrukkingen een kleine toelichting.
“Blijf in mij” betekend: volg mijn wezen, volg mijn karakter, volg mijn aanwijzingen, doe zoals ik. Om dit te
kunnen doen moet je natuurlijk weten Wie Jezus, wie God is en leren zijn aanwijzingen te begrijpen en leren 
doen. Hiervoor is tijd, overtuiging en doorzettingsvermogen nodig. Dit lukt je niet als je het “erbij doet”, 
naast je drukke wereldse leven. Zoiets moet prioriteit krijgen.
Dichter bij God komen is hieraan sterk gerelateerd. Door God te volgen en te zoeken word de afstand kleiner,
door je eigen wil te volgen en je te richten op het vermaak van deze wereld verval je in zonde en hierdoor 
word de afstand groter.
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