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PSALM 83 - ISRAEL EN AL ZIJN HATERS  
 

 

 

 

 

 

 

Jodenhaat is terug aan de orde, net als ten tijde voor de laatste wereldoorlog. Doch 

vooraf werd er ook die oorlog gevoerd 1000 v. Chr. als eerste vervulling. Gods volk 

overwon later in 1948,1967 en 1973. Telkens wilde men Israël van de kaart vegen, 

deze arrogante grootspraak hoort men opnieuw door verblinde politieke leiders, als in 

Iran.  

De apostel Paulus waarschuwde de christenen van de eindtijd om de Geest niet uit 

te doven, en de profetieën niet te verachten. (1 Thess.5:20). Profetie is voor de 

gelovigen, dit is precies wat hun geloof levendig houdt. (1 Kor.14:22). Profetie 

versterkt de hoop en geestelijke blijdschap van alle wedergeboren christenen. Ook 

de apostel Petrus steekt zijn wijsvinger in de lucht, en roept tot u die het nu leest:    

En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te 
geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw harten. 2 Petr.1:19 
 

Psalm 83 is een lied en een gebed dat men zingt met blijdschap, het lijkt niet zo 

duidelijk, maar dit is profetie geïnspireerd door de H. Geest! Asaf, de zangmeester 

van koning David, zingt het luid biddend om hulp. Het lied ontstond toen Israël onder 

zware druk kwam van zijn vijanden. Wij beleven vandaag een gelijkaardige situatie, 

Israël komt onder vuur, letterlijk en figuurlijk!  

Israël kwam in strijd met de Moabieten en de Ammonieten. (2 kron.20) Ze werden 

sterk bemoedigd op volgende wijze: 

Zo zegt de HERE tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze 
grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. (2 Kron.20:15). 

 

Bijna de ganse wereld lijkt zich te keren tegen Israël, maar dat is een goede 

aanleiding tot gebed om Israël dichter bij zijn God te brengen. Asaf begint zijn psalm 

met de opmerking alsof God doof is, en hen niet hoort of ziet! Ze hebben Gods hulp 

dringend nodig! 
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(Ps.83:1) Meestal wordt er meer gebeden in geest en waarheid, 

als men grote problemen krijgt, dit is algemeen bekend 

fenomeen. Zo vinden wij ook vandaag oproepen om te bidden 

voor de vrede van Jeruzalem, en opdat Gods volk tot inkeer 

komt en gaat geloven dat Jezus hun enige ware Messias is! 

Het vertrouwen zal pas terugkeren bij een overblijfsel van 

Israël! Jezus de vredevorst komt, en ware vrede betekent geen 

wapenstilstand! 

 

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 
Psalm 46:3 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de 

bergen in het hart van de zee. 
 

 
(3,4) De vijanden van Israël en alle haters laten zich meer en meer horen met 

dreigende taal.  Ze smeden samen en plegen een grote aanslag of aanval tegen 

Gods volk. (Gog uit Magog?) Wij leven precies in die gevaarlijke omstandigheden 

vandaag. (5) Men wil Israël van de kaart vegen, zodat er nooit meer aan hen zou 

worden gedacht. Hier vinden wij de talrijke uitspraken in de media van het 

strijdlustige Iran en zijn terroristen. De haters vergaderen om alle leiders die Israël 

beschermen en ondersteunen te dwarsbomen. Momenteel Amerika, e.a. welke Israël 

beschermt en steunt.   

Geheime allianties! 
(6,9) Israëls vijanden hebben een complot of een verbond gemaakt om hen aan te 

vallen. Doch ze vergeten de God van Israël! Denken zij dat God zijn volk heeft 

vergeten? De Babelse kerk te Rome, is zeker nooit in de plaats gekomen van Israel, 

zoals eeuwenlang werd geleerd. Israël kwam terug naar zijn beloofde land in 1948! 

Ook maakten de Joodse volksleiders eens een complot om Jezus te stenigen, doch 

dat gebeurde toen niet, want zo stond het niet profetisch beschreven! (Joh.10:31). 

Niets gebeurt buiten de wil van God, ook vandaag niet. (Hand.4:28). 

Wie zijn die vijanden in deze psalm beschreven? 
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In de eerste plaats vinden wij hier “Edom”= Saoedi-Arabië, nakomeling van Esau,  

Moabieten, Ammonieten, de Jordaniërs. Jordanië onafhankelijk land sinds 1946. 

Daar wonen veel Filistijnen en later Palestijnen genoemd. 

Ik heb gehoord het gesmaad van Moab en het gehoon der Ammonieten, waarmede zij mijn 
volk smaadden en zich verhieven tegen hun gebied. Sefanja 2:9 Daarom, zo waar Ik leef, luidt 
het woord van de HERE der heerscharen, de God van Israël, voorwaar, Moab zal aan Sodom 
gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van distelen en een zoutgroeve 

en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk zal hen plunderen en de 

rest van mijn natie hen erfelijk bezitten.10 Dit zal hun wedervaren voor hun overmoed, want 

zij hebben gesmaad en zich verheven tegen het volk van de HERE der heerscharen. 

De Hagarenen, de Egyptenaar, Arabische 

nakomelingen van Hagar.  Gebal, de libanon.  

Amalek vermengde zich met de Ammonieten, wij 

vinden ze niet als een land, wellicht als een 

terreurgroep.  

Filistea, Gaza, Palestijnen, nooit in de geschiedenis, 

als land bestaan, werken samen met de inwoners van 

Tyrus (Libanon) Gaza verdwijnt! (Zef.2:4) Ook Basan, de Golanhoogten, krijgt Israël 

terug zoals in Jer.50:19! Gebal mogelijk Libanon. 

Assur, Iran, Syrië en noord Irak, ondersteunt krachtig op financieel vlak, de zonen 

van Lot. Iran zal zich zeker aansluiten bij dit complot. In 1991 hadden die landen al 

een conferentie Madrid met dit onderwerp. 

Vandaag 22 mei lezen wij over uitspraken vanuit Pakistan om Israël aan te vallen 

met een atoombom als vergelding en steun voor de moslims. 

Nog een andere alliantie. 
 

De profeet Zacharia (14) schreef over een ander complot, doch niet over bepaalde 

volkeren, maar over “alle” heidenen, welke een plan smeden om ten strijde te 

trekken tegen Jeruzalem. De haat tegen de Joden zal via de leugenachtige media 

nog meer toenemen, dit is de strategie van de duivel, doch het zal een aanleiding 

worden dat Gods volk hun ware Messias zal ontdekken en zich zullen bekeren, en 

geloven in de ware koning der Joden, wat destijds op het kruis werd vastgenageld.  

Zacharia 14:2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal 
genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft 
van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet 
uitgeroeid worden. 
 
Jeruzalem, de stad van God, wordt uiteindelijk kortstondig een verdeelde stad, dan 

hebben wij de verwachte wederkomst van Jezus Christus op aarde, en alle vijanden 

worden omgebracht of vluchten weg. Schepen van Tarsis (EU) zullen ten onder 

gaan! (Ps.48) 
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Als Gods volk zal beginnen te bidden en te  

aanroepen in Jeruzalem, komt God in actie! 
 

God, doe hun als met Midjan… 

(10,13) Israël bidt hier om zijn vijanden 

een verpletterende nederlaag te geven, 

zoals reeds in de geschiedenis van Midjan 

en Jabin. Mozes streed tegen Midian, 

maar zocht eerst eenheid onder zijn volk 

voor een leger. Num.31:4 Breng hun 

leiders (edelen) om die de woonsteden 

van God in Israël in bezit willen nemen. 

Zijn deze woonsteden, verblijfsplaatsen en grondgebied waar Joden woonden?  De 

Westbank?  De Golanhoogten? Jordanië? 

(10,11) Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison, 
Psalm 83:11 die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden voor het land. 

 

Dit is een gebed als een noodkreet dat wij horen! Het leek of Israël de ganse wereld 

als vijand kreeg. Vandaag begint opnieuw de Jodenhaat, begrijpelijk, de mensen zijn 

goddeloos geworden, de enige God verwerpt men, en dit is de God van Israël. Voor 

sommigen: Alle godsdiensten krijgen de schuld dat deze wereld ten onder gaat. 

Jammer voor de sterveling die Jezus niet persoonlijk wil volgen en ter helle 

vaart!  

DE PROFEET JEREMIA EN CORONA… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan dodelijke (besmettelijke) ziekten zullen zij sterven, zij zullen niet beklaagd noch 
begraven worden, tot mest op de akker zullen zij zijn; of 

door het zwaard en de honger zullen zij aan hun eind komen, en hun lijken zullen tot 
voedsel zijn voor het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde.Jer/8,2 
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Wanneer Israël opnieuw naar hun God zal luisteren dan belooft God hun 

overwinning. Hij zal hen redden uit de hand van al hun vijanden! (15:20). 

De profeet kondigde aan dat God wereldwijd zal optreden en de goddelozen als 

stront en mest op het land zullen worden (Jer.25:33). De grondtekst spreekt over een 

dodelijke epidemie, en de slachtoffers zullen niet meer worden begraven.  

Nu maken 20 Amerikaanse staten 

vloeibare mest van door vaccins  en 

virussen vermoorde mensen  en 

verspreiden hun vlees op 

voedselgewassen als "meststof" 

https://www.naturalnews.com/2021-05-

17-20-us-states-liquefy-vaccine-

murdered-people-and-spread-their-

flesh-goo-on-food-crops.html# 

(14,19) Men bad dat God zijn wapens van de natuur zou 

gebruiken, als een wervelwind. “als een werveldistel”  

Deze soort distel kende men in de vorm van een wiel, stekelig, 

maar in de winter droogde dit onkruid op. Als er veel wind kwam 

dan vloog het in de lucht als een wervelend wiel. Als een 

distelpluis!   

  

Er wordt een gelijkenis gemaakt met een vuur 

dat alles om zich heen verbrand, en geen 

ontsnapping mogelijk is. Als bergen die in 

brand staan! Asaf kende nog geen nucleair 

vuur, vandaar zijn vergelijking! Maak hen ten 

schande opdat zij uw naam zouden zoeken. 

Israël hoopt dat men zich zou buigen voor hun 

God, schepper van hemel en aarde.  

Biblespace, 16 nov 2019 Update 20 mei 2021 

https://biblespace.org 

 

 

  

   

Vg.R.GAYTANT 
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