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De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:
- de verspreiding van de boodschap van een spiritueel christendom
- 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 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 kunt 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 66 16 62 349 t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen.
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Beste mensen
Het ene boek is het andere niet. Dat geldt ook voor de wijze waarop een schrijver
naar zijn eigen boeken kijkt: het ene boek is gevoelsmatig belangrijker dan het
andere.
Ik heb het grote voorrecht om boeken te mogen schrijven. Mijn eerste boek
verscheen in het najaar van 1998; dat was voor mij natuurlijk een bijzondere
gebeurtenis, met name omdat het mijn eerste was.
We zijn inmiddels 14 jaar en 17 boeken verder, want deze week is mijn nieuwste
boek ‘God vergist Zich niet – de verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan’
verschenen.
Voor mij is dit boek in meerdere opzichten bijzonder, omdat mijn overleden goede
vriend Leo ter Veer – degene die mij als negentienjarige jongen op het spirituele
pad bracht – een grote inspirerende rol heeft gespeeld in de totstandkoming ervan,
maar vooral omdat dat hele grote thema van Gods verlossingsplan – met als kroon
de verlossing door Jezus Christus – in dit boek centraal staat en gedetailleerd wordt
uitgelegd. Met name dit thema van de verlossing gaat mij zeer aan het hart.
Ik heb dan ook besloten deze Goed Nieuwsbrief geheel aan dit nieuwe boek te
wijden. Een boek dat onder andere wijst op de kleurrijke onderdelen van het leven
waar het licht doorheen mag schijnen. Hieronder een afbeelding van een prachtig
glas-in-loodraam. Zo’n raam heeft ook een prachtige symbolische betekenis: Zoals
het licht van de zon alle kleuren en vormen van dat raam doorstraalt, zo mogen we
het licht van de heilige Geest dwars door onze eigen persoonlijke, unieke
kenmerken heen laten stralen. Wees daarom gewoon wie je bent: een mens met
unieke kenmerken en je eigen kleuren. Maar laat dat Ene Licht je bezielen…
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!
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God vergist Zich niet…
Om ons stoffelijk bestaan juist te kunnen interpreteren, hebben we een
referentiekader nodig dat hier buiten ligt. Zo zijn de wijzers op een klok op
zichzelf beschouwd volkomen zinloos. Pas wanneer we de betekenis van de
seconden, minuten en uren kennen, krijgt de klok een wezenlijke betekenis voor
ons. De klok wijst ons immers op het geheim van de tijd, die bepaald wordt door
de beweging en omwenteling van onze planeet. Zo noemen we een volledige
omwenteling van de aarde om haar eigen as ‘een dag’. Een dag telt 23 uur, 56
minuten en 4,1 seconden. De grote bewegingen van het grote werelduurwerk
vormen het referentiekader van de wijzers van de klok. Door die verbinding te
leggen, krijgt de klok betekenis voor ons.
Zo kunnen we ook het wereldgebeuren alleen betekenis geven als we oog hebben
voor de onderliggende oorzaak hiervan. Daarvoor moeten we het geestelijke als
uitgangspunt nemen en niet het menselijke en alle verschijnselen die zich op aarde
voordoen. Dat zou hetzelfde zijn als het staren naar de wijzers van een klok,
zonder de onderliggende gedachte van de tijd te kennen... Om ons leven op aarde
te kunnen begrijpen, zullen we inzicht moeten hebben in het grote plan waar ook
ons leven op aarde deel van uit maakt.
Het leven op aarde staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groot
spiritueel plan om ons allen terug te voeren naar ons geestelijke Thuis. We zijn
onderweg. Door de gebeurtenissen op aarde in dit grotere perspectief te zien, kan
onze blik op de wereld veranderen. We mogen leren inzien dat ons leven op aarde –
met alle chaos, lijden en beperkingen – enerzijds een gevolg is van wat er ooit is
gebeurd in de geestelijke wereld en ons anderzijds in de gelegenheid stelt terug te
keren naar de Bron van alle leven.
Dit grotere perspectief vindt zijn
oorsprong niet in ons eigen denken, maar
komt voort uit de geestelijke Bron.
Zolang we de zin van ons bestaan alleen
vanuit ons eigen rationele denken
trachten te doorgronden, zal het meest
essentiële ons ontgaan.
Christus beloofde voor Zijn heengaan de
Geest der Waarheid als bron van kennis
en inspiratie. De gebeurtenissen die in de
Bijbel zijn beschreven, behoren niet
alleen toe aan die tijd, maar zijn tijdloos.
Nog steeds staat Gods geestenwereld in
verbinding met onze wereld en mogen we
uit die bron een schat aan informatie
putten. De vele religies en de bijna
eindeloze versplintering van het huidige
christendom willen ons aanmoedigen die
bron te hervinden.
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De verlossing door Christus loopt als een rode draad door het boek. Het gaat om
deze volkomen vrije en toegankelijke verlossing die we alleen maar hoeven te
aanvaarden. Het is niet iets voor de toekomst, maar het is er nu al! We hoeven er
niet voor te presteren. Alles wat misgegaan is in ons leven, iedere schuld (en dus al
het karma) mogen we loslaten en overgeven aan Hem. We hebben dan niets meer
in te lossen of recht te zetten. We zijn vrij! In steeds meer spirituele kringen is het
element van de verlossing niet (meer) aanwezig. Veel mensen gaan op eigen kracht
het spirituele pad bewandelen en willen met inspanning ‘steeds verder komen’.
Het boek bestaat uit 9 onderdelen. In het eerste deel wordt uitgelegd wat er met
de mensheid aan de hand is. Er is namelijk sprake van een bewustzijnsvernauwing,
waardoor we als mens worden beperkt. We mogen anders naar onszelf leren kijken,
ervan doordrongen zijn dat we bezielde wezens zijn.
In deel twee ga ik in op de verbinding tussen de engelenwereld en de mens. Dit
vond niet alleen plaats in bijbelse tijden, maar gebeurt nu nog steeds. Gods
engelenwereld is dezelfde als toen. Wat zegt de Bijbel hierover en welke gevaren
kleven er aan de verbinding met de geestelijke wereld? Op grond van welke wetten
komt het contact met de geestelijke wereld tot stand en hoe kunnen we dat op
zuiverheid toetsen? In dit deel vertel ik ook over de ervaringen met mijn overleden
goede vriend Leo ter Veer en hoe hij opnieuw een inspirerende rol in mijn leven
ging spelen.
In het derde deel beschrijf ik de schepping van de geestelijke wereld, waar
Christus het hoofd van is. Ook de val van een deel van de geestenwereld onder
leiding van Lucifer komt uitvoerig aan de orde. De schepping van de stoffelijke
kosmos, de geestelijke sferen en de geestelijke wedergeboorte die dankzij Jezus
mogelijk is geworden en de innerlijke betekenis van Bijbelteksten die hiernaar
verwijzen: dit alles komt uitvoerig aan de orde.
Deel vier staat in het teken van bijna doodervaringen en andere geestelijke
ervaringen. Een man vertelt over zijn ontroerende ontmoeting met Jezus op de
Intensive Care.
In deel vijf beschrijf ik de universele werking van de Geest van Jezus Christus in
ons: de heilige Geest die ons van binnenuit wil bezielen en leiden. Hoe verhoudt
zich dit met andere religies en hoe kan die Geest in ons gaan leven? En hoe kan
deze Geest – dwars door mensen heen - de wereld veranderen?
Deel zes beschrijft de strijd tussen licht en donker, die op aarde en in de sferen
van de geestelijke wereld gaande is. Hoe kun je je bewapenen tegen de invloed
van de lage geestenwereld en hoe belangrijk is de kennis over de verlossing in die
strijd?
In deel zeven beschrijf ik een groot deel van mijn eigen weg en de wijze waarop ik
Gods leiding heb ervaren in mijn leven. Daartoe behoorde ook het verlaten van
wegen die niet langer goed voor mij bleken.
In deel acht staan dromen en inspiratie centraal: hoe kun je je dromen beter leren
begrijpen en wat hebben ze je te zeggen? Maar ook: hoe kun je zelf meewerken
aan het ontvangen van inspiratie en een kanaal voor Gods Geest zijn?
Deel negen is geheel gewijd aan gebed en meditatie. Hoe kun je bidden en
mediteren? Dit deel is geïllustreerd met diverse gebeden en een meditatieoefening.
Boekgegevens: ISBN 978 94 6015 079 1 Aantal pagina’s: 368 Prijs € 22,50
(exclusief verzendkosten) Formaat: 14,5 x 21,5 cm Uitgeverij: Akasha
U kunt dit boek ook rechtstreeks bestellen via: info@roeloftichelaar.nl
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Inspiratie
Persoonlijk geleid worden door de heilige Geest
‘Persoonlijke, innerlijke geestelijke leiding is onontbeerlijk in jullie leven. Jullie
moeten verantwoord omgaan met alle krachten die in jullie aanwezig zijn en jullie
persoonlijke weg vinden in een wereld waarin niets verboden, maar ook niet alles
tot zegen is.
Veel factoren spelen mee in of iets al dan niet goed voor jullie ziel is. Het moment,
de omstandigheden, de alternatieven die aanwezig zijn: dat alles maakt of een
daad positief of negatief is.
Het ligt gecompliceerd. Iets dat vandaag een zegen is, kan morgen een vloek zijn.
Hoe kunnen jullie je dan baseren op louter uiterlijke leefregels die geschreven
staan, zonder daarin de leiding van de Geest te ontvangen? Dat is niet goed, want
dan ontbreekt de bezieling in de leiding die jullie volgen. Dit leidt altijd tot
extremisme of losbandigheid. Dit principe geldt voor alle levensterreinen en
daarom hebben jullie de leiding nodig van de heilige Geest en Gods heilige
geestenwereld.’
Aanvaarding van de heilige Geest
‘De geest is een opnamevat voor de heilige Geest. De geest zelf kan geestelijk
sterven, de heilige Geest niet omdat Hij eeuwig dezelfde goddelijke Geest is. Jullie
eigen geest straalt licht uit overeenkomstig zijn omhulsel, de ziel, het geestelijk
lichaam. Dat is een voortdurende wisselwerking. Zodra de ziel zichzelf verliest in
de duisternis, zal ook het licht van de geest doven. Maar het licht van de heilige
Geest dooft nooit. Door niet te geloven en dus tegen God te kiezen, zal de heilige
Geest uit de eigen geest verdreven worden. Dat is ook gebeurd tijdens de ontrouw
van Lucifer. Door zijn opstandigheid tegen Christus is de heilige Geest uit hem
gegaan en is hij geestelijk gestorven. Zijn eigen geest kon daardoor geen licht meer
afgeven en zijn ziel verdorde. De heilige Geest kun je dus aanvaarden of niet. Er is
in principe geen tussenweg.’
Een persoonlijke relatie met Christus
‘Als persoon heeft Jezus afscheid van de mensheid genomen om als
Christusbewustzijn in haar voort te kunnen leven. Het Christusbewustzijn (of: de
heilige Geest) kan op verschillende manieren worden ervaren. Het is het universele
licht uit God dat in ieder hart wil schijnen. Maar in de kern is dit Jezus, die ook als
persoonlijke kracht in ieder mens wil leven. Door de verlossingsdood van Jezus te
begrijpen en toe te laten, komt dit Ik van Jezus in jou tot leven. Er ontstaat een
persoonlijke verbinding, een relatie als tussen bruidegom en bruid.
In de hemelsferen leeft de heilige Geest van Jezus in iedere geest en schijnt het
licht van Hem volop in allen. De vereniging met Jezus is het uiteindelijke doel van
de stoffelijke schepping en van de sferen in de geestelijke wereld.
Ook al weten mensen geen naam te geven aan het licht dat ze oprecht ervaren,
toch kan Jezus wel degelijk in hen leven. Maar de weg die dan volgt, of dat nu op
aarde of in de geestelijke wereld is, zal altijd uitlopen op de persoonlijke relatie
met Christus.’
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Gebed

Leer mij een bescheiden
schakel te zijn
in het grote verlossingsplan
dat U heeft ontworpen
en waarvan ook mijn leven
deel uit maakt.
Ik open mijn hart voor Uw
heilige Geest
en leg mijn oor te luisteren
bij Uw engelen
die mij willen leiden en
beschermen.
Dat ik een gewillig
instrument mag zijn,
vooral op de momenten dat
mij het inzicht ontbreekt.
Wilt U mij dan bijlichten en
leiden?
Want Uw wegen zijn
ondoorgrondelijk, te
verheven,
ik kan er niet bij.
Laat mij dan vertrouwen
hebben in Uw leidende
handen
en de stem van de Goede
Herder die wil spreken
in ieder gelovig mensenhart.
Amen.
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