
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.

Mijn overblijfsel My Remnant
Mijn overblijfsel op aarde is erg klein. Ik verlang dat 
ik een groot overblijfsel had, maar het is niet zo. Zij 
de werkelijk met Mij wandelen, die zich werkelijk 
offeren aan Mij, die Mij voorop zetten in alle dingen,
zijn erg weinig in aantal.
Velen geloven dat ze deel zijn van Mijn overblijfsel, 
maar zijn het niet. Ze zullen niet beschermd worden 
in wat komt omdat ze me niet werkelijk kennen.1 Ze 
reserveren geen tijd voor Mij, ze offeren niets op om 
me te dienen, ze plaatsen Mij niet vooraan in hun 
levens. In wat komt, zullen zij de denken dat ze Mij 
kennen, vele tegemoetkomingen verwachten, die niet
komen, want Ik ken hen niet.
Oh Mijn kinderen, wees zeker van je hart, wees zeker
van je wandel, reserveer nu tijd voor Mij, want later 
zal te laat zijn als je dit niet doet.
Wandel nu in wijsheid, en wees blij later.

My Remnant in the earth is very small. I desire I 
would have a great remnant, but it is not so. Those 
who truly walk with Me, who truly sacrifice for Me, 
who truly put Me first in all things, are very small in 
number.
Many believe they are part of My Remnant that are 
not part. They shall not be protected in what is 
coming because they do not truly know Me. They 
make no time for Me, they make no sacrifices to 
serve Me, they do not put Me first in their lives.
In what is coming, those who think they are Mine 
will expect many concessions that will not appear, 
for I do not know them.
Oh My children, be sure of your heart, be sure of 
your walk. Make time for Me now, for later will be 
too late for you if you do not.
Walk in wisdom now, and be glad later.

Matthew 24:4
4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that 
no man deceive you.

Matthew 25:1-8
25 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten 
virgins, which took their lamps, and went forth to meet the
bridegroom.
2 And five of them were wise, and five were foolish.
3 They that were foolish took their lamps, and took no oil 
with them:
4 But the wise took oil in their vessels with their lamps.
5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and 
slept.
6 And at midnight there was a cry made, Behold, the 
bridegroom cometh; go ye out to meet him.
7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; 
for our lamps are gone out.
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1 Als je dit negatief uitlegt dan denk je dat dit een straf of afwijzing is. Ik denk echter dat hier bedoeld word: als je God niet 
kent, dan luister je niet naar Hem maar je probeert Hem te vertellen wat Hij voor jou moet doen. Vele “gelovigen” denken dat 
God naar hen moet luisteren. Of als je al wel luistert, dan is je geloof niet groot genoeg om God te volgen, ook als Zijn 
instructies tegen jouw begrip in gaan en daardoor kan Hij je niet beschermen. 
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