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

with Christ.

De koning komt! The King Is Coming!
De tijd waarin de zonden van velen onverhuld 
zichtbaar gaan worden is dichtbij. Ik ben de God van 
de waarheid, niet die van misleiding en leugens.

Er zijn zij die zich voordoen als goede herders, die 
heimelijk mijn kudde verscheuren. Ik vertel je nu dat 
Ik zelf, De God die alles ziet, zal dit alles voor de 
hele wereld te kijk zal zetten. Je zult je niet langer 
verbergen achter leugens in Mijn naam! Ik laat het 
niet toe dat mijn kinderen door jullie misleid worden!

Een Grote misleiding zal over de wereld komen. (Ik 
zie een visioen van een zwerm zwarte vliegen, als 
een luid zoemende zwarte wolk) zij worden gevoed 
door de kinderen van de boze. Alleen zij die in Mij 
blijven zullen aan misleiding ontkomen, want de 
Heilige Geest zal hen de waarheid laten zien.

Wees niet bang, mijn kinderen, want ondanks dat de 
tijd van het einde nadert, voor jullie betekend dit 
glorie, vreugde en beloning. Want ik zal voor jullie 
zorgen in deze tijd. Mijn Geest zal je leiden en Ik zal 
Mijn engelen sturen om te voorzien voor jullie. 
(Ps.145)
Wees niet bang voor de kunsten van de boze, want hij
kan mijn kinderen niet aanraken zonder dat ik dit 
toelaat. Wandel met Mij in liefde en verblijf in Mijn 
woord (Overdenk het dag en nacht, negeer de 
omstandigheden om je heen) en je zult niets nodig 
hebben wat je niet al hebt.

Verheug je mijn kinderen!

Hef je hoofd op en verheug je, want je redding uit 
deze duistere en kwaadaardige omgeving komt 
naderbij.

Jou Koning komt!

The time is coming soon when the sins of many shall
become evident for all to see. I am the God of Truth, 
not deception and lies. 

There are those who pretend to be good shepherds 
who secretly devour My flock. I tell you now that I – 
Myself – I, the God Who Sees everything, will 
expose this for the whole world to see. You will hide 
behind lies in My Name no longer! I will not allow 
My children to go on being deceived by you!

Great deception is coming upon the earth (in the 
spirit I see a swarm of demonic flies – like a black 
cloud, buzzing loudly) which shall be fed by children
of the Evil One. Only those who abide in Me shall 
escape this deception, for My Holy Spirit shall reveal
the truth to them.

Fear not, My children, for though the time of the end 
is upon you, for you this means great glory, joy and 
rewards! For I shall take care of you in this time. My 
Spirit will guide you and I shall send My angels to 
provide for you.

Do not fear any ability of the Evil One, for he cannot 
touch those who are Mine without My consent. Walk 
in Me in love and stay in My Word (I see He means 
meditate in it day and night – at all times, while 
ignoring circumstances around you) and you shall 
not need anything you do not have.

Rejoice, My children!

Look up and rejoice, for your redemption from the 
darkness and evil of your surroundings draweth nigh!

Your King is coming!


