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Vraag over een psychologe 
Beantwoording van een vraag van een lezer 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 

 

Vraag over dr. Edith Eger 
Op internet lees ik eigenlijk alleen maar positieve reacties op de boeken en interviews van Edith 
Eger, zowel uit christelijke als uit niet-christelijke hoek. 
Edith Eger is, zoals u misschien wel weet, een Holocaustoverlevende en zij heeft het in haar boeken 
en interviews ook over God en Jezus.  
…….. 

Daarom ben ik benieuwd wat uw mening over haar opvattingen is, 

Antwoord 
Ik zal als volgt antwoorden: 
- Niet ieder die schrijft over “God” en “Jezus” is daarom een christen. Ik vrees dat meer dan 
95% van hen die zich christen noemen niet is wedergeboren. En ik vrees dat 99% van hen die 
een christelijke terminologie gebruiken niet is wedergeboren. Onze kerken zijn verzadigd van 
de naamchristenen1. Vgl. Lukas 18:8. 
- Vrouwen die populair worden met hun boeken worden doorgaans uitgenodigd om in kerken 
te gaan spreken, wat hun niet geoorloofd is want daar moeten zij zwijgen. Volgens de Schrift 
hebben vrouwen andere taken.2 
- Ik ken vandaag geen enkele bestseller die de toets van de Bijbel kan doorstaan.   
- Ik ken vandaag geen enkele erg populaire spreker of schrijver die bijbelvast is.  
Zie verder http://www.verhoevenmarc.be/PDF/populair.pdf . 
- Psychologie komt voort uit goddeloze wereldgeesten en heeft occulte wortels. Daarom heb ik 
u die link opgegeven. Best leest u de artikelen van gedoctoreerd psycholoog (qua opleiding) 
Martin Bobgan. De link : http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#psychologie . 
Vriendelijke groet, 
Marc 
 
 
  
Lees verder: 

o Over populaire predikers en schrijvers: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/populair.pdf 
o Over de demonische wortels van de psychologie:  

http://www.verhoevenmarc.be/cartoons11.htm#psychoketterij 
o Rubriek “Psychologie”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#psychologie 
o Exposing Psychoheresy: https://pamweb.org/ (Site van dr. Martin Bobgan). 

 

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
1 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/naamchristenen.pdf  
2 Zie http://www.verhoevenmarc.be/vrouwen.htm  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/populair.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#psychologie
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/populair.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/cartoons11.htm#psychoketterij
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#psychologie
https://pamweb.org/
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/naamchristenen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/vrouwen.htm

