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Een Nieuwe Bijbel?
Na geruime tijd is er weer een Nieuwe 
Bijbelvertaling en die wordt de NBV21 genoemd. 
Het is al weer 17 jaar geleden dat de voorloper 
daar van uitkwam in 2004. Nu is het weer de tijd 
om wat toen goed Nederlands was, nog weer iets 
te verbeteren en je over sommige dingen wordt 
nu wat wat anders gedacht dan toen. De bood-
schap is niet gewijzigd en de NBV21 wil voluit het 
Woord van God zijn.

Bij velen is inmiddels hun exemplaar van de 
NBV2004 wat versleten geraakt. Dat is een mooi 
moment om over een nieuwe uitvoering na te 
denken. De NBV21 is een Bijbel in de taal van nu, 
maar ook met een intens verlangen om die oude 
woorden zo goed en zo duidelijk mogelijk in deze 
tijd weer te geven.

De NBV21 komt er in veel uitvoeringen. Want 
iedereen leest de Bijbel op een eigen wijze. Een 
grotere of kleinere letter, een klassieke omslag of 
een moderne, daar kiest men zelf in.

Ichthusboekhandel heeft alle edities leverbaar 
vanaf D.V. 13 oktober 2021. Onze collega’s staan dan voor u klaar om u te 
adviseren bij de keuze. Maar het begint meestal bij zelf inkijken. Deze 
brochure is bedoeld om u informatie te geven over de verschillende uitgaven 
die beschikbaar komen. In de winkel laten wij u straks graag het eindresultaat 
zien. En dat beloofd heel mooi te worden.

U kunt nu reeds uw exemplaar van de eerste druk reserveren via de web-
shop. Wij zien u graag online bij de webshop van Ichthusboekhandel of in 
één van de Ichthusboekwinkels in Alphen aan den Rijn, Den Haag, Leiden of 
Zoetermeer. U bent daar van harte welkom.

Ichthusboekhandel.nl
Namens het team
Jo van Dorp
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“Dichter bij de Bron”

De standaardeditie van de NBV21 is in een witte stijlvolle
uitvoering beschikbaar. Deze editie is bedoeld voor een grote 
doelgroep die de Bijbel graag in huis wil hebben. Voor de één 
bedoeld voor persoonlijk gebruik en voor anderen als naslagwerk. 
Het motto van de standaardeditie van de NBV 21 is dichter “bij de 
Bron” .

Wat mag u verwachten van de Standaardeditie van de NBV 21:

   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken (Oude  
 en Nieuwe Testament).
   *  Heeft een rustig en tijdloos ontwerp met een prettig leesbare  
 letter.
   *  Stevig linnen omslag voor langdurig gebruik.
   *  Zeer geschikt voor persoonlijk gebruik of als naslagwerk.

Prijs:   € 38,00
ISBN: 9789089124005

Standaardeditie
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Heeft een rustig en tijdloos 
ontwerp met een prettig 

leesbare letter.

De NBV21 met Deuterocanonieke boeken is voor een grote 
doelgroep zowel binnen als buiten de kerk. Binnen de Rooms 
Katholieke kerk, maar ook tijdens bijv. Taizévieringen wordt deze 
editie vaak gebruikt. Vanuit een cultureel perspectief de meest 
gekozen editie. 

Wat mag u van de standaardeditie van de NBV 21 met 
Deuterocanonieke boeken verwachten:

   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken + de 11  
 Deuterocanonieke / Apocriefe boeken (Oude en Nieuwe 
 Testament).
   *  Heeft een rustig en tijdloos ontwerp met een prettig leesbare  
 letter.
   *  Zeer geschikt voor persoonlijk gebruik of om als naslagwerk   
 beschikbaar te hebben.

Prijs:   € 39,50
ISBN: 9789089124012

Standaardeditie 
met Deuterocanonieke boeken
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Voor persoonlijk gebruik of 
aan tafel met een wat 

grotere letter.

De Huisbijbel NBV21 is er in een witte stijlvolle standaardeditie 
(grijze rug) voor een grote doelgroep die graag de Bijbel lezen 
voor persoonlijk gebruik of aan tafel met een wat grotere letter.

Wat mag u van de Huisbijbel NBV 21 verwachten:

   *  De complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken   
 Oude en Nieuwe Testament.
   *  Met een rustig en tijdloos ontwerp voor goede leesbaarheid en  
 zoekgemak.
   *  Qua formaat (14,5x22) identiek aan basiseditie maar met een  
 grotere en nog beter leesbare letter, waardoor deze uitgave 400  
 pagina’s meer heeft.
   *  Zeer geschikt voor persoonlijk gebruik of als tafelbijbel, c.q. 
 huisbijbel.

Prijs:   € 48,00
ISBN: 9789089124036

Huisbijbel
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De huisbijbel heeft het 
zelfde formaat als de 

basiseditie

De Huisbijbel NBV21 met de Deuterocanonieke boeken is er in 
een witte stijlvolle editie (grijze rug) voor een grote doelgroep. De 
huisbijbel met de Deuterocanonieke boeken is uitstekend geschikt 
voor persoonlijk gebruik, als tafelbijbel of huisbijbel en voor 
iedereen die een grotere letter wat prettiger leest.

Wat mag u van de Huisbijbel van de NBV 21 met 
Deuterocanonieke boeken verwachten:

    *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken en 11      
 Deuterocanonieke boeken.
   *  Met een rustig en tijdloos ontwerp, prettig leesbaar.
   * De huisbijbel heeft het zelfde formaat (14,5 x22 cm) als de 
 basiseditie. De letter is echter groter, waardoor 400 pagina’s   
 meer.
   *  Zeer geschikt voor persoonlijk gebruik of als naslagwerk.
   *  Stevige band, geschikt voor thuisgebruik.

Prijs:   € 49,50
ISBN: 9789089124043

Huisbijbel
met Deuterocanonieke boeken
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Lettergrootte
Hieronder ziet u een voorbeeld van de verschillende lettergrootes.

Huis- en huwelijksbijbel Standaardeditie
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RECENSIES NBV 21:
‘Wat ben ik blij met het herinvoeren van eerbiedhoofdletters. Bij mijn 
werk voor TV en radio en het schrijven van boeken heb ik na 2004 toch 
mij hier daaraan gehouden. Fijn dat de NBV 21 me weer helpt ‘
- Ds. Arie v.d. Veer, oud voorzitter van dan de Evangelische Omroep 
(EO)

“Ik ben heel blij met de wijzigingen die ik heb gezien, veel punten waar 
ik mij aan ergerde zijn weggenomen. Als heel de vertaling vanaf de 
start zo geweest was, had ik hem waarschijnlijk ook gebruikt als kan-
selbijbel.”
- Ds. Dick Westerkamp

“De NBV 21 is meer Bijbelgetrouw, zal men in sommige kringen zeg-
gen. Mooier en consistenter, zal men in brede kring zeggen.”
- Prof. dr. Eric Peels, Hoogleraar OT Apeldoorn

Partnerboekhandel Nederlands Bijbelgenootschap
Ichthusboekhandel.nl is de partnerboekhandel van het 
Bijbelgenootschap in de regio Zuid-Holland West. Ichthusboekhandel 
werkt al bijna 50 jaar samen met het Nederlands Bijbelgenootschap 
voor de verspreiding van de Bijbel. Samen werken we er aan dat elke 
dag er één of meer Bijbels verkocht worden in de winkels. Vijf of zes 
dagen per week zijn we beschikbaar om de Bijbel meer bekendheid te 
geven en deze te verspreiden.
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Met op de rug staan 2 
ringen als symbool van 

trouw

De NBV21 is er in een witte stijlvolle witte Huwelijksbijbel met 
goudopdruk. Op de rug staan 2 ringen als symbool van trouw. Een 
Trouwbijbel die gegeven kan worden bij een huwelijkssluiting als 
een fraai cadeau van de kerkelijke gemeente.

Wat mag u van de Huwelijksbijbel NBV 21 verwachten:

   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken.
   *  Met een rustig en tijdloos wit ontwerp.
   *  Katern voor namen, data en familieregister.
   *  Zeer geschikt voor kerken en gemeenten om aan echtparen te  
 geven bij een huwelijkssluiting.

Prijs:   € 53,00
ISBN: 9789089124067

Huwelijksbijbel
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Een witte stijlvolle 
witte Huwelijksbijbel met 

goudopdruk

De NBV21 is er in een witte stijlvolle Huwelijksbijbel met de 
Deuterocanonieke boeken erbij. De NBV21 is er in een witte 
stijlvolle witte Huwelijksbijbel met goudopdruk. Op de rug staan 2 
ringen als symbool van trouw. 

Wat mag u van de Huwelijksbijbel van de NBV 21 met 
Deuterocanonieke boeken verwachten:

   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken + 11  
 Deuterocanonieke boeken.
   *  Met een rustig en tijdloos fraai wit ontwerp.
   *  Katern met ruimte voor data en familieregister.
   *  Zeer geschikt voor kerkenraden om aan een bruidspaar te 
 geven bij een huwelijkssluiting.

Prijs:   € 54,50
ISBN: 9789089124074

Huwelijksbijbel
met Deuterocanonieke boeken
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Uitgevoerd in een
soepele kunstleren omslag 

van twee donkerblauwe 
kleuren die elkaar fraai 

complementeren.

Deze luxe Bijbel heeft een goed leesbare letter, is uitgevoerd in 
een soepele kunstleren (vivella) omslag van twee donkerblauwe 
kleuren die elkaar fraai complementeren. De titel is ingedrukt in 
zilverfolie en de Bijbeltekst voorop in gepreegd in het omslag.

Wat mag u van de luxe editie van de standaardbijbel verwachten:

   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken.
   *   Met een rustig en tijdloos ontwerp.
   *  Twee complementaire kleuren donkerblauw vivella.
   *  Met fraai ingedrukte (gepreegde) Bijbeltekst in het omslag
   *  Met beschermend foedraal in bijpassende kleur.
   *  Formaat 14,5 x 22 cm. (Zie standaardeditie).
   *  Zeer geschikt voor persoonlijk gebruik of om mee te nemen als  
 kerkbijbel.

Prijs:   € 77,50
ISBN: 9789089124029

Standaardeditie 
Luxe - duimgrepen
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Beschermend foedraal voor 
een langere levensduur. 

De NBV21 is er in een bruine (cognackleurig) tijdloze compact 
editie als dundruk Bijbel.

Wat mag je van de Dundrukbijbel NBV21 (tijdloos) verwachten:

   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken.
   *  Heeft een rustig en tijdloos ontwerp.
   *  Een prettig leesbare letter.
   *  Formaat 10x15 cm (a6) waardoor gemakkelijk in jas of tas.
   *  Beschermend foedraal voor een langere levensduur (fraai én  
 handig).
   *  Zeer geschikt voor persoonlijk gebruik of als kerkbijbeltje.

Prijs:   € 55,00
ISBN: 9789089124104

Dundruk editie
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Achtergronden NBV21
De revisie van de NBV21 is een lang en intensief proces geweest. 
Ongeveer 12.000 wijzigingen krijgen straks hun beslag in de 
nieuwste Bijbel. Veel van deze wijzigingen zijn er voor de 
fijnproevers. Praktisch heeft deze revisie echter wel enkele meer 
principiële gevolgen gekregen zoals:

* Het ontbreken van hoofdletters in de persoonlijke voornaam 
woorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige Geest is  
zonder twijfel het meest betwiste aspect van de NBV 2004 geweest. 
Het heeft geleid tot een aanhoudende stroom van commentaar. In 
reactie daarop heeft het NBG besloten om in de revisie deze 
eerbiedkapitalen weer in te voeren in de NBV21.

* De NBV 2021 blijft een interconfessionele Bijbelvertaling voor het 
Nederlandse taalgebied, en is daarmee de Bijbel voor kerk en cultuur.

* Het karakter van de NBV als brontekstgetrouwe en doeltaalgerichte 
Bijbelvertaling blijft bewaard. De NBV21 beoogt een betrouwbare 
weergave van de brontekst te bieden, waarin (literaire) kenmerken van 
de brontekst tot hun recht komen in gangbaar en natuurlijk Nederlands.

* De NBV vertaalmethode uit 2004 blijft het uitgangspunt, met inacht-
neming van de daarbij horende bandbreedte voor vertaalbeslissingen. 
Daarbinnen kiest de revisie eigen accenten en speerpunten. Een 
voorbeeld daarin is de vertaling van het woord “Sarx”. Koos men 
eerder voor het begrip ‘Vlees’ de NBV21 kiest dan voor “Aards” als 
tegengesteld aan hemels. KLIK HIER voor de Blog over dit thema.

Waarom moest de NBV21 komen?
   1.  Het ging om verbetering van vertaalfouten en andere 
 vergissingen. Hoewel het hier om een beperkt aantal gevallen  
 ging waar woorden per abuis zijn toegevoegd of een verkeerde  
 plek in de volgorde binnen een zin hebben gekregen.
   2.  Taalkundige verbeteringen. Hierbij kunt u denken aan onterechte  
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 komma’s, contaminaties en foutieve samentrekkingen.
   3.  De wetenschappelijke voortgang is verwerkt in de nieuwe 
 uitgave van de NBV. In de afgelopen zestien jaar verschenen  
 nieuwe wetenschappelijke edities van bronteksten (o.a. de 
 Nestle Aland) die soms nieuw licht wierpen op bepaalde beteke- 
 nissen van woorden. Ook hebben vertalers de beschikking 
 gekregen over nieuwe (edities van) hulpmiddelen zoals hand  
 boeken en commentaren die in het afgelopen decennium zijn  
 verschenen.
   4.  Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat voor de NBV21 niet   
 verder door op de wens van sommige feministische theologen  
 om te komen tot een meer genderneutrale vertaling van de 
 Bijbel.

NBV21 en duurzaamheid:

Duurzaamheid is een heel belangrijke afweging geweest bij het 
ontwerpen en produceren van de NBV 2021. De compacte editie van 
de NBV21 is duurzaam, niet alleen omdat hij lang meegaat en mooi 
‘oud’ wordt, maar ook door de materialen die zijn gebruikt. Als 
Ichthusboekhandel willen we samen met onze partners als uitgevers, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

   *  De NBV21 wordt gedrukt op 30 grams FSC-papier dat in Finland  
 geproduceerd is van Finse bomen.
   *  De NBV21 wordt gedrukt met inkt die op een verantwoorde 
 manier wordt geproduceerd en verwerkt.
   *  Voor de productie van de NBV21 werken we samen met 
 Royal Jongbloed in Heerenveen. Zij zijn als drukkerij 
 gespecialiseerd in dundrukproducties. Vanuit hun expertise   
 hebben zij onderzoek gedaan naar de praktische duurzaamheid  
 van de gekozen materialen en hierover meegedacht. Omdat de  
 bijbels in Nederland worden geproduceerd, beperken we zo het  
 aantal transportbewegingen.
   *  De NBV21 kopen bij de lokale (christelijke) boekhandel helpt  
 mee om deze vernieuwing zo duurzaam mogelijk te laten 
 verlopen.
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Zeer geschikt voor 
persoonlijk gebruik of als 

kerkbijbeltje. Past 
gemakkelijk in jas of tas.

Prijs:   € 52,50
ISBN: 9789089124111

 Dundruk editie - Modern

De NBV21 is er in een antraciet zwarte linnen tijdloze compact 
editie als dundruk Bijbel om gemakkelijk mee te nemen.

Wat mag je van de Dundruk editie NBV21 Modern verwachten:

   *  Tekst op de voorzijde zegt: In het begin was het Woord, Het   
 Woord was bij God en het Woord was God. (Joh. 1:1).
   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken.
   *  Heeft een rustig en tijdloos ontwerp.
   *  Een prettig leesbare letter.
   *  Formaat 10x15 cm (a6) waardoor gemakkelijk in jas of tas.
   *  Zeer geschikt voor persoonlijk gebruik of als kerkbijbeltje.
   *  Deze editie heeft geen foedraal.
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Een stijlvolle pastelkleurige 
tijdloze compact editie.

Dundruk editie - Pastel

Prijs:   € 55,00
ISBN: 9789089124098

De NBV21 is er in een pastelkleurige tijdloze compact editie als 
dundruk Bijbel. De beleving van de Dundrukeditie NBV21 Pastel is 
niet alleen de kleur, de schitterende folie, maar ook het materiaal. 
De ton sur ton opbouw van de zachte pastelkleuren, in combinatie 
met de folie maakt deze Bijbel tot een prachtig stijlmiddel.

Wat mag je van de dundrukbijbel NBV21 Pastel verwachten:

   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken.
   *  Met een rustig en tijdloos ontwerp.
   *  Prettig leesbare letter.
   *  Formaat 10x15 cm (a6) waardoor gemakkelijk in jas of tas.
   *  Beschermend foedraal (in gelijk ontwerp) voor een langere 
 levensduur - Mooi én handig.
   *  Zeer geschikt voor persoonlijk gebruik of om mee te nemen als  
 kerkbijbeltje.
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Een prachtige soepele 
editie van deze Bijbel 

speciaal voor sprekers en 
liturgisch gebruik.

De Edge Lined Bijbel NBV21 is een prachtige soepele editie van 
deze Bijbel speciaal voor sprekers en liturgisch gebruik. De eerste 
oplage van deze exclusieve Bijbel met een ongekende 
gebruikservaring bestaat uit 250 genummerde exemplaren.

Wat mag je van de Edge Lined Bijbel NBV21 verwachten:
   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken.
   *  Rustig en tijdloos ontwerp ook qua bladspiegel.
   *  Prettig leesbare letter.
   *  Een soepele, stijlvolle zwarte leren (geitenleer) band.
   *  Handgemaakt voor de hoogste kwaliteit.
   *  Ongekend soepele binding, die zorgt voor zeer prettige 
 gebruikservaring.
   *  De Bijbel ligt vlak, waar je ook bent tijdens het lezen en blijft ook  
 goed open liggen.
   *  Heel geschikt voor persoonlijk gebruik, maar zeker als 
 sprekersbijbel.

Prijs:   € 175,00
ISBN: 9789089124050

 Edge lined Bijbel
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Met een stijlvolle linnen band 
die uitstekend 

leesbaar en bruikbaar zal zijn 
in het liturgisch 

centrum van de kerk. 

De Kanselbijbel NBV21 maakt het gebruik binnen de kerk 
compleet. Deze Bijbel speciaal voor kanselgebruik is er in een 
stijlvolle linnen band die uitstekend leesbaar en bruikbaar zal zijn 
in het liturgisch centrum van de kerk. 

Wat mag u van de Kanselbijbel NBV21 verwachten:
   *  Complete teksteditie van de 66 Canonieke Bijbelboeken.
   *  Met een fraai en tijdloos ontwerp.
   *  Formaat 23 x35 cm, d.w.z. zeer geschikt voor alle katheders.
   *  Zeer geschikt voor gebruik in de eredienst zowel door 
 predikanten als lectors.
   *  Door de prettige (en grotere) letter gemakkelijker leesbaar voor  
 veel mensen.

Prijs:   € 495,00
ISBN: 9789089124081

 Kanselbijbel
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Met op elk 
Bijbelboek en een 

blad-spiegel met één 
kolom. 

Prijs:   € 45,00
ISBN: 9789021428758

De NBV21 in een literaire editie van de Nieuwe Bijbel van 2021. De 
literaire bijbel heeft inleidingen op elk Bijbelboek en een blad-
spiegel met één kolom. 

De leeservaring is daarmee die van een gewoon boek.
In de literaire editie staat de tekst in één kolom waardoor de lees-
ervaring aansluit bij die van een roman. De literaire editie heeft 
inleidingen bij alle Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament, 
inclusief de Deuterocanonieke of Apocriefe boeken, waardoor de lezer 
een goed startpunt krijgt om het Bijbelboek goed te kunnen volgen in 
de context van de tijd waarin de Bijbel geschreven is.

De Bijbel literaire editie NBV 2021 heeft twee handige overzichten 
opgenomen: een verklarende woordenlijst en een lijst: “Waar kan ik 
lezen over...”

De Bijbel - Literaire editie 
NBV21
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Met schilderwerken uit de 
Lage Landen

De Kunstbijbel is een Bijbel in de vertaling van de NBV 21 met 
schilderwerken uit de Lage Landen in een tweedelige editie in een 
fraaie box, waarin veel kunst opgenomen is, die verbonden is met 
het Rijksmuseum in Amsterdam.

De Kunstbijbel NBV21 bevat naast de tekst van het volledige Oude en 
Nieuwe Testament + de Apocriefe of Deuterocanonieke boeken in de 
nieuwste vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 2021 ook 
schilderkunst van Hollandse meesters uit de Lage Landen.

Prijs:   € 89,90
ISBN: 9789025313630

De Bijbel Kunstbijbel 
NBV21 (2 dl.)
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Zoetermeer
Dorpsstraat 74

2712AM
Zoetermeer

 079-316 20 81

Leiden
Nieuwstraat 27

2312KA
Leiden

 071-514 70 61

Den Haag
Korte Poten 42

2511EE
Den Haag

 070-380 05 76

Alphen
Prins Hendrikstraat 145

2405AJ
Alphen aan den Rijn

 0172-49 25 60

Webshop

www.ichtusboekhandel.nl
info@ichthusboekhandel.nl

079-316 20 81

Contactpersoon
Sanne van Leeuwen

sannevanleeuwen@
ichthusboekhandel.nl

0637308858


