
 TRUMP-TOWER-THEOLOGIE



En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, 
wie men de koninklijke waardigheid niet had 
toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en 
zich meester maken van het koningschap door 
slinkse streken; (Dan. 11:21 NBG)



‘Yes, we can’                   ‘Yes, we did’ 

                 ‘GOD BLESS YOU’ 

              ‘GOD BLESS AMERICA’ 

Ongeacht of het nu gaat om legalisatie van abortus, het 
homohuwelijk, of als het gaat om een VN-resolutie 
tegen Israël, die niet door een veto is geblokkeerd.



Wat Obama en Trump gemeenschappelijk?  
1. Het volk de overtuiging geven dat de wereld 
maakbaar is; 
2. Dat de toekomst van de wereld in menselijke 
handen ligt; 
3. Dat god (kleine letter) het streven van de 
mens kan zegenen zonder dat deze zich aan Zijn 
heerschappij en wetten onderwerpt. 





Hier kan ik gewoon mezelf zijn 

Bij de Remonstranten mag ik ook gewoon echt mezelf zijn. 
Een kerk waar ze niet zeggen hoe en wat ik moet geloven. 
En bij de Remonstranten ben je ook echt welkom. Welkom 
om te trouwen, maar ook bij een belangrijk ritueel als de 
avondmaalsviering. Naar goed remonstrants gebruik 
wordt nadrukkelijk altijd iedereen, hoe je ook gelooft of 
juist niet, uitgenodigd om hieraan deel te nemen, dat vind 
ik zo mooi. Het is een huis van mensen waar ik echt 
welkom ben om het Mysterie van het leven te vieren, ook 
dat van mij. 

Rinus Gerlofsma, remonstrant in Utrecht over homoseksualiteit





VRAGEN: 

- Wordt politiek beleid voorzien van een 
religieuze vernislaag? 

- Of wordt religieus beleid voorzien van een 
politieke vernislaag? 

- En om welke religie gaat het? 



Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is 
het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle 
opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun 
de woorden van God toevertrouwd.  
Rom. 3:1,2

Paula White                          Wayne Jackson

Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf 
verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. (Luk. 9:23)



WORD OF FAITH (Welvaartsevangelie)  

Echt geloof is de garantie voor gezondheid, 
zakelijk succes en een forse bankrekening.  

Geloof is het middel waarmee Gods handelen in 
een bepaalde richting gestuurd kan worden.

Paula White                          Wayne Jackson



Motto’s van deze beweging: 

NAME IT, CLAIM IT 

Laat God van Zijn ivoren troon komen. 

‘Als je de geheimen van Gods geestelijke wetten 
hebt leren kennen, dan heb je de toekomst in 
eigen hand. Je ontketent de welvaart, door die te 
bevelen naar je toe te komen.’ 

Paula White                          Wayne Jackson



Zijn boek: ‘De kracht van het positief denken’ 

“Stamp in je hoofd dat jij een succesnummer bent” 

Amerikaanse predikant Vincent Peale 



Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en 
Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. 
Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij 
allen; niet ik echter, maar de genade van God, die 
met mij is. (1 Kor. 15:10)



Trump: “We zijn getuige van een nieuw 
millennium, dat op het punt staat de geheimen 
van het heelal te ontsluiten, de aarde te bevrijden 
van ellendige ziektes, en de energie, industrie en 
technologie van de toekomst aan te boren.” 

Eedaflegging met de hand op twee Bijbels



Met reikhalzend verlangen immers verwacht de 
schepping het openbaar worden van de kinderen 
van God. Want de schepping is aan de zinloosheid 
onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die 
haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat 
ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de 
slavernij van het verderf om te komen tot de 
vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van 
God. (Rom. 8:19-21)



"Er zou geen angst moeten zijn. We zijn en zullen 
altijd beschermd worden. We worden beschermd 
door de geweldige mannen en vrouwen van ons 
leger en de politie. En nog belangrijker, we 
worden beschermd door God.” 

“Samen zullen we Amerika weer groot maken. 
God zegent u en God zegent Amerika.” 



Mensenkind, profeteer tegen de profeten van 
Israël die profeteren, en zeg tegen hen die naar 
eigen inzicht profeteren: Hoor het woord van de 
HEERE! Zo zegt de Heere HEERE: Wee de dwaze 
profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te 
hebben gezien! (Ezech. 13:2-3) 

Daarom, ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben 
door te zeggen: Vrede, hoewel er geen vrede is, 
bouwt de een een wankele muur, en zie, dan 
bepleisteren anderen die met kalk. (Ezech. 13:10) 



Trump noemt zich een vriend van Israël en 
overweegt de Amerikaans ambassade terug te 
naar Jeruzalem. Kolonisten, die voor zijn 
inauguratie waren uitgenodigd, dromen 
inmiddels van een groot Israël. 



Wat zijn de gevolgen? 

Rechtse Europese politici voelen zich gesteund. 

Nationalisme: ‘eigen volk eerst’ wordt norm. 

Destabilisatie Europa 

Roep om de sterke man



Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u 
neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen 
naam, die zult u aannemen. (Joh. 5:43)  

DE WAARSCHUWING VAN DE 
HEERE JEZUS



Babel, de stad van 
Nimrod (laat ons 
rebelleren) 

En Cusj verwekte Nimrod; die begon een 
geweldenaar op de aarde te worden.Hij was een 
geweldig jager voor het aangezicht van de 
HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een 
geweldig jager voor het aangezicht van de 
HEERE. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit 
Babel (Gen. 10:8-10) 



Babel, de stad van 
Nimrod (laat ons 
rebelleren) 

Flavius Josephus Antiquities of the Jews:  

- Nimrod probeerde mensen te overtuigen dat ze 
hun vreugden en zegeningen niet aan God 
moesten toeschrijven, maar dat zij de bron van 
vreugde in zichzelf moesten zoeken. (Zelf 
verwerkelijking) 



En zij zeiden: Kom, 
laten wij voor ons een 
stad bouwen, en een 
toren waarvan de top 
in de hemel reikt, en 
laten we voor ons een 
naam maken, anders 
worden wij over heel 
de aarde verspreid! 
Gen. 11:4 



TRUMP: “Wij, burgers van Amerika hebben ons 
nu verenigd in een nationale onderneming (!) om 
ons land te herbouwen…” 

“Samen zullen we wij de loop bepalen van 
Amerika en de wereld voor de jaren die komen 
gaan.” 



Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. 
Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal 
niets van wat zij zich voornemen te doen, voor 
hen onmogelijk zijn. (Gen. 11:6) 

TRUMP: “We zijn getuige van een nieuw 
millennium, dat op het punt staat de geheimen 
van het heelal te ontsluiten, de aarde te bevrijden 
van ellendige ziektes, en de energie, industrie en 
technologie van de toekomst aan te boren.” 



Semiramis, vrouw van 
Nimrod aanbeden als 
de hemelkoningin 

Wat het woord betreft dat u in de Naam van de HEERE tot ons 
gesproken hebt– wij zullen niet naar u luisteren. Nee, wij zullen 
beslist alle dingen doen die uit onze mond zijn uitgegaan, door 
reukoffers te brengen aan de koningin van de hemel en plengoffers 
voor haar uit te gieten, zoals wij gedaan hebben, wij en onze 
vaderen, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en 
op de straten van Jeruzalem. Toen werden wij met brood 
verzadigd, hadden wij het goed en hebben wij geen kwaad gezien. 
Maar van toen af dat wij ermee zijn opgehouden aan de koningin 
van de hemel reukoffers te brengen en plengoffers voor haar uit te 
gieten, hebben wij aan alles gebrek gehad en kwamen wij door het 
zwaard en door de honger om. (Jer. 44:16-18) 



Semiramis, vrouw van 
Nimrod aanbeden als 
de hemelkoningin 

Demetrius, de zilversmid: En u ziet en hoort dat deze Paulus een 
grote menigte niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Asia 
overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen 
dat goden die  met handen gemaakt worden geen goden zijn. En 
wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam 
krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets 
beschouwd zal worden, en dat ook de grootheid dreigt te 
verdwijnen van haar aan wie heel Asia en de wereld eer bewijst. 
(Hand. 19: 26-27)



Babel als religieus 
centrum 

Toen bracht Hij mij bij de ingang van de poort 
van het huis van de HEERE die aan de noordkant 
is, en zie, daar zaten vrouwen die de Tammuz 
beweenden. Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, 
mensenkind? U zult, opnieuw, nog grotere 
gruweldaden zien dan deze. (Ez. 8:14,15) 



En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: 
Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de 
hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag 
dat de vrouw dronken was van het bloed van de 
heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. 
En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. 
(Opb. 17:5-6) 



Haar koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, 
parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, 
allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en 
allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, 
ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, 
wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren 
en schapen, paarden en wagens, en lichamen en 
zielen van mensen. (Opb. 18:12-13)

en het maakt dat niemand kan kopen of 
verkopen, behalve hij die dat merkteken 
heeft, of de naam van het beest of het getal 
van zijn naam. (Opb. 13:17)



Ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen 
afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen 
een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn 
eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken 
verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 
Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij 
gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een 
meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.    
(Joel 3:2-3) 



Zij (de koningen van de aarde) blijven van verre 
staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, 
wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in 
één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden 
van de aarde zullen over haar huilen en treuren, 
omdat niemand hun waren meer koopt. 
Opb. 18:10-11 

 



 In dit huis en in Jeruzalem, dat Ik uit alle stammen 
van Israël verkozen heb, zal Ik voor eeuwig Mijn 
Naam vestigen. (2 Kron. 33:7b) 

 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is 
de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote 
Koning! (Ps. 48:3)



Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem 
gehoorzaamt en Mijn verbond in acht 
neemt, dan zult u uit alle volken Mijn 
persoonlijk eigendom zijn, want heel de 
aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij 
een koninkrijk van priesters en een heilig 
volk zijn. Exod. 19:5-6 

 
Het zal in het laatste der dagen 
geschieden dat de berg van het 
huis van de HEERE vast zal staan 
als de hoogste van de bergen, en dat 
hij verheven zal worden boven de 
heuvels, en dat alle heidenvolken 
ernaartoe zullen stromen. Jes. 2:2 

 



Want uit Sion zal de 
wet uitgaan, en het 
woord van de HEERE 
uit Jeruzalem.  
(Jes. 2:1)



En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het 
gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee 
alle naties bedekt zijn. 
Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de 
tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk 
wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.  
Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben 
Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij 
hebben Hem verwacht,  
wij zullen ons verheugen  
en verblijden in Zijn heil.  
Jes. 25:7-9 

 



Op die dag zal het geschieden 
dat er levend water vanuit 
Jeruzalem zal stromen, de ene 
helft ervan naar de zee in het 
oosten en de andere helft ervan 
naar de zee in het westen: 's 
zomers en 's winters zal het 
plaatsvinden.  

De HEERE zal Koning worden 
over heel de aarde. Op die dag 
zal de HEERE de Enige zijn en 
Zijn Naam de enige.  

…. Jeruzalem zal onbezorgd 
wonen.  

Zach. 14:8,9, 11a  



Want velen– ik heb dikwijls met u over hen 
gesproken en zeg het nu ook onder tranen– 
wandelen als vijanden van het kruis van Christus. 
Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun 
eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. 
Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit 
wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de 
Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam 
veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan 
Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de 
werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf 
kan onderwerpen. (Fil. 3:18-21)




