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

with Christ.with Christ.

Achteruit Backward
De vijand probeert om je aandacht achteruit te 
richten zodat je niet goed voorbereid bent op wat 
voor je ligt.
(Ik zag in de geest dat Hij met achteruit, doelt op 
dingen, mensen of activiteiten in het verleden)

Richt je op iedere nieuwe dag wanneer ze komt. 
Verlang niet naar dingen uit het verleden. Weet dat ik
heb voorzien in alles wat je nu nodig hebt. Houd je 
focus op de vreugde van je redding en je wandel met 
Mij. Dan zal Ik je leiden.

Nu, meer dan ooit Mijn kinderen, moet je dicht bij 
me wandelen. Het einde van deze eeuw nadert en 
alleen Ik kan jou beschermen, want alleen Ik weet 
wat er komen gaat. Ik ben de Heer.

Luc. 9: [62] Tegen hem zei Jezus: ‘Wie de hand aan 
de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet 
voor het koninkrijk van God.’

Psalm 35: [9] Dan zal ik om de heer juichen,
mij verheugen om Hem die redt.

The enemy seeks to turn your focus backward , so 
you will not be properly prepared for what lies ahead.

(I saw in the spirit that by backward, He meant 
towards things, people, or activities in our past.)

Focus on each new day as it arrives. Do not wish for 
the things or people from your past. Know that I have
provided all you need for now, and keep your focus 
on the joy of your salvation, of your walk with Me. 
And I will lead you on. 

Now, more than ever, My children need to walk 
closely with Me. The end of this age approaches and 
only I can protect you, for only I know what is 
coming. I am the Lord. 

Luke 9:62: And Jesus said unto him, “No man, 
having put his hand to the plow and looking back, is 
fit for the Kingdom of God.”

Psalm 35:9: And my soul shall be joyful in the Lord: 
it shall rejoice in his salvation.
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