
 

STUDIE EN GEBEDSOCHTEND  
met Lois Tverberg en Jennifer Guetta 

Wandelen in het stof van Rabbi Jezus 

Locatie: Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 GS  WOERDEN . Je vindt Het Baken achter het Station 

van Woerden, op de kruising van de Steinhagenseweg met de Gebr. Grimmkade.  

Dit event wordt georganiseerd door Plant Hope Israel Ministries in samenwerking met          

Uitgeverij Toetssteen en Boekhandel De Hoeksteen.  

Plant Hope Israel wil hoop planten in de harten van mensen door te laten zien dat de God van 

Israël echt is, Zijn Zoon Yeshua leeft, een brug te bouwen tussen Israël en de kerk, en samen de 

wortels van ons geloof te ontdekken.  www.facebook.com/planthopeisrael/ 

Woensdag  

20 Juni  

10:00-13:00  

Het Baken,  

Woerden. 

De ochtend is gratis 

maar er wordt een 

vrijwillige bijdrage  

opgehaald. 

 

TAAL: ENGELS  

met Nederlandse 

vertaling 

9:30-10:00 Ontvangst en koffie 

10:00-10:30 Aanbidding en gebed  

10:30-11:15 Lois Tverberg:  “De Bijbel lezen met Rabbi Jezus.” 

 Hoe Jezus Joodse woorden uw leven kunnen veranderen.   

11:15-11:35  Pauze 

11:35-12:15 Jennifer Guetta: “Mijn onzichtbare rabbi”. Getuigenis van 

 een Bijbels archeoloog met Joods achtergrond die Jezus leert 

 kennen op een bovennatuurlijke manier en Hem gaat volgen.    

12:15-13:00 Aanbidding en gebed voor Israël en het Midden Oosten. 

Lois Tverberg heeft diverse 

boeken geschreven en onderzocht 

Jezus’ lessen in hun oorspronkelij-

ke context. Ze ontdekte zo een 

bron aan diepere betekenissen die 

voor ons verloren is gegaan. Ze 

leert ons hoe Zijn woorden en 

gelijkenissen op verrassende wijze 

aan kracht winnen door ze in de 

Midden-Oosterse cultuur te plaat-

sen en hoe we inzichten kunnen 

opdoen uit de Joodse wereld waar 

Jezus deel van uitmaakte. Ken je de 

Joodse religieuze en culturele ach-

tergrond van Jezus, dan weet je 

ook waarom Zijn discipelen alles 

opgaven om Hem te volgen.  

De Amerikaanse Lois Tver-

berg is al meer dan 15 jaar 

actief als leraar en schrijver op 

het gebied van de Joodse ach-

tergrond van het christelijke 

geloof. Ze heeft zich  be-

kwaamd in het Hebreeuws en 

het Koinè, de standaardvorm 

van het Grieks rond Jezus’ tijd.  

Ze is gespecialiseerd in de 

studie van de Joodse wereld in 

de eerste eeuw en is betrok-

ken geweest bij de opgravin-

gen van Bethsaida. 

www.ourrabbijesus.com 

Bijbels archeoloog Jennifer Guetta heeft jarenlang de 

Bijbel bestudeerd vanuit het oogpunt van de archeologie, 

wetenschap en de geschiedenis. Ze heeft vele seizoenen 

in Israël gewerkt, o.a. op Megiddo, Ashkelon en Jeruza-

lem. Na een onverwachte ervaring met de geestelijke 

wereld heeft ze een radicale ontmoeting gehad met Jezus 

en is Hem gaan volgen. 

www.jenniferguetta.com  
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