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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
e 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, stuurt
u hem gerust 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
Van harte welkom in deze 32e Goed Nieuwsbrief: de kersteditie van 2014.
Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele positieve reacties die ik heb mogen
ontvangen na mijn deelname aan ‘Het hoogste woord’ van de NCRV met Jacobine
Geel. (Tot mijn verrassing bereikte deze uitzending een kijkcijferrecord van
110.000!) Ik kijk zelf ook met een goed gevoel terug op deze uitzending, waarin ik
kort iets kon vertellen over de verbinding tussen geloof, spiritualiteit en
psychiatrie. De Bijbeltekst die ik had uitgekozen, was:
‘Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht
tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik
zelf gekend ben.’
(1 Kor. 13: 12 (NBG-vertaling)
Omdat tijdens de uitzending alleen inhoudelijk ingegaan kon worden op het laatste
gedeelte, wil ik hier nog even ingaan op deze mooie tekst.
Als mens is ons inzicht zeer beperkt. We krijgen door onze menselijke blik op de
werkelijkheid een vertekend beeld terug gereflecteerd. We kunnen niet alles zien.
Pas wanneer we ons aardse lichaam achter ons hebben gelaten en in de hoogste
hemel zijn teruggekeerd, zullen we ‘van aangezicht tot aangezicht’ zien en
kennen. Ons kennen zal pas dan volkomen zijn, zoals we zelf (door God) gekend
zijn.
Ons inzicht in de goddelijke werkelijkheid is beperkt. Ons verstand kan er niet bij
en vaak moeten we verder leven met grote vraagtekens. Niet op iedere vraag komt
een antwoord en dat vraagt van ons een diep vertrouwen in God. Als mens zien we
soms geen hand voor ogen en dan komt het aan op kinderlijk vertrouwen.
Ons beperkte zicht op de werkelijkheid, de ander en onszelf vraagt om een
terughoudendheid in ons oordeel dat we vellen.
Deze Bijbeltekst kwam bij me binnen toen ik op weg was naar de sportschool.
Ik had de uitnodiging van de NCRV net binnengekregen en er was mij gevraagd een
favoriete Bijbeltekst aan te wijzen. Op weg naar de sportschool stelde ik heel
eenvoudig de vraag aan God welke tekst ik zou moeten nemen. Onmiddellijk kwam
bovengenoemde tekst bij me binnen en wist ik zeker dat ik die zou gebruiken.
Toen ik erover na ging denken, begreep ik ook waarom. Deze tekst legde ook heel
direct de link naar dat thema waar mijn boek ‘Psychisch of paranormaal?’ over
gaat: over mensen die zich niet gekend en begrepen weten in hun ervaringen.
Zo eenvoudig is dat: we kunnen God om dit soort dingen vragen en dan kan Hij ons
antwoorden als dat Zijn wil is. Door Zijn engelen of rechtstreeks door Zijn heilige
Geest in ons hart.
Dat we tijdens de donkere dagen van kerst mogen stilstaan bij die geestelijke
werkelijkheid die in ons en om ons heen is: de engelen en Gods Geest in ons hart.
Want in het diepste donker is het dit licht dat onze duisternis kan verlichten en ons
tot troost kan zijn. In Gods Geest vinden we het innerlijk kompas dat ons door dit
aardse leven wil leiden.
Voor een ieder die de uitzending heeft gemist: die is nog terug te kijken via de
volgende link: http://www.npo.nl/het-hoogste-woord/02-11-2014/KN_1662135
Verder wens ik u liefdevolle kerstdagen en alvast een voorspoedig 2015 toe!
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De geboorte van Jezus: een sprong in het duister
Momenteel werk ik aan een boek over de dood. Het aardse sterven is immers een
onderwerp waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt: door het verlies van
een dierbare of door zelf oog in oog komen te staan met de dood.
Dat sterven is de tegenhanger van de geboorte en tussen die twee, de geboorte en
de dood, speelt ons aardse leven zich af.
We kunnen heel verschillend tegen de geboorte en dood van een mens aankijken.
Opvallend is dat bij de geboorte de baby (meestal) huilt en de omstanders lachen.
Bij de dood is dat meestal precies omgekeerd…
Zoals de dood de overgang van de stoffelijke naar de geestelijke werkelijkheid
betekent, zo is de geboorte een overgang van het geestelijke naar het aardse. En
voor de geesten die vanuit de hogere sferen komen, is dat een enorme overgang.
Al vanaf het begin worden op aarde mensen geboren die in wezen hoge
geïncarneerde geesten zijn. Voorbeelden van deze hemelgeesten die mens zijn
geworden, zijn Abraham, Mozes, Maria (de moeder van Jezus), Johannes de doper
(die al eerder naar de aarde was gekomen als de profeet Elia) en vele anderen.
Tijdens Kerstmis staan we stil bij de meest bijzondere geest die ooit op aarde is
geboren: Jezus Christus. Ook hij moest afdalen vanuit het hoogste licht om de
duistere aarde als zijn woonplaats te
aanvaarden. Het is onvoorstelbaar hoe
groot die overgang voor Hem moet zijn
geweest.
Hij deed het niet voor zichzelf, maar voor
ons. Het afdalen was een groot offer.
Hoewel Hij voor Zijn geboorte in grote
lijnen geweten moet hebben wat Hem
allemaal te wachten stond, was het voor
Hem ook afwachten of en hoe Hij zich
midden in de zware beproevingen staande
zou houden. Het was in die zin ook voor Hem een sprong in het duister.
Dat dit een groots gebeuren was, weten we inmiddels. Ook in die tijd waren er
mensen die op de hoogte waren van Zijn komst naar de aarde. Onder andere de
profeet Jesaja had Zijn komst al voorspeld en ook nu waren er mensen die door
Gods engelen hiervan op de hoogte waren gebracht. En de engelen zelf waren er
bij, daar in Bethlehem. Zij verwelkomden het kind waarin de hoogste geest
geïncarneerd was om de mensheid en de gevallen geesten te verlossen.
Vrijwillig had Hij die taak op zich genomen toen Hij nog bij God in de hemel was.
En nu was Zijn geestelijk lichaam met een stoffelijk lichaam omhuld. De
geestelijke vermogens die Hij in de geestelijke wereld nog bezat, werden daardoor
voor een deel versluierd. Ook Hij zou door Gods engelen onderwezen moeten
worden over de taak die Hij had, want zodra we als mens in een stoffelijk lichaam
geboren worden, vallen alle herinneringen aan ons vorige bestaan weg. Dat is een
geestelijke wet die ervoor zorgt dat al onze keuzes in vrijheid en op een neutrale
wijze moeten worden gemaakt. En ook in die zin is het dus letterlijk een sprong in
het duister. Dit betekent dat we langs geestelijke weg bewust gemaakt moeten
worden dat we hier op aarde niet voor het eerst leven.
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Er is nog een reden waarom we met recht kunnen zeggen dat de geboorte van
Jezus een sprong in het duister was. De aarde maakt immers nog steeds deel uit
van het rijk van de gevallen engel Lucifer. We hoeven maar om ons heen of in de
kranten of op tv te kijken welke verschrikkelijke dingen zich hier op aarde
afspelen. Dat hangt allemaal samen met de invloed die Lucifer, ook wel Satan
genoemd, samen met zijn donkere engelen op de aardse sfeer en haar bewoners
heeft. Nooit mogen we om die reden de verantwoordelijkheid van onszelf
afschuiven op Satan. We blijven als mens allemaal verantwoordelijk voor onze
intenties en de keuzes die we maken.
Maar feit is wel dat de geestelijke duisternis op aarde sterk vertegenwoordigd is en
ons als mens kan beïnvloeden.
In de tijd van Jezus’ geboorte was die invloed nog sterker dan nu. Want vóór de
kruisdood (en dus voor de verlossing) van Jezus had Lucifer nog alle macht om de
gevallen geesten in zijn macht te houden. Nadien was dit veranderd: doordat Jezus
alle aanvallen van Lucifer als mens had getrotseerd, daalde Hij persoonlijk af in de
sferen van de hel om Lucifer die macht te ontnemen. En vanaf dat moment kan
Satan alleen nog maar inwerken op de ontvankelijkheid van de mens, maar hem
nooit meer met een onbeperkte macht gevangen houden. Jezus heeft de poorten
naar de hoogste hemel voor ons geopend, maar moest daarvoor dwars door het
donker heen.
Het is goed dat we tijdens Kerstmis hierbij stilstaan. Dat Zijn geboorte een offer
voor ons allemaal is. Dat de machtigste hemelgeest zich zo klein voor ons maakte;
Hij was immers een baby, een uiterst kwetsbaar kind dat met vallen en opstaan
Zijn levenslessen moest leren. Zijn almacht had Hij afgelegd om het kleed van de
ultieme kwetsbaarheid te aanvaarden. De lijdensbeker die Hem wachtte zou Hij tot
op de bodem moeten legen om Zijn taak te kunnen volbrengen. En dat heeft Hij
gedaan. Als we hiervan doordrongen zijn, is het niet zo verwonderlijk dat de
engelen bij Zijn geboorte aanwezig waren en dat diezelfde engelen enkele mensen
hierop hadden voorbereid.
Engelen horen ook bij kerstmis. Ook bij hun aanwezigheid mogen we stilstaan.
Want zij houden die herinnering aan de geboorte van Jezus levend, zodat we
doordrongen blijven van het offer dat Hij bracht. En zij zijn degenen die de ware
kerstboodschap in ons willen neerleggen, zodat we eerbiedig voor Christus buigen.
Het is belangrijk dat we door de kerstbomen en uitbundige maaltijden heen ook
kijken en stilstaan bij het kind in de kribbe, ook al is het maar heel even. Even
stilstaan bij die grootse gebeurtenis en bij wat Hij ons daarmee geschonken heeft:
de volle geboorte en doorbraak van Zijn Geest in ons hart en de vrijheid om de
hoogste hemel weer binnen te gaan.

4

De ‘opstanding van de doden’
Veel christenen in onze tijd geloven dat met de ‘opstanding van de doden’ de
wederopstanding van het eerder gestorven stoffelijk omhulsel wordt bedoeld.
Dit komt doordat het begrip ‘dood’ in de Bijbel eenzijdig gekoppeld wordt aan het
aardse sterven, terwijl dit op veel plaatsen een veel diepere (en vooral geestelijke)
betekenis heeft. Op veel plaatsen betekent het begrip ‘dood’ de scheiding van God
en met ‘de doden’ worden meestal de van God afgevallenen bedoeld.
De geest die Johannes Greber onderwees, legde hierover het volgende uit en
benadrukte ook dat ook Jezus het gevaar liep om door het kwaad overmeesterd te
worden:
‘Ik wees je bij de verklaring van Gods heilsplan op het zeer belangrijke feit, dat
ook voor de hoogste geschapen geest door menswording het gevaar bestaat door de
boze overwonnen en tot afval van God te worden verleid. Ook Christus werd door
dit gevaar bedreigd. Hij was er zich in zijn volle omvang van bewust. Meer dan
eens was Hij er na aan toe, onder de aanvallen van Satan te bezwijken. Daarop
wijst Paulus in de aangehaalde woorden van zijn brief (Hebreeën 5:7, RT), als hij
zegt dat Jezus onder tranen tot God geroepen heeft, Hem toch van de ‘dood’ te
redden. Dat niet de lichamelijke dood daarmee werd bedoeld blijkt hieruit, dat
Paulus nadrukkelijk zegt: God heeft het gebed van Jezus verhoord. Hij heeft Hem
dus voor die dood gespaard, waarvoor Jezus zo'n grote angst had. Heeft God Hem
voor de aardse dood en de aardse doodsangst gespaard? Integendeel. De kelk van
de aardse doodsangst en van de aardse dood heeft God Hem tot op de bodem laten
ledigen. Het moet dus een andere dood zijn geweest, waarvan Jezus op zijn
smeken werd gered. Je weet, dat het woord ‘dood’ op nagenoeg alle plaatsen in de
bijbel en vooral in de brieven van Paulus de ‘geestelijke dood’ of de afval van God
betekent. Voor deze afval beefde Jezus reeds in de tijd, dat Hij nog niets van een
kruisdood wist. Zo vreselijk had Satan Hem aangevallen. Uw Bijbel weet niets van
de dagelijkse strijd van Christus met de machten van de hel, die alles aanwendden
om Hem murw te maken en daardoor tot afval van God te brengen.
Dat Hij het onder tranen tot God uitschreeuwde en Hem om hulp smeekte als Satan
Hem met zijn hele bende aanviel en Hij sidderde van angst dat Hij op de duur de
hel niet zou kunnen weerstaan - daaruit kun je opmaken, dat de mogelijkheid van
een afval van God ook bij Jezus aanwezig was. Want was dat niet zo geweest, dan
behoefde Hij niet voor de aanval van de hel te sidderen en nog minder met een
geweldige schreeuw en onder tranen God om redding te smeken.’ (1)
De ‘opstanding uit de dood’ betekent dan ook: de opstanding uit de geestelijke
dood, het bevrijd raken uit Satans macht. Het is de overgang van de geestelijke
dood naar het geestelijke leven.
Ook de opstanding van Jezus uit de dood moeten we op die manier verstaan. Jezus
verscheen na Zijn aardse dood in zijn gematerialiseerde geesteslichaam, dat zich in
niets onderscheidde van Zijn stoffelijk lichaam. Dit komt in de Bijbel vaker voor.
Zo kwamen er op een dag 3 gematerialiseerde engelen tot Abraham (Genesis 18) en
aten met hem, zoals Christus na Zijn dood met Zijn discipelen heeft gegeten.
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Het stoffelijk lichaam vergaat na onze aardse dood en keert terug naar de aarde.
Alleen onze geest en ons geestelijk lichaam (de ziel) blijft over, waarmee we
verder zullen leven in de geestelijke wereld.
Het is overigens ook aards gezien een onhoudbare theorie dat de dode lichamen
weer allemaal tot leven worden gewekt op aarde. In dat geval zou het hier
behoorlijk druk worden! Daarom begrijp ik ook heel goed dat er mensen zijn die
het geloof achter zich gelaten hebben vanwege dit soort onhoudbare kerkelijke
dogma’s.
Gelukkig is er dat onderwijs door Gods geestenwereld, waardoor we inzicht krijgen
in het goddelijk verlossingsplan en de ware betekenis van het begrip ‘dood’ en vele
andere begrippen die we in het geloof tegenkomen.
(1) Johannes Greber, ‘Omgang met Gods geestenwereld – Zijn wetten en zijn doel. Persoonlijke
ervaringen van een R.K. priester’, Uitgeverij Synthese, 1977

Agenda lezingen
Dinsdag 17 februari: Bodegraven
Thema: ‘Psychisch of paranormaal? Bovennatuurlijke ervaringen in het licht van
psychiatrie, religie en spiritualiteit’
Locatie: Ontmoetingsruimte 't Centrum, Spoorstraat 11, 2411 ED in Bodegraven
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 10,- in de voorverkoop - aan de zaal € 12,50
Reserveren via: 06-36 25 81 69 of per mail reserveren@dewitteroos.info
Meer informatie: www.dewitteroos.info
Woensdag 11 maart: Drachten
Thema: ‘Communicatie met de engelenwereld’
Locatie: Het Fries Congres Centrum, Lutszaal no. 1, Oprijlaan 3, 9205 BZ Drachten
Aanvang: 19.30 uur
Voor info en opgave kun je contact opnemen met: Hendrik Klaassens, tel. 0582884166, per e-mail: klaassens38@zonnet.nl.
Een routebeschrijving naar het Fries Congrescentrum in Drachten vind je op
www.friescongrescentrum.nl/Fries_Congrescentrum/Contact.html.

In de pauze is er gelegenheid tot het
aanschaffen en laten signeren van boeken.
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Inspiratie
‘De geboorte van Jezus Christus was een natuurlijke geboorte zoals die zich bij
alle mensen voltrekt. Jezus is in alle opzichten aan de mens gelijk geworden en
dat geldt ook voor Zijn menselijke geboorte.
De ‘maagdelijke geboorte’ zoals door onjuiste Bijbelvertalingen en kerkelijke
leerstellingen tot uitdrukking is gebracht, heeft geen betrekking op de aardse
realiteit.
De ‘onbevlekte ontvangenis’ door Maria wijst op haar onbevlekte staat als
geïncarneerde hoge geest van God. Dit wil zeggen dat zij niet tot de gevallen
geesten behoort, maar – net als Jezus – vrijwillig is afgedaald naar de aarde om de
zware taak als aardse moeder van de Verlosser op zich te nemen.
Ook zij heeft daarmee een zwaar offer moeten brengen. Niet alleen door af te
dalen naar de duistere aarde, maar ook doordat ze als mens haar zoon moest
loslaten en moest aanzien welk leed hem trof. Het leed van Maria is
onbeschrijfelijk geweest en daarmee is ook haar offer een groots offer dat maar
weinigen op die manier kunnen volbrengen.
Maar net als alle andere engelen wil Maria niet door
mensen vereerd worden. Ook zij wil – net als de
engelen – dat alle eer naar God uitgaat.
Ook de leerstelling van de maagdelijke geboorte heeft
tot veel hoon en afwijzing geleid en heeft de ware
boodschap van het christelijk geloof geen goed gedaan.
Door het menselijke aspect van Jezus en Maria te
aanvaarden, komen jullie dichter bij de waarheid en
dringen jullie juist door tot de geestelijke betekenis
van deze gebeurtenissen.
Zoals ieder Bijbelverhaal zowel een historische als een
geestelijke betekenis heeft, zo geldt dat ook voor het
Kerstverhaal.
Maria wijst jullie in geestelijke zin op jullie
vrouwelijke ontvankelijkheid om de innerlijke
Christusgeest, de heilige Geest, te dragen en geboren te laten worden op aarde.
Het licht van Christus mag in jullie doorbreken en de donkere aarde verlichten.
In die zin dragen jullie allemaal iets van Maria in jullie mee en is het de
vrouwelijke energie die jullie hiertoe in staat stelt.
Wees ontvankelijk en luister wat Gods Geest in jullie openbaren wil en laat Zijn
licht in jullie toe. Laat jullie verwarmen en de weg wijzen.
Dan kan jullie het ware heil niet ontgaan.’
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Gebed
God, help ons door Uw licht
het ware van het valse te onderscheiden.
Laat Uw Geest in mijn binnenste geboren worden,
zodat ik mij rechtstreeks door U kan laten leiden.
Laat het zo kerstmis zijn in mijn eigen hart,
en ik U daar ontmoeten kan.
Met Christus wil ik verbonden zijn,
Hij die voor mij naar de aarde kwam
om te verlossen wat gebonden was
en om tot leven te wekken wat dood was.
Dat ik één mag zijn met Hem,
één met Hem om U te dienen.
Amen.
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