
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.

Kom terug naar Mij Come Back To Me
Ik roep Mijn uitverkorenen uit de varkensstallen. Ik 
roep hen die de paden van rechtvaardigheid hebben 
verlaten, om naar Mij terug te komen, om in je 
bestemming te gaan staan in deze laatste dagen, 
zodat wij een kunnen zijn, zodat jij in Mijn kracht 
kunt wandelen, gevuld met Mijn Heilige Geest.

Ik roep hen die de waarheid verlaten hebben om thuis
te komen. Roep het uit nu om genade, Mijn kinderen 
voor je verloren geliefden, want nu is de tijd dat ik 
hen op machtige wijze zal gebruiken! Nu is het de 
tijd voor hen (zij die afgedwaald zijn) om in de 
wedstrijd te komen voor de prijs van hun roeping. De
zalving op jullie gebeden is nu zo sterk dat sommige 
van jullie de antwoorden zullen zien binnen enkele 
uren. Je zult de verloren zoon/dochter naar huis zien 
rennen in grote vreugde. En er zal grote vreugde zijn 
in de hemel als elk van het terug thuis komt.

Ik heb grote en machtige werken wachten op hen die 
Mij gehoorzamen. Ik heb grote voorraadkamers met 
schatten hier in de hemel voor deze laatste dagen. 
Mooie liederen, en kunst, mooie boeken en 
getuigenissen van Mijn grote kracht, maar Ik heb 
iemand nodig die Mij gehoorzaamd voor elk van 
deze (schatten). En zo vaak denken Mijn kinderen 
dat ze gereed zijn, terwijl ze dat niet zijn. Je hebt Me 
niet gehoorzaamd in alle dingen. Je hebt niet 
vergeven. Je wandelt niet in liefde tot anderen. Je 
bent niet bereid te verdragen wat nodig is om Mijn 
roeping te beantwoorden.

Maar voor hen die dit doen, de beloning zal zeer 
groot zijn.

I am calling My chosen out of the pig pens. I am 
calling those who have left the righteous paths to 
come back to Me, to enter into your destinies in these
final days, that we may be One, that you may walk in
My power, filled with My Holy Spirit.

I am calling those who have left truth to come home. 
Cry out for mercy now, My children, for your lost 
loved ones, for now is the time I shall use them 
mightily! Now is the time for them to enter the race 
for the prize of their high callings. Now is the 
anointing so strong on your prayers that some of you 
will see answers within hours. You shall see the 
prodigals come running home to their Father with 
great joy. And there shall be great joy in heaven as 
each of these return home.

I have great and mighty works waiting for those who 
obey. I have great stores of treasure here in heaven 
for these last days – beautiful songs, and art, 
wonderful books, and testimonies to My great power,
but I need someone to obey Me for each of these. 
And so often, My children think they are ready, when
you are not. You have not obeyed Me in all things. 
You have not forgiven. You do not walk in love 
towards others. You are not willing to endure what 
you must in order to answer My calling.

But for those who will, the rewards shall be very 
great.

Luke 15:18-20
18 I will arise and go to my father, and will say unto him, 
Father, I have sinned against heaven, and before thee,
19 And am no more worthy to be called thy son: make me 
as one of thy hired servants.
20 And he arose, and came to his father. But when he was 
yet a great way off, his father saw him, and had 
compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.
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Wees je bewust dat het geloof niet bedoeld is voor de westerse zelfgerichte consument. Een recht geloof 
brengt een geestesgesteldheid die opofferend is en die geeft in vreugde.

Romeinen 12:
[1] En nu, broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming: Wijd uzelf aan Hem toe als een levende, heilige 
offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. [2] Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word
andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, 
welgevallig en volmaakt.

Om bovenstaande tekst wat concreter te maken in onze tijd, zie: Mega kerken, de kerk van onkruid. 
(Engelstalig) Voor u deze film bekijkt wil ik nog opmerken: Niet alles wat er in deze kerken gezegd word is 
verkeerd. Er worden hele zinnige dingen gezegd. Ook de gegeven voorbeelden laten dit zien. Het probleem is
veel meer wat er niet word gezegd. Het is vaak een boodschap, een selectie, die acceptabel is voor 
onbekeerde mensen. In deze documentaire word deze kwestie met een aantal extreme voorbeelden heel 
duidelijk gemaakt. Toch is het goed ook op zoek te gaan naar meer genuanceerde problemen, en te zien of 
deze in jou omgeving, of bij jezelf, ook aanwezig zijn. Of ook jij misschien alleen hoort en doet wat “de oude
mens” verdragen kan?

Psalm 86:
[11] Wijs mij uw weg, heer, en ik zal hem in trouw aan U bewandelen.
Richt mijn hart onverdeeld hierop: dat ik uw naam mag vrezen.
[12] Dan zal ik U danken met heel mijn hart, Heer mijn God, voor altijd uw naam verheerlijken.

https://youtu.be/Zn-9qVw2Jck

