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

with Christ.

Angst maakt je kwetsbaar Fear Weakens You
In de tijd die voor ons ligt kunnen sommige van mijn
kinderen angstig worden (toegeven aan de angst) 
door alles wat er om hen heen gebeurt op aarde, en 
doordat niet alles verklaard kan worden vanuit 
menselijke kennis.

Mijn kinderen, jou vijand de boze word gevoed door 
angst. Het is essentieel dat jou geloof in Mij sterk 
blijft en dat je niet bang word, wat je ook om je heen 
ziet of wat je voelt. Ik kan je dan beter beschermen.

Angst maakt mijn mensen zwak en het versterkt de 
tegenstander. Hij verheugd zich als jij je geloof 
verliest en bang word. Geef hem geen ruimte door 
jou angst.
Ondanks dat je Mij niet herkend in wat om je heen 
gebeurd, hoe beangstigend de dingen zich 
ontwikkelen, Ik ben altijd bij je. Ik verlang dat mijn 
mensen rust vinden door die wetenschap.

Mijn woord is waarheid, nu en voor altijd. Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven, de enige weg naar het
leven is door Mij. Alle waarheid komt door Mij en de
doorgang door de komende duisternis is ook door 
Mij. Houd je stevig vast aan je geloof in Mij, Mijn 
kinderen, geloof nooit dat ik je heb verlaten.

De tijd waar jullie op wachten  licht nu direct voor 
jullie.

In the times to come, some of My children may want 
to become afraid (to give in to fear)
because of all that is happening in the earth, and 
because of all that is not explainable according to 
human understanding.

My children, your enemy the Evil One feeds on fear. 
It is imperative that your faith in Me remains strong 
and you do not fear, regardless of what you see or 
feel. In this way, I will be able to better protect you.

Fear weakens My people and strengthens the enemy. 
He delights to see you lose faith and become afraid. 
Do not give place to him in this way.

Though you may not see Me in what is happening 
around you as fearful events are unfolding, I am with
you always, and I desire My people to take comfort 
in that knowledge. 

My Word is true, now and forever. I am the way, the 
truth and the life, and the only way to life is through 
Me. All truth comes through Me and the way through
the coming darkness is through Me.
Hold tightly to your faith in Me, My children. Never 
believe I have deserted you.

The time you have all been waiting for is just ahead 
now.


