
De NBV21 is er voor u 
 

 

Wat is de NBV21? 

De NBV21 is de nieuwe, verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze nieuwe versie 

verschijnt in oktober 2021. Hier vertellen we in het kort wat u ervan kunt verwachten. 

 

 

Het verhaal achter de NBV21  

Toen de NBV verscheen, in 2004, vroeg het NBG alle lezers en kerken om hun reactie. Het plan was 

om na verloop van tijd een nieuwe versie te maken waarin alle reacties zouden worden meegenomen.  

Van 2017-2020 heeft het vertaalteam van het NBG de duizenden reacties op de vertaling zorgvuldig 

gewogen. Wat er beter kon, werd aangepast. De vertalers hebben de NBV vers voor vers opnieuw aan 

de brontekst getoetst. Soms kon het nog nauwkeuriger of aansprekender.  

De NBV21 is het resultaat van deze grondige herziening. Er werden door de hele Bijbel heen 12.000 

wijzigingen doorgevoerd. De vertaling is daardoor scherper, nauwkeuriger en rijker geworden. De 

NBV21 brengt de lezer dicht bij de bron. 

 

 

Wat is nieuw in de NBV21 

• De vertaling vormt nu een hechtere eenheid.  

Onnodige verschillen binnen de vertaling zijn opgelost. Daardoor kun je nu makkelijker teksten 

vergelijken die bij elkaar horen. 

• Slimme concordantie komt nu beter tot zijn recht. 

We hebben sleutelwoorden in de tekst steeds op een herkenbare manier zichtbaar gemaakt in de 

vertaling. 

• De keuzes staan op een breed wetenschappelijk draagvlak 

Als er discussie was over interpretatie en vertaalkeuzes, kozen we de optie die het meest verantwoord is 

en het breedst gedragen is onder bijbeluitleggers.  

• Minder is meer: niet te veel invullen 

We hebben steeds gekeken of de vertaling niet onnodig veel invult. Waar nodig biedt de NBV21 nu een 

iets opener vertaling. 

• Eerbiedshoofdletters 

In de NBV21 worden de persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige 

Geest met een hoofdletter geschreven: Ik, U, Hij. 

 

 

Vertrouwd en als nieuw 

Alle sterke punten van de NBV hebben we bewaard en gekoesterd. De mooie en rijke taal, de goede 

leesbaarheid, de aandacht voor literaire kenmerken, het inclusieve taalgebruik en het interconfessionele 

karakter. Het blijft de vertrouwde NBV. Tegelijk hebben we, met dank aan duizenden lezers, de tekst 

vers voor vers heel precies doorgewerkt. Daardoor is de vertaling nauwkeuriger geworden en op veel 

plaatsen scherper en rijker. En vertaalkeuzes waar lezers over struikelden zijn herzien. De NBV21 is 

vertrouwd én als nieuw.     

 

 

Bijbel van ons allemaal 

Uniek aan de NBV21 is, dat er zoveel lezers en kerken zijn geweest die hun inbreng hebben gegeven 

om de vertaling te verbeteren. Daarmee is deze versie van de NBV nog meer een Bijbel ‘van ons 

allemaal’. We hopen dat de NBV21 veel lezers zal inspireren en dat Gods Woord door deze vertaling 

veel mensen zal bereiken en aanspreken.  

 

Meer informatie: kijk op www.NBV21.nl   



Vijf voorbeelden 

 

Genesis 1:2 

NBV NBV21 

De aarde was nog woest en doods, … De aarde was woest en doods, … 

 

 

Het woordje ‘nog’ vult de vertaling erg in. Veel lezers storen zich daaraan. In de brontekst is het minder 

ingevuld. Dat volgen we in de NBV21. 

 

Ruth 2:12 en 3:9 

NBV NBV21 

(Boaz tegen Ruth) “… de HEER, de God van 

Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht 

hebt gezocht.” 

 

(Ruth tegen Boaz) “Wilt u mij bij u nemen” 

(Boaz tegen Ruth) “… de HEER, de God van 

Israël, onder wiens vleugels je bent komen 

schuilen.” 

 

(Ruth tegen Boaz) “Laat mij bij u schuilen” 

 

 

In de brontekst gebruiken Boaz en Ruth hier hetzelfde woord. In de NBV zie je dat niet terug. In de 

NBV21 zie je dat nu wel (2x schuilen). Het laat niet alleen zien dat Ruth en Boaz bij elkaar horen. Het 

laat ook zien dat schuilen bij God concreet wordt door schuilen bij iemand die Gods wil doet, Boaz.  

 

Matteüs 10:29 

NBV NBV21 

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. 

Maar er valt er niet één dood neer als jullie 

Vader het niet wil. 

 

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. 

Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie 

Vader om. 

 

Veel lezers hebben moeite met het woord ‘wil’ in dit vers in de NBV. Het klinkt dan net alsof al het 

lijden op aarde Gods wil is. De brontekst zegt het voorzichtiger: niets gebeurt ‘zonder God’. Een mooie 

vertaling is dan ‘buiten God om’. God is erbij. Meer hoeft de vertaling niet in te vullen.  

 

Marcus 5:34 

NBV NBV21 

Uw geloof heeft u gered Uw geloof heeft u gered, mijn dochter 

 

 

Dat Jezus een volwassen vrouw die geen familie van Hem is aanspreekt als ‘mijn dochter’, is vreemd. 

In het Nederlands klinkt het raar. Daarom liet de NBV dit open. In de NBV21 is deze aanspreekvorm 

nu in ere hersteld. Het hoort bij de tekst. En hoe vreemd ook, het laat iets belangrijks zien: ook deze 

vrouw hoort bij Gods volk.  

 

1 Korintiërs 13:13 

NBV NBV21 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 

maar de grootste daarvan is de liefde. 

Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze 

drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

 

 

Het woord ‘resten’ heeft een negatieve bijklank: alsof je ermee blijft zitten. Zo van ‘we zullen het 

ermee moeten doen’. Terwijl het juist gaat om iets heel positiefs. De NBV21 probeert om dat mooi en 

krachtig te verwoorden.  

 

Meer voorbeelden: kijk op www.NBV21.nl bij ‘vertaalvoorbeelden’ 


