
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.

Jouw omstandigheden Your Circumstances
Mijn kinderen bidden zo vaak om het wegnemen van
de moeilijkheden in hun leven, maar ze realiseren 
zich niet waarom ze er zijn.

Je hebt zo vaak gebeden Mijn kind, dat Ik jou 
omstandigheden verander. Ik heb deze 
omstandigheden toegestaan om jou geloof te 
beproeven, zodat je eruit komt als goud. Ik heb 
toegestaan dat deze omstandigheden voortduurde 
zodat je er in groeit.

Ik heb toegestaan waar je niet naar verlangde om je 
nieuwe verlangens te geven.

Hierin is het antwoord wat je van me vraagt. Ik 
verlang dat jij door deze omstandigheden met nieuwe
ogen gaat zien, vanuit Mijn perspectief in de 
eeuwigheid, in termen van Mijn Koninkrijk.

Er is geen alternatief,  geen andere weg waarlangs ik 
je kan geven de gaven die Ik verlang dat je krijgt.

(In de geest zag ik een klein kindje wat nukkig huilt. 
Het heeft zijn zinnen op iets gezet. Haar vader tracht 
haar te geven wat ze wil maar door haar tranen kan 
ze niet goed zien en het kind begrijpt niet dat wat 
aangeboden word, is wat het wil. Uiteindelijk ziet het
de gave het het huilen houd op)

So often, My children pray for Me to remove 
difficulties from their lives, not realizing why they 
are there.

You have prayed many times, My child, for Me to 
change your circumstances. I have allowed the 
circumstances to try your faith, that you may come 
forth as gold. I have allowed the conditions to 
continue that you may prosper in it.

I have allowed what you do not desire to give you 
new desires. 

Herein lies the answer you seek of Me. I desire you 
would see through circumstances with new eyes, 
through My eternal perspective, in terms of My 
Kingdom.

There is no replacement, no other way I can give you
these gifts I desire you have.

(I saw in the Spirit a very small child, crying fitfully. 
It wanted something very badly. It’s father was trying
to give it what it wanted, but through its tears, the 
child could not see clearly and did not realize what 
was being offered was what it wanted. At last it saw 
the gift, and the crying stopped.)
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