Schatgraven in
de boeken van
LOIS TVERBERG
Op 19 juni ontving de Amerikaanse auteur Lois
Tverberg in de Noorderkerk te Zwolle het eerste
exemplaar van haar laatste boek in Nederlandse
vertaling uit handen van uitgever Klaas de Jong.
Haar populariteit in ons land blijkt niet alleen uit de
verkoopcijfers maar ook uit de grote belangstelling
op haar rondreis door Nederland in juni. Tverberg
trok bij haar lezingen veel publiek. Het mooie is dat
ze in heel verschillende groeperingen geliefd is. Ze
sprak bij de CGK in Zwolle, in Werkendam op uitnodiging van PKN-predikant Maathuis, in Woerden
voor een messiaans getinte groep met Jennifer
Guetta en in Nijkerk voor Christenen voor Israël.
DE JOODSE WERELD VAN DE
EERSTE EEUW
Lois Tverberg, dochter van een Noors zendelingenechtpaar, heeft zich enorm verdiept
in de tijd dat Jezus rondtrok door Judea en
Galilea. Dat levert verrassende inzichten op
en geeft nieuw licht op de uitspraken van
Jezus. Tverbergs boeken leren ons hoe Jezus
citaten uit boeken als Deuteronomium en
Jesaja gebruikt om Zijn discipelen en toehoorders iets duidelijk te maken. Met name
in haar nieuwste boek gaat ze diep in op de
verwachting van de Messias en het Koninkrijk van de hemelen.

GESCHIKT VOOR STUDIEGROEPEN
In alle vier boeken van Lois Tverberg zitten
per hoofdstuk vragen voor discussie en
verdieping. Luisteren naar de taal van de
Bijbel heeft korte hoofdstukken van twee
bladzijden en antwoorden achterin.

LOVENDE RECENSIES
Luisteren naar de taal
van de Bijbel
Ik beveel dit boek hartelijk
aan bij mensen die graag
naar Jezus luisteren.
Ds. D. Visser,
Kerkblad voor het Noorden
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Wandelen in het stof
van rabbi Jezus
Achter heel wat uitspraken
heb ik een uitroepteken gezet (zoals deze: “De manier
waarop je bidt, geeft aan
hoe je over God denkt”)
Gert-Jan Schaap,
EO Visie 50-2014
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Zittend aan de voeten
van rabbi Jezus
Wie dit boek bestudeert, leest
de Bijbel voortaan anders.
Voor elke christen, is dit boek
een verrijkende ervaring; een
weldaad voor elke lezer.
Ds. Jenno Sijtsma,
NBD Biblion
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De Bijbel lezen met
rabbi Jezus
Met praktische aansprekende
voorbeelden maakt de schrijfster duidelijk hoe nauw het
Oude en Nieuwe Testament
met elkaar zijn verbonden.
AW, Krant israel aktueel
zomer 2018
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