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

with Christ.

Houd je blik op Jezus Eyes on Jesus
De wereld kijkt naar de verkeerde dingen. Ik wil niet 
dat Mijn mensen in beslag worden genomen door 
gedachten aan ziekte en plagen. Deze komen te zijner
tijd, zoals Mijn woord je vertelt. Elk van jullie heeft 
al genoeg aan zijn hoofd voor vandaag zonder deze 
dingen.
Mijn kinderen, waarom houd je jezelf steeds zo bezig
met de gedachten over de wereld en de staat waarin 
ze is? Niets van deze dingen kan jou raken als je in 
Mij blijft.

Mijn woord heeft de antwoorden op al je zorgen en 
het kan gemakkelijk voorzien in al je behoeften.

Weet je niet dat het luisteren naar wereldse verhalen 
de vijand van je ziel sterker maakt? Weet je niet dat 
hij de media gebruikt voor zijn doelen, meer en meer 
als de tijd voortschrijd, dat hij zijn leugens en 
misleiding verspreid via elke weg, en jou angsten 
doet groeien via deze wegen?

Houd je hart en je gedachten op Mij, Mijn kinderen, 
want ik wil niet dat je misleid word door de vijand 
als de misleiding op aarde toeneemt.

Nu, meer dan ooit moet je je ogen gericht houden op 
Mij.

The world has its eyes on the wrong things. I do not 
desire My people to be consumed with thoughts of 
sickness and plagues. These will come in due time as 
My Word tells you, but you each have enough to 
think about today without these things.

My people, why do you continuously preoccupy 
yourselves with thoughts of the world and its 
condition? For none of the world’s issues can touch 
you if you abide in Me.

My Word contains the answers to all your fears, and 
can easily provide for all your needs.

Do you not know that listening to worldly tales helps 
the enemy of your souls? Do you not know that he 
will use the media to his advantage more and more as
time progresses, that he will spread his lies and 
deceptions through every avenue and increase your 
fears those same ways?

Keep your heart and your thoughts on Me, My 
children, for I do not desire you to be deceived by the
enemy as the deceptions in the earth increase.

Now, more than ever, keep your eyes fixed on Me.
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