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We’re in
the Last Days

(They Began in 33 CE)

Paul Sumner

We zijn in
de Laatste Dagen

(Ze begonnen in 33 n.Chr.)

Vertaling: Marcel Achten

If I wrote splashy articles, with lots of exclama-
tion points ! ! ! and large bold lettering, announ-
cing that Planet Earth was in its Final Days,

and if I proclaimed I had insider information
about just when the very last Last Day of the
Last Days would be,

and if I were offering secrets on how to
escape those days for those readers who
sent me donation$ to $upport this
website . . .

I would get many more hits than I do, and be
pulling in lots of kesef and zahav. [Consider my
other non-money-making study Armageddon &
the Death of Messiah.]

Als ik opvallende artikelen schreef, met veel uit-
roeptekens ! ! ! en grote vette letters, aankondigde
dat Planeet Aarde in zijn Laatste Dagen was,

en als ik voor de buitenwereld verborgen infor-
matie uitriep over precies wanneer de allerlaatste
Laatste Dag van de Laatste Dagen zou zijn,

en als ik geheimen over hoe je aan die dagen kon
ontsnappen aan die lezers aanbood die mij een
donatie$ om deze website te beko$tigen
toestuurden. . .

Ik zou veel meer successen boeken dan nu, en veel
kesef (geld) en zahav (goud) binnenhalen. [Zie mijn
andere niet-geld-opbrengende studie Armageddon
en de dood van de Messias.]

What I will simply say here is that, indeed, we
are in the Last Days. They began when Yeshua
of Nazareth was born in Beit-Lehem of the Tribe
of Judah, then was executed, raised from the
dead, and inaugurated as Lord, King, and
Messiah, next to the throne of God.

Mine isn't an anointed message I received from
on High. It's what the New Testament says and
has said for 19 centuries.

Wat ik hier gewoon wil zeggen is dat we inderdaad
in de Laatste Dagen zijn. Ze begonnen toen Yeshua
van Nazareth, uit de stam Juda, in Beit-Lechem
geboren werd, daarna geëxecuteerd werd, uit de
doden opstond, en als Heer, Koning en Messias
nabij de troon van God ingehuldigd werd.

Wat ik hier beweer is niet een gezalfde boodschap
die ik van Boven kreeg. Het is wat het Nieuwe
Testament zegt en reeds 19 eeuwen gezegd heeft.

God, after he spoke long ago to the
Fathers in the prophets in many
portions and in many ways, in these
Last Days has spoken to us in his Son,
whom he appointed heir of all things,
through whom also he made the world.
(Hebrews 1:1-2)

Children, it is the Last Hour. And just
as you heard that anti-Christ is coming,
even now many anti-Christs have arisen;
from this we know that it is the Last
Hour. (1 John 2:18)

Nadat God lang geleden vele malen en op
vele manieren tot de Vaderen sprak in de
profeten, heeft Hij in deze Laatste Dagen
tot ons gesproken in Zijn Zoon, die hij tot
erfgenaam van alle dingen heeft gesteld,
door wie Hij ook de wereld maakte.
(Hebreeën 1:1-2)

Kinderen, het is het Laatste Uur. En net
zoals je hoorde dat de anti-Christus eraan
komt, zijn zelfs nu vele antichristen
opgestaan; hierdoor weten we dat het ’t
Laatste Uur is. (1 Johannes 2:18)
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He [Messiah] . . . has appeared in these Last
Times for the sake of you who through him
are believers in God, who raised him from
the dead. (1 Peter 1:20-21a)

Now, once, at the Consummation of the
Ages he [Messiah] has been manifested
to put away sin by the sacrifice of
himself. (Hebrews 9:26)

These things [in the Jewish Scriptures] . .
. were written for our instruction, upon
whom the Ends of the Ages have come.
(1 Cor 10:11)

Do this, knowing The Time, that it is
already the Hour for you to awaken.
(Romans 13:11)

Hij [de Messias]. . . is in deze Laatste
Tijden verschenen in het belang van u, die
door hem gelovigen zijn in God, die Hem
uit de dood opwekte. (1 Petrus 1:20-21a)

Nu, bij de voleinding der eeuwen, is hij [de
Messias] eenmaal verschenen om de zonde
weg te doen door het offer van zichzelf.
(Hebreeën 9:26)

Deze dingen [in de Joodse Geschriften]. . .
werden opgeschreven tot onze onderwijzing,
over wie de Einden der eeuwen gekomen
is. (1 Kor 10:11)

Doe dit, De Tijd kennende, dat het voor u
reeds het Uur is om te ontwaken. (Romeinen
13:11)

[Top]

As the Last Times continue, circumstances will
be much the same as they were in the first
century when Yeshua's disciples described them.

But realize this, that in the Last Days
difficult times will come. (2 Tim 3:1)

Know this first of all, that in the Last
Days mockers will come with their
mocking, following after the own lusts,
and saying, "Where is the promise of his
[Messiah's] coming?" (2 Peter 3:3-4a)

Terwijl de Laatste Tijden voortduren, zullen de
omstandigheden veelal hetzelfde zijn als in de eerste
eeuw, toen Yeshua's discipelen ze beschreven.

Weet wel, dat er in de Laatste Dagen zware
tijden zullen komen. (2 Tim 3:1)

Weet in de eerste plaats dit, dat in de
Laatste Dagen spotters met hun spot zullen
komen, die hun eigen begeerten volgen en
zeggen: "Waar is de belofte van zijn
[Messias’] komst?" (2 Petrus 3:3-4a)

Nothing mentioned in these passages was ever
absent in the past. The point being: the nature of
the last days will never change. They will not
improve — until Messiah returns.

The Hebrew prophets saw beyond the continual
hardships of the Last Days, to the times when the
Nations will flood toward the Messianic
Kingdom.

Niets van wat in deze passages vermeld wordt, was
er ook al niet in het verleden. Het punt is: de aard
van de laatste dagen zal nooit veranderen. Het zal er
niet op verbeteren - tot de Messias terugkeert.

De Hebreeuwse profeten zagen verder dan de
voortdurende ontberingen van de Laatste Dagen; ze
zagen de tijd waarin de Naties naar het Messiaanse
koninkrijk zullen toestromen.

In the Last Days, the mountain of the House of the
LORD will be established as the chief of the
mountains . . . and all the Goyim will stream to it.
(Isaiah 2:2)

In de Laatste Dagen zal, de berg van het
Huis van de HEER gesteld worden tot leider
van de bergen. . . en alle Goyim (niet-Joden)
zullen ernaar toestromen. (Jesaja 2:2)

It will come about that in the Last Days that I
shall bring you [Gog of the Land of Magog]
against my Land, in order that the Goyim may
know me when I shall be sanctified through
you before their eyes, O Gog. (Ez. 38:16)

Het zal in de Laatste Dagen gebeuren dat ik
u [Gog van het Land van Magog] tegen mijn
land zal brengen, opdat de Goyim mij
kunnen kennen als Ik via jou voor hun ogen
zal geheiligd worden, o Gog. (Ez. 38:16)

Perhaps the greatest capstone prophecy of that
Era (which is being fulfilled single persons at a
time right now) is this:

Misschien is het grootste profetisch sluitstuk over
dat Tijdperk (dat net nu aan individuen vervuld
wordt) wel dit:
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Afterward the children of Israel will
return and seek the LORD their God and
David their king [Messiah]; and they will
come trembling to the LORD and to his
Goodness [Messiah?] in the Last Days.
(Hosea 3:5)

Daarna zullen de kinderen van Israël
terugkeren en de HERE, hun God, en
David, hun koning [Messias] zoeken; en zij
zullen in de Laatste Dagen bevend tot de
HEERE en tot Zijn goedheid [Messias?]
komen. (Hosea 3:5)

This prophecy assumed life when the Kingdom
of God was announced or "came near" in the
preaching and person of Yeshua.

After John [the Immerser] had been taken
into custody, Yeshua came into Galilee,
preaching the Gospel of God, and saying,
"The time is fulfilled, and the Kingdom
of God is at hand; repent and believe in
the Gospel." (Mark 1:14-15)

The Lord appointed seventy others, and
sent them two and two ahead of him to
every city and place where he himself was
going to come. . . . "And whatever city
you enter ... heal those in it who are sick,
and say to them, The Kingdom of God
has come near to you." (Luke 10:1, 8-9)

Deze profetie veronderstelde leven toen het
Koninkrijk van God werd aangekondigd of "nabij
kwam" in de prediking en de persoon van Yeshua.

Nadat Johannes [de Doper] in hechtenis was
genomen, kwam Yeshua in Galilea, het
Evangelie van God predikend en zeggend:
"De tijd is vervuld, en het Koninkrijk van
God is nabij, bekeert u en gelooft in het
Evangelie." (Marcus 1:14-15)

De Heer benoemde zeventig anderen, en
zond hen twee aan twee voor zich uit naar
elke stad en plaats waar hij zelf naartoe zou
gaan. . . . "En welke stad gij ook zult ingaan
... genees die er ziek zijn, en zeg tot hen: Het
Koninkrijk van God is aan jou nabij
gekomen." (Lucas 10:1, 8-9)

As God's King-Priest over the Kingdom, Yeshua
was then inaugurated officially when he was
raised from the dead "and sat down at the right
hand of God" (Heb 1:3; 8:1; 10:12; 12:2). From
that position, he began to reign "far above all
rule and authority and power and dominion"
(Eph 1:21), until . . .

He has abolished all rule and all
authority and power. For he must reign
until he [God] has put all enemies
under his feet. And when all things are
subjected to him, then the Son himself
also will be subjected to the One who
subjected all things to him, that God
may be all in all. (1 Cor 15:24-25, 28)

Als Gods Koning-Priester over het Koninkrijk,
werd Yeshua officieel ingehuldigd toen hij uit de
dood was opgewekt "en aan de rechterhand van
God neerzat" (Hebr. 1:3; 8:1; 10:12; 12:2) . Vanuit
die positie begon hij te regeren "ver boven alle
overheid en macht en kracht en heerschappij" (Ef.
1:21), tot . . .

Hij heeft alle heerschappij, en alle gezag en
macht afgeschaft. Want Hij moet heersen,
totdat Hij [God] alle vijanden onder zijn
voeten heeft gelegd. En als alle dingen aan
Hem onderworpen zijn, dan zal de Zoon zelf
ook onderworpen worden aan de Ene die alle
dingen aan hem onderwierp, opdat God alles
in allen zij. (1 Kor 15:24-25, 28)

So Yeshua's followers are told to pray — during
these Last Days:

Derhalve worden Yeshua's volgelingen opgedragen
— tijdens deze laatste dagen — te bidden:

Our Father who is heaven, hallowed be
your name. Your Kingdom come, Your
will be done on earth as it is in heaven.
(Matt 6:9-10)

• Paul Sumner

Onze Vader die de hemel zijt; Uw naam
worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome, Uw
wil geschiede Op aarde zoals in de hemel.
(Matt 6:9-10)

• Paul Sumner

Please also consider The End of the End Times
and the critique False Prophet of the Rapture.

Overdenk ook Het einde van de Eindtijd en de
kritiek Valse Profeet van de Opname.


