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Paula White “draagt zorg voor Trump’s ziel” 
Bron: Friday Church News, www.wayoflife.org, 18-5-2018 

Vertaling, plaatjes, voetnoten door M.V. 
 

 

In een interview met The Tennessean, zegt Jonathan Cain van de rock band Journey dat zijn vrouw, 
Paula White, zorg draagt voor de ziel van president Donald Trump (“He Kept Believin’: Journey’s 
Jonathan Cain on his wife, her role with Trump, and faith”, The Tennessean, 7 mei 2018).  

Paula was de voorzitster van Trump’s evangelicale adviescommissie en bracht het openingsgebed 
bij zijn inauguratie.  

Zij beweert een visioen gehad te hebben waarin God haar opriep om te prediken en Hij vertelde 
haar “dat elke keer dat ik mijn mond opende en het Woord van God verklaarde, er een manifestatie 
was van Zijn Geest waarbij mensen ofwel genezen, bevrijd of gered werden” (Shanye Lee, Holy 
Mavericks, pp. 107-128). 

Paula en haar tweede man, Randy White, waren co-pastors van Without Walls International, een 
multi-locatie pinksterkerk1 in Tampa en Lakeland, Florida, maar zij scheidden in 2007 en de kerk 
werd uiteindelijk opgedoekt.  
Het koppel gaf de schuld aan de twee verschillende richtingen die hun levens uitgingen (“Interrup-
tion during Megapastors’ Divorce Announcement”, Tampa Tribune, 23 augustus 2007). 
Randy pendelde maandenlang naar Malibu, Californië, waar hij een huis aan zee had, en Paula 
kocht een huis in San Antonio, Texas, en was “oversight pastor” (supervisiepastor) aan het Family 
Praise Center. Zij reisde ook frequent naar New York City waar zij een Trump Tower flat had en ze 
leidde diensten bij het New Life by Design Empowerment Center als een “motivational speaker”. 
Vandaag is Paula “senior pastor” van New Destiny Christian Center in Apopka, Florida. In 2015, 
trouwde Paula met Jonathan Cain, het derde huwelijk voor beiden. Na haar huwelijksvoltrekking 
tweette ze: “Wij  zijn zo opgewonden om onze huwelijksgeloften en viering te delen met onze kerk-
familie vanavond”. Haar “geloften” (“vows”) moeten zoiets zijn als “Ik beloof u huwelijkstrouw 
totdat ik niet langer met u getrouwd wil zijn”. 

Over hun huwelijk zei Jonathan tot The Tennessean: “Wat ik miste was het Woord. Paula bracht me 
terug naar de Schrift …”. Op Unleashed 2016 gaven Jonathan en Paula hun getuigenissen en be-
antwoordden vragen voordat Paula mensen de handen oplegde. Jonathan adviseerde vrouwen dat 
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“als hij [uw echtgenoot] graag naar porno kijkt, kijk dan samen met hem naar porno”. Bij deze 
dwaze onschriftuurlijke uitspraak, lachte Paula. 
We kunnen ons niet inbeelden hoe dit gekarakteriseerd zou kunnen worden met “terug naar de 
Schrift” brengen, maar één ding is waar: Paula White is, spijtig genoeg, een voorbeeld van het 
Amerikaanse Christendom vandaag, en een gepaste adviseur voor een president die een erg schan-
delijk moreel leven heeft geleefd, zonder enig publiekelijk berouw te tonen. 
De genade die deze mensen prediken is niet de ware genade van God; het is een “leven naar je ei-
gen begeerten Christendom”, zoals geprofeteerd in 2 Timotheüs 4:3-4: 
“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoe-
ken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen 
begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” 

 
 

 

 
 

Lees over de Pinkster- en Charismatische Beweging: 
o http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster  
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