
My dear young friends, 

If you could see my Bible, you would not be particularly impressed. 
What—that’s the Pope’s Bible? Such an old, worn-out book! 

You could buy me a new one for $1,000, but I would not want it. I love my old 
Bible, which has accompanied me half my life. It has been with me in my times 
of joy and times of tears. It is my most precious treasure. I live out of it, and I 
wouldn’t give anything in the world for it. 

I really like this new Youth Bible. It’s so colorful, so rich in testimonies: 
testimonies of the saints, testimonies of young people. It is so inviting that 
when you start to read at the beginning, you can’t stop until the last page. 

And then …? And then it disappears on a shelf, collecting dust. Your children 
find it one day and bring it to the flea market. 

It must not come to that. 

I’ll tell you something: There are more persecuted Christians in the world today 
than in the early days of the Church. And why are they persecuted? They are 
persecuted because they wear a cross and bear witness to Jesus. They are 
convicted because they own a Bible. The Bible is therefore a highly dangerous 
book—so dangerous that you are treated in some countries as if you were 
hiding hand grenades in your closet. 

It was a non-Christian, Mahatma Gandhi, who once said: “You Christians look 
after a document containing enough dynamite to blow all civilization to 
pieces, turn the world upside down, and bring peace to a battle-torn planet. 
But you treat it as though it is nothing more than a piece of literature.” 

So what do you have in your hands? A piece of literature? Some nice old 
stories? Then you would have to say to the many Christians who go to prison 
or are tortured because they own a Bible: “How foolish you are; it’s just a piece 
of literature!” 

No. By the word of God has Light come into the world, and it will never go out. 
In Evangelii Gaudium (175) I said, “We do not blindly seek God, or wait for him to 
speak to us first, for ‘God has already spoken, and there is nothing further that 
we need to know, which has not been revealed to us.’ Let us receive the 
sublime treasure of the revealed word.” 

So you have something divine in your hands: a book like fire! A book through 
which God speaks. So notice: The Bible is not meant to be placed on a shelf, 
but to be in your hands, to read often—every day, both on your own and 
together with others. You do sports together or go shopping together. Why not 
read the Bible together as well—two, three, or four of you? In nature, in the 
woods, on the beach, at night in the glow of a few candles … you will have a 
great experience! 



Or are you afraid of making a fool of yourself in front of others? 

Read with attention! Do not stay on the surface as if reading a comic book! 
Never just skim the Word of God! Ask yourself: “What does this say to my heart? 
Does God speak through these words to me? Has he touched me in the depths 
of my longing? What should I do?” Only in this way can the force of the Word of 
God unfold. Only in this way can it change our lives, making them great and 
beautiful. 

I want to tell you how I read my old Bible. Often I read a little and then put it 
away and contemplate the Lord. Not that I see the Lord, but he looks at me. 
He’s there. I let myself look at him. And I feel—this is not sentimentality—I feel 
deeply the things that the Lord tells me. Sometimes he does not speak. I then 
feel nothing, only emptiness, emptiness, emptiness…. But I remain patiently, 
and so I wait, reading and praying. I pray sitting, because it hurts me to kneel. 
Sometimes I even fall asleep while praying. But it does not matter. I’m like a son 
with the father, and that is what’s important. 

Would you like to make me happy? Read the Bible! 

Pope Francis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bron: https://www.youcat.org/products/bible#undefined 

https://www.youcat.org/products/bible#undefined


Mijn lieve jonge vrienden, 

Als je mijn Bijbel zou zien, zou je niet erg onder de indruk zijn. “Wat! Is dat de 
Bijbel van de paus? Zo'n oud, versleten boek?” 

Je zou een nieuwe bijbel voor me kunnen kopen voor 1.000 euro, maar ik zou 
dat niet willen. Ik hou van mijn oude Bijbel, die mij de helft van mijn leven heeft 
vergezeld. Het was met mij in mijn tijden van vreugde en tijden van verdriet. 
Het is mijn meest kostbare schat. Ik leef eruit en ik zou het voor niets inruilen. 

Ik hou echt van de nieuwe jongerenbijbel . Het is zo kleurrijk, zo rijk aan 1

getuigenissen: getuigenissen van de heiligen, getuigenissen van jonge 
mensen. Het is zo uitnodigend dat als je aan het begin begint te lezen, je niet 
kunt stoppen tot de laatste pagina. 

En dan …? En dan verdwijnt het op een plank en verzamelt het stof. Je 
kinderen vinden het op een dag en brengen het naar de rommelmarkt. 

Zo ver mag het niet komen. 

Ik zal je iets vertellen: er zijn meer vervolgde christenen in de wereld van 
vandaag dan in de vroege dagen van de kerk. En waarom worden ze vervolgd? 
Ze worden vervolgd omdat ze een kruis dragen en getuigen van Jezus. Ze 
worden veroordeeld omdat ze een Bijbel bezitten. De Bijbel is daarom een zeer 
gevaarlijk boek - zo gevaarlijk dat je in sommige landen wordt behandeld alsof 
je handgranaten in je kast zou verstoppen. 

Het was een niet-christen, Mahatma Gandhi, die eens zei: "Jullie christenen 
zorgen voor een document dat voldoende dynamiet bevat om alle 
beschavingen aan stukken te blazen, de wereld ondersteboven te keren en 
vrede te brengen in een door strijd verscheurde planeet. Maar je behandelt 
het alsof het niets meer is dan een stuk literatuur.“ 

Dus wat heb je in handen? Een stukje literatuur? Een paar mooie oude 
verhalen? Dan zou je moeten zeggen tegen de vele christenen die naar de 
gevangenis gaan of worden gemarteld omdat ze een Bijbel hebben: "Wat ben 
je dwaas; het is maar een stukje literatuur! " 

Nee. Door het woord van God is het licht in de wereld gekomen en zal het nooit 
uitgaan. In Evangelii Gaudium (175) zei ik: "We zoeken niet blindelings God, of 
wachten tot hij eerst tot ons spreekt, want ‘God heeft al gesproken, en verder 
is er niets dat we moeten weten, dat niet is geopenbaard voor ons.’ Laat ons 
de sublieme schat van het geopenbaarde woord ontvangen." 

Dus je hebt iets goddelijks in handen: een boek als vuur! Een boek waardoor 
God spreekt. Dus let op: de Bijbel is niet bedoeld om op een plank te zetten, 
maar om in je handen te zijn, vaak te lezen - elke dag, zowel alleen als samen 
met anderen. Je sport samen of gaat samen winkelen. Waarom lees je de Bijbel 
ook niet samen - twee, drie of vier van jullie? In de natuur, in het bos, op het 

1 Duitse jongerenbijbel 



strand, 's nachts in de gloed van een paar kaarsen ... dan heb je een geweldige 
ervaring! 

Of ben je bang om jezelf voor gek te zetten voor anderen? 

Lees met aandacht! Blijf niet aan de oppervlakte alsof je een stripboek leest! 
Vraag jezelf af: "Wat zegt dit tegen mijn hart? Spreekt God door deze woorden 
tot mij? Heeft hij me geraakt in de diepten van mijn verlangen? Wat moet ik 
doen?" Alleen op deze manier kan de kracht van het Woord van God zich 
ontvouwen. Alleen op deze manier kan het onze levens veranderen, waardoor 
ze groot en mooi worden. 

Ik wil je vertellen hoe ik mijn oude Bijbel lees. Vaak lees ik een beetje en leg het 
dan weg en overdenk de Heer. Niet dat ik de Heer zie, maar hij kijkt naar mij. 
Hij is daar. Ik laat mezelf naar hem kijken. En ik voel - dit is geen 
sentimentaliteit - ik voel diep de dingen die de Heer me vertelt. Soms spreekt 
hij niet. Ik voel dan niets, alleen leegte, leegte, leegte .... Maar ik blijf geduldig, 
en dus wacht ik, lees en bid. Ik bid zittend, want het doet me pijn om te knielen. 
Soms val ik zelfs tijdens het bidden in slaap. Maar het maakt niet uit. Ik ben als 
een zoon met de vader, en dat is wat belangrijk is. 

Zou je me gelukkig willen maken? Lees de Bijbel! 

 


