
Huwelijksbijbel

450 x 220 mm

53,-
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RESERVEER DE NBV21
Kies de editie die bij jou past:

LEVER DIT FORMULIER IN OF RESERVEER JOUW 

EXEMPLAAR OP  WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL/NBV21

Standaardeditie

Deluxe (duimgrepen)

45 x 220 mm 

77,50

Standaardeditie

145 x 220 mm

38,-

Standaardeditie

incl. DC boeken 

145 x 220 mm

39,50

Huisbijbel

145 x 220 mm

48,-

 

Huisbijbel 

incl. DC boeken 

145 x 220 mm  

49,50

Huwelijksbijbel 

incl. DC boeken

450 x 220 mm 

54,50

Compact - tijdloos

100 x 150mm

55,-

Compact - pastel

100 x 150mm

55,-

Compact - modern

100 x 150mm   

52,50

Edge Lined-editie

145 x 220 mm

introductieprijs: 150,- 

tot 01/12/21

Kanselbijbel Deluxe

230 x 350

introductieprijs: 425,-

tot 01/12/21 

38,- 

39,50

48,-



NBV21 KOMT ERAAN!

RESERVEER NU
ALVAST EEN
EXEMPLAAR!

betrouwbaarder

beter leesbaar

eerbiedshoofdetter 

12.000 wijzigingen

fijn lettertype

   Jona 3:8

NBV 

Laat iedereen anders gaan leven en

breken met het onrecht dat hij doet.
 
NBV21 

Laat iedereen breken met zijn kwalijke

praktijken en breken met het onrecht

dat hij doet.
 
In de brontekst staat een formulering

die ook op andere plaatsen in het Oude

Testament voorkomt, vooral in het boek

Jeremia. Daar kiest de NBV consequent

voor ‘breken met zijn kwalijke praktijken’.

Die formulering gebruiken we nu ook in

Jona 3. Zo wint de vertaling aan

consistentie. Bovendien is dit inhoudelijk

een betere weergave.

   Genesis 12:2  

NBV 

Ik zal je tot een groot volk maken, 

ik zal je zegenen, ik zal je aanzien

geven,

een bron van zegen zul je zijn.
 
NBV21 

Ik zal je tot een groot volk maken, 

Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien

geven, 

een bron van zegen zul je zijn.
 
De brontekst spreekt over ‘je naam

aanzien geven’. Het is beter om het

element ‘naam’ in de vertaling te

bewaren, omdat het in de Bijbel vaak

een belangrijk motief is.

betrouwbaarder en beter leesbaar

DRAAI OM EN KIES DE

BIJBEL DIE BIJ JOU PAST

De NBV21 voelt vertrouwd en is tegelijk nieuw.

Meer dan 12.000 wijzigingen zorgen voor een

betere   kwaliteit en leesbaarheid. Daardoor

staat deze bijbel dichter bij jou als lezer.

De NBV21 is een betrouwbare vertaling in heldere taal. Maar wat is er

anders en waarom? Twee voorbeelden met uitleg erbij:

De NBV21 is het resultaat van een heel grondig en nauwkeurig

proces. Elk vers is nagelopen. Lezersreacties zijn verwerkt,

taalkundige verbeteringen zijn doorgevoerd en de vertaling is

wetenschappelijk up to date gemaakt.


