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De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:
doelstelling
- de verspreiding van christelijke spiritualiteit
- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid
- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken
Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en
www.weerbaarheidstrainer.nl
Stelt u de ontvangst
angst van deze Goed Nieuwsbrief niet op prijs of heeft u die van
iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de toekomst ook zelf
ontvangen, stuurt u dan een email naar: info@roeloftichelaar.nl.
U kuntt ook schrijven naar: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.
Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding.
Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief? Stuur
hem door!
De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter
van harte welkom.
Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) NL28INGB0749790989
NL28INGB0
(BIC: INGBNL2A)
t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van ‘gift’.
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Beste mensen
Hemelvaart ligt net achter ons en Pinksteren zit er aan te komen. Het leek mij
goed om in deze Goed Nieuwsbrief bij dat geheim van Pinksteren stil te staan.
Wij moeten er allen goed van doordrongen zijn dat dit een feest voor ons allen is
en dat de heilige Geest in een ieder van ons Zijn licht wil schijnen.
Verder wil ik graag degenen bedanken die een gift hebben overgemaakt om mijn
werk te ondersteunen. Aan de hand van de bankafschriften is het niet altijd
mogelijk om te achterhalen welk e-mailadres daar bij hoort, vandaar dat ik het
even langs deze weg doe: hartelijk dank!
Momenteel nadert mijn boek ‘Psychisch of paranormaal’ de voltooiing. Het was een
intensief werk dat heel wat uurtjes in beslag heeft genomen. Maar ook deze keer
was de leiding, die langs verschillende kanalen tot mij kwam, weer indrukwekkend
om te ervaren. Een boek schrijven betekent zelf meegroeien. Het moet immers
allemaal kloppen en helemaal goed voelen. Dat is een proces. Nu aan dit proces
een einde zit te komen, voelt dat ook heel goed. Op korte termijn ga ik op zoek
naar een geschikte uitgever. Ik hou u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen
en hoop dat het boek veel harten mag bereiken, met name degenen die niet goed
weten hoe ze met hun bovennatuurlijke gaven weten om te gaan of zij die daarin
zelfs verstrikt zitten. De kern van het boek is Christus. Een belangrijk doel is dus
dat Christus in een ieder die het leest tot leven komt, en dit sluit prima aan bij het
thema van Pinksteren. Een ander doel is een groeiende samenwerking tussen
psychiatrie, theologie en de spirituele hulpverlening. Die zouden elkaar niet
moeten uitsluiten of zelfs bestrijden, maar elkaar moeten aanvullen en versterken.
Want al die disciplines kunnen van elkaar leren, wat de hulpzoekende mens zeker
ten goede zal komen.
Maar nu eerst deze Goed Nieuwsbrief. Ik wens u goede en gezegende Pinksterdagen
toe waarin we met elkaar die doorbraak van de heilige Geest mogen gedenken.
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.
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Pinksteren: de geboorte van de heilige Geest in ons
De oorsprong van Pinksteren ligt in het jodendom. In het Bijbelboek Leviticus staat
dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pesach (Pasen)
nieuwe offers voor God moeten worden gebracht ter afsluiting van Pesach. Dit
feest wordt ook wel het ‘Wekenfeest’ genoemd.
In het christendom werd dit Wekenfeest ‘Pinksteren’ genoemd. Dit woord komt van
het Griekse ‘pentekostos’, dat ‘vijftigste’ betekent. Na Jezus’ dood op Goede
Vrijdag en Zijn verrijzenis op Pasen, was Hij nog veertig dagen in Zijn
opstandingslichaam aanwezig op aarde en verduidelijkte Hij de apostelen de leer
die Hij tijdens Zijn aardse leven had verkondigd en onthulde Hij hen de geheimen
van de verlossing. Op de veertigste dag na Pasen, verliet Hij het aardse en voer Hij
naar de hemel. Dit gedenken we met Hemelvaart. Maar Hij had ook de komst van
de heilige Geest beloofd die ons verder zou onderwijzen. Op de vijftigste dag na
Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde heilige Geest
over de discipelen. Vandaar ‘pentekostos’: de vijftigste dag.
Pinksteren is ook het eerste voorbeeld van de innerlijke wederkomst van Christus.
Het aanvaarden van de heilige Geest in ieder van ons, is namelijk gelijk aan de
wederkomst van Christus in ons.
In de vorige Goed Nieuwsbrief (nr. 27) ging ik in op negatieve godsbeelden die onze
relatie met God kunnen verstoren. Ik schreef over de heilige Geest het volgende:
‘De heilige Geest is de dimensie die onze geest en ziel overstijgt. Het is de
innerlijke vlam die zowel het licht van de wijsheid als de warmte van de liefde in
zich draagt en die een afspiegeling van de Allerhoogste is. Iedereen kan dus een
uniek beeld van God in zich meedragen. In deze Geest krijgt God in ieder
geschapen wezen een persoonlijk gezicht. In die zin kan God een persoonlijke
reflectie in ieder schepsel zijn.’
Jezus Christus wordt ook wel ‘het Woord’ genoemd, zoals in het eerste hoofdstuk
van de evangelist Johannes:
‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het
was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan
van wat bestaat.’ (Johannes 1: 1-3, Nieuwe Bijbelvertaling)
Dikwijls wordt de Bijbel ‘het Woord van God’ genoemd. Maar in feite komt deze
titel alleen Jezus toe. Jezus zélf is het Woord. En na Zijn hemelvaart trok Zijn
uiterlijke verschijning zich terug om plaats de maken voor de innerlijke ervaring
van Gods Woord, namelijk door de heilige Geest. Die zou voortaan in ieder mens
geboren kunnen worden om ons van binnenuit te kunnen leiden. Dat is de innerlijke
wederkomst van Christus. We kunnen wachten op een uiterlijke wederkomst, maar
door ons geloof voltrekt zich dat nu al in ons. Het is niet iets van de toekomst,
maar van nu.
Het is belangrijk dat we ons dit realiseren: dat we de heilige Geest niet langer
buiten ons, maar ín ons moeten zoeken. En dat we niet bij de uiterlijke woorden
van de Bijbel moeten blijven steken, maar dat we ook doordringen tot het innerlijk
Woord dat rechtstreeks tot ons hart wil spreken.
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Tot die tijd kon de heilige Geest alleen door Jezus en Gods
heilige geesten (via de profeten) tot de mensheid spreken.
Maar vanaf dat moment kon dit ook rechtstreeks, tot ieder
mens die in Hem gelooft. Dit sluit het spreken van Gods heilige
geestenwereld (de engelen) natuurlijk niet uit. Gods engelen
spreken nog steeds tot ons en moedigen ons aan naar de
heilige Geest in ons eigen hart te luisteren en ons rechtstreeks
door Hem te laten leiden. Er zijn namelijk nog velen die hun
hart gesloten houden, en die zullen van buitenaf door de
engelen ondersteund moeten worden. Anderen moeten de
blijde boodschap van mensen vernemen. Maar ook voor degenen in wie de heilige
Geest al ontwaakt is, is die extra ondersteuning van de engelen natuurlijk
belangrijk.
Om de heilige Geest te kunnen horen, moeten we zelf stil zijn. Het rumoer van de
wereld en de onrust van onze eigen gedachten kunnen de heilige Geest gemakkelijk
overstemmen. Maar bovendien moeten we werkelijk geloven dat Hij zelf tot ons
spreken kan.
Mensen die zich alleen vastklampen aan het uiterlijke woord, zoals de Bijbel, maar
zich niet werkelijk bewust zijn van de heilige Geest die in hen is, hebben hun hart
vaak vergrendeld uit angst en de sleutel weggegooid. Er zijn veel christenen die
van mening zijn dat God alleen door de Bijbel tot ons spreekt en dat Hij dit
sindsdien niet meer rechtstreeks doet. De sleutel waarmee we de deur van ons hart
kunnen openstellen voor Jezus, die in de heilige Geest ons hart wil bewonen, is ons
geloof. Ons hart is de tempel waarin Hij wil wonen; we moeten ruimte voor Hem
reserveren en daar ook werkelijk bij stilstaan.
We hoeven niet per se een duidelijke stem te horen die tot ons spreekt. Dit kan
wel, maar veel vaker komt het voor dat de heilige Geest zich openbaart als
vervulling van de innerlijke leegte die we kunnen ervaren, als een gevoel of een
innerlijk weten.
Als Jezus ons in het Bijbelboek ‘Openbaring’ (dat bestaat uit een reeks visioenen
die Johannes op het Griekse eiland Patmos heeft ontvangen) uitnodigt Hem binnen
te laten om de maaltijd met ons te gebruiken, dan bedoelt Hij daarmee het
nuttigen van de geestelijke maaltijd, het geestelijk voedsel dat langs verschillende
kanalen tot ons komt. We moeten dat altijd toetsen aan Hem, zodat Hij Zelf ons
intuïtief de weg kan wijzen.
Door de geboorte van de heilige Geest in ons – wat alleen door ons geloof en onze
ontvankelijkheid tot stand komt en niet door onze prestaties of zuiverheid – breekt
het goddelijk licht weer door in onze geest.
Zolang we mens zijn, kunnen we de volheid daarvan niet geheel ervaren en blijft
deze werkelijkheid nog gedeeltelijk versluierd achter ons mens-zijn. Maar zodra we
de geestelijke wereld binnengaan, zullen we geheel door dit Ene Licht doorstraalt
worden en zijn wij in de hemel teruggekeerd.
Als het hart ‘ja’ zegt tegen de heilige Geest, komt er een transformatieproces op
gang, waardoor de heilige Geest steeds meer de ruimte in ons krijgt. Zo leidt de
bezieling door de heilige Geest onvermijdelijk tot geestelijke groei. Geestelijke
groei wil zeggen dat de heilige Geest ons gaandeweg omvormt, waardoor we steeds
meer innerlijke vreugde, heelheid en vrede zullen ervaren.
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Inspiratie
‘Met Pinksteren wordt Mijn goddelijke wil in de mens geboren.
De samensmelting van de geest van de mens met Mijn goddelijke Geest heeft toen
plaatsgevonden voor een ieder die zich daarvoor wilde openen. Immers: de wil is
ook in de mens, maar die was afgesneden van Mijn wil. Pas door de heilige Geest
zijn deze twee weer één geworden.
Het is een doorbraak in de gemoedstoestand van de mens zoals die niet eerder
heeft plaatsgevonden. Tot die tijd was het de wet die de weg moest wijzen en de
menselijke wil moest ombuigen en sturen. Dat werd overbodig toen Mijn wil als
Geest geboren werd in de mens.
De angst dat jullie tekort schieten is onterecht, want in de geest zijn jullie al één
geworden met Mij. Dit geldt voor een ieder wiens gemoed veranderd is. Dat is de
ware bekering, dat het gemoed een nieuwe staat heeft aangenomen, namelijk de
versmelting met Mijn goddelijke wil.
Het mens-zijn is slechts de omhulling waarin Mijn vuur brandt en zich doet
uitschijnen, door het mens-zijn heen. De mens is slechts een sluier die transparant
wordt voor het eigen wezen, de geest, die door Mijn liefde versmolten is met de
heilige Geest. Dat is het geheim van Pinksteren.
Jullie identiteit is versmolten met Mij. Jullie identiteit is jullie ware Zijn.
Begrijpen jullie goed dat dat wézenlijke Zijn jullie identiteit is? Dat jullie dus Mijn
kinderen zijn die Ik nooit uit Mijn hand zal laten rukken? Dat Zijn zíjn jullie nu al.
Het is een staat, een toestand, een diepgeworteld bestaan, een Zijn in Mij en Ik in
jullie. Niets kan jullie van Mij scheiden. Jullie zijn Mijn kinderen.
Door te werken en je best te doen kunnen jullie aan het Zijn helemaal niets
veranderen. Jullie Zijn wordt namelijk niet bepaald door jullie, maar door Mij.’

Gebed
Lieve God,
Ik dank U voor de heilige Geest
die nu, op dit moment, in mijn hart woont
en mij bezielt.
Ik ben bereid in Uw aanwezigheid in mijn hart
te geloven.
Ik ben bereid te luisteren en mij
te laten leiden door U.
Christus leeft in mij door Uw heilige Geest.
En U leeft in Hem,
zodat wij één zijn.
Daarvoor dank ik U.
Amen.
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