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De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als 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 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 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van ‘gift’.
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Beste mensen,
Hartelijk welkom in deze 37e Goed Nieuwsbrief. Traditiegetrouw sta ik in deze
editie stil bij de betekenis van de christelijke jaarfeesten die er aan zitten te
komen. Goede Vrijdag en Pasen liggen achter ons. Hemelvaart en Pinksteren zijn
onderweg.
Verder wil ik een ieder danken voor de positieve reacties op mijn jongste boek
‘Wat engelen vertellen over het leven na de dood’. Het blijkt een thema te zijn
waar veel mensen nieuwsgierig naar zijn. Geen wonder, want de aardse dood is
immers voor ons, mensen, een zekerheid die ons allen wacht.
Ik hoop dat de geruststellende en liefdevolle ondertoon van de engelen veel harten
mag bereiken om daar een plekje van rust, vrede en overgave te scheppen.
In deze nieuwsbrief dus ook veel raakvlakken met de dood. De verschijningen van
Jezus aan zijn leerlingen komt in dit artikel nadrukkelijk naar voren. Dit zijn
gebeurtenissen die we niet alleen aan bijbelse tijden zouden moeten koppelen,
maar die ook vandaag nog kunnen gebeuren.
Zoals gewoonlijk in deze editie natuurlijk ook een mooie inspiratie-tekst die nauw
samenhangt met Pinksteren en de doorbraak van de heilige Geest in ons.
Kortom: weer genoeg stof om over na te denken en om voedsel voor de ziel te zijn.
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.
Roelof Tichelaar
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Verschijningen van Jezus
Met de dood van Jezus is iets bijzonders aan de hand. Niet alleen in die zin dat zijn
lijden en sterven een diepe, geestelijke betekenis had. Ook de gebeurtenissen na
zijn dood wijken af van het ‘normale’ patroon. En dan heb ik het met name over de
verschijningen van Jezus, nadat Hij als mens aan het kruis gestorven was, waarmee
Hij met name zijn leerlingen verraste.
Jezus verscheen na zijn aardse dood in zijn gematerialiseerd geesteslichaam, dat
zich in niets onderscheidde van zijn stoffelijk omhulsel. Dit komt in de Bijbel vaker
voor. Zo kwamen er op een dag drie gematerialiseerde engelen tot Abraham
(Genesis 18) en aten met hem, zoals Christus na zijn dood met zijn discipelen heeft
gegeten.
Materialisatie wil zeggen dat het geestelijk lichaam zich door middel van energie
verdicht tot een voor mensen zichtbaar en zelfs tastbaar lichaam. Het geestelijk
lichaam is normaal gesproken voor ons, mensen, immers niet zichtbaar en tastbaar.
Geesten kunnen zich door materialisatie dus zichtbaar voor onze stoffelijke ogen
maken.
Zo materialiseerde het geesteslichaam van Jezus zich na zijn aardse dood ook en
verscheen Hij aan zijn leerlingen.
Opvallend is dat Hij kort na zijn opstanding Maria Magdalena verbood Hem aan te
raken. (Johannes 20:17)
De reden hiervan was dat de materialisatie van zijn geestelijk lichaam zich nog in
het beginstadium bevond en dat Maria met haar aanraking dit proces dreigde te
verstoren.
Materialisatie gaat namelijk gepaard met enorme krachtstromen en het aanraken
kan in dat stadium grote gevolgen hebben, zowel voor degene die het lichaam
aanraakt, als voor het gematerialiseerde lichaam zelf.
Bijbelvertalers hebben hier op deze plaats in de Bijbel later ten onrechte de zin
aan toegevoegd: ‘Want Ik ben nog niet opgevaren tot de Vader’.
In het Bijbelverhaal over Mozes, waarin God Zich op de berg Sinaï openbaarde, is
sprake van hetzelfde principe. Het volk mocht de berg op dat moment niet
naderen. Allen – mensen of dieren – die dit gebod niet in acht namen, zouden
gedood worden. (Exodus 18 en 19)
Dit was niet zomaar een bedreiging om de mensen angst voor God in te boezemen.
Het ging hier om een natuurwet die gerespecteerd moest worden. God
waarschuwde hen, zodat niemand onnodig gevaar zou lopen.
Met de materialisatie van Jezus’ lichaam speelde dus iets soortgelijks af. In een
later stadium nodigt Jezus zijn leerlingen immers zelf uit Hem aan te raken, terwijl
Hij ook dan nog niet is ‘op gevaren tot de Vader’.
Nogmaals: de echte reden dat Maria Hem op dat moment niet mocht aanraken, had
met de geestelijke natuurwetten van materialisatie te maken.
Een geest kan zich op verschillende manieren laten zien door materialisatie,
waarbij zijn verschijningsvorm kan verschillen. Dat dit ook bij Jezus het geval was,
blijkt onder andere uit het verhaal van de Emmaüsgangers.
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Emmaüs was een dorp in Judea dat op zo’n 11 kilometer van Jeruzalem lag. Toen
twee discipelen daarnaar op weg waren, verscheen de inmiddels gekruisigde en
gestorven Jezus aan hen, terwijl zij Hem niet herkenden. (Lukas 24:13-35) Dat is
opmerkelijk: waarom herkenden zijn eigen leerlingen Hem niet?
En als Jezus later aan het meer van Tiberias verschijnt, wordt Hij aanvankelijk
evenmin door zijn eigen vrienden en discipelen herkend. Pas later dringt het tot
hen door dat het Jezus is die hen zojuist gezegd heeft hun netten aan de andere
kant van de boot uit te werpen.
Jezus verschijnt en verdwijnt weer. Hij beweegt zich als het ware voortdurend
tussen het hemelse en het aardse. Hij bevindt zich het ene moment op aarde en is
even later weer een engel. Hij materialiseert en lost weer op.
De laatste keer dat dit gebeurt, zijn er getuigen bij. Het is de gebeurtenis die de
‘Hemelvaart’ wordt genoemd, waarbij de discipelen aanwezig waren. Er staat
geschreven dat Jezus omhoog geheven werd en opgenomen in een wolk, zodat ze
Hem niet meer zagen. (Handelingen 1:9)
Deze wolk is de energie die Jezus omhulde op het moment dat hij
dematerialiseerde. Hij werd op dat moment weer geest.
Materialisatie is niet alleen mogelijk bij Jezus en de engelen. Ook andere geesten –
ook de geesten van overledenen – kunnen dit als zij daar van God toestemming voor
krijgen.
Dematerialisatie van het stoffelijk lichaam komt veel minder voor, maar Jezus is
niet de enige.
In de Bijbel wordt beschreven hoe de profeet Elia ‘door een vurige wagen naar de
hemel werd gebracht’. Zijn leerling Elisa was er getuige van. (2 Koningen 2:11)
Normaal gesproken vergaat het stoffelijk lichaam na onze aardse dood en keert
het terug naar de aarde. Alleen onze geest en ons geestelijk lichaam (de ziel)
blijven over, waarmee we verder zullen leven in de geestelijke wereld.
Daarbij is het niet belangrijk of we ons stoffelijk lichaam laten begraven of
cremeren.
De christelijke feestdagen drukken allemaal een nieuwe fase in Gods
verlossingsplan uit. Jezus sterft op Goede Vrijdag aan het kruis; Hij heeft alle
aanvallen van Lucifer verdragen en heeft standgehouden. Het grote offer voor onze
verlossing is volbracht. Met Pasen gedenken we Zijn wederopstanding; na drie
dagen verrijst Christus weer en heeft Hij zich meerdere malen onder de mensen
begeven. Tot het moment dat Hij definitief ten hemel voer: de Hemelvaart. Op dat
moment onttrok Zijn uiterlijke gestalte zich aan Zijn volgelingen. Hoewel Hij hen
had uitgelegd dat dit een noodzakelijk gebeuren was, moeten de leerlingen van
Jezus geschokt en in verwarring zijn geweest, net zoals ze verward waren toen
Jezus na zijn dood voor het eerst aan hen was verschenen.
Als mens zijn we immers gewend ons vast te klampen aan een uiterlijk houvast en
nu was hun Meester voorgoed van de aardbodem verdwenen. Zij moesten zich nu
bewust worden van de eigenlijke bedoeling van Gods verlossingsplan.
Maar de Meester had hun de heilige Geest beloofd. Deze Geest zouden ze voortaan
in hun eigen hart kunnen vinden. Ze moesten de uiterlijke Christus loslaten om de
innerlijke Christus in het eigen hart gewaar te worden.
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De doorbraak van deze heilige Geest gedenken we met Pinksteren. Heilige geesten
van God verbinden zich in het pinksterverhaal zichtbaar met de mensen. Hun
energie wordt waargenomen als vlammen die op de mensen neerdalen.
De Geest stort zich uit over de mensheid en blijkt voor iedereen toegankelijk te
zijn. Normaal gesproken werkt de Geest in het verborgene en met minder uiterlijk
vertoon dan in dit Bijbelverhaal. Maar nu was het nodig om de volgelingen van
Jezus, maar ook andere mensen, bewust te maken van de verandering die zich
eigenlijk al vanaf Pasen had ingezet.
Daarom is het pinkstergebeuren vooral een impuls van bewustwording. We moeten
ons bewust zijn van de heilige Geest die in ons is, om Hem ook werkelijk gewaar te
kunnen worden. Iets waar we ons niet bewust van zijn, bestaat in onze beleving
immers ook niet. Maar nu, met Pinksteren, wordt openlijk zichtbaar wat zich in het
verborgene al had voltrokken dankzij de verlossingsdood door Jezus. De heilige
Geest, die alle ketenen verbreekt en ons onze vrijheid terugschenkt, is in de
mensheid doorgebroken.
Ook de engelenwereld is door een dikke laag van duisternis heen gebroken. Dat
dikke gordijn van duisternis dat ons op aarde scheidt van Gods Rijk is transparanter
geworden, waardoor ook de geesten van God voortaan alle mensen weer kunnen
bereiken. Maar daar moeten we wel ontvankelijk voor willen zijn.
De Hemelvaart van Jezus doet onze aandacht verleggen van het aardse naar het
hemelse leven. We zijn burgers van de hemel geworden en daarom mogen we de
hemel als het thuisland beschouwen, waarnaar we allemaal onderweg zijn. We
hoeven ons niet meer angstvallig vast te klampen aan aardse zekerheden, maar
mogen uitzicht hebben op het Land dat ons wacht.
Om de heilige Geest in onszelf te vinden, moeten we inkeren in onszelf. We
moeten ons op God richten en een stille aandacht krijgen voor de Geest die nu in
onszelf leeft. Ons eigen hart is de tempel waarin Gods Geest woont. Geloven we
werkelijk dat deze Geest in ons woont? Staan we hier echt bij stil en hebben we de
moed ons op deze Geest te richten?
We mogen ook opmerkzaam zijn op de subtiele leiding die vanuit Gods
geestenwereld tot ons komt, want de engelen omgeven ons met zorg en liefde. Zij
houden dat ene doel voor ogen: de geboorte van de heilige Geest in ons hart. Als
ware verloskundigen begeleiden ze ons op dit pad. Ze weten precies wat wij nodig
hebben om die geboorte zo goed mogelijk te laten gebeuren.
Pinksteren is ook het feest van het heilig vuur dat in ons hart kan branden.
De vuurkracht van de heilige Geest die ons bezielt en beschermt.
De Geest die ons bijlicht en de weg wijst, die onze passie voor God aanwakkert en
ons in staat stelt het goede te doen. Deze vuurkracht wil door ons heen werken en
wij mogen ons eraan overgeven. Niet langer hoeven we op onze eigen kracht te
vertrouwen en daardoor op onszelf gericht te zijn. We mogen God vertrouwen in
alle dingen.
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Inspiratie
‘Paulus zei het al: “Alles is geoorloofd, maar niet alles is de mens tot zegen.” De
bevrijding van de wet als stelsel van uiterlijke regels, houdt niet in dat mens er
maar op los kan leven.
De nieuwe mens, dit is de mens die zich van de wet bevrijd weet door de
verlossing in Jezus te aanvaarden, is bezield met de heilige Geest. Het heilig vuur
van de heilige Geest brengt goede vruchten voort. Dat zijn liefde,
vergevingsgezindheid, oprechtheid, eerlijkheid, zelfbeheersing, kracht, wijsheid,
standvastigheid, zuiverheid en hulpbereidheid. God liefhebben boven alles en je
naaste als jezelf. Dat is de natuur van de heilige Geest die jullie als een innerlijk
vuur wil bezielen. Liefde is het kenmerk van dit vuur. De spirituele passie die
jullie tot grote dingen in staat stelt.
Leven met de heilige Geest is leven vanuit deze passie. Het is het geloof vanuit
het hart dat blijdschap geeft en bergen kan verzetten.
Niets is verboden, maar de liefde beweegt je in een bepaalde richting. Die richting
is zoveel mogelijk Gods wil doen, trouw zijn aan Hem uit liefde, niet uit plicht.
Plicht, wat verbonden is met de wet, want het verzuimen van plicht leidt altijd
tot straf, stelt jullie niet in staat om jezelf wezenlijk te veranderen. De liefde kan
dit wel. Totaal andere krachten worden in jullie wakker geroepen.
Het analyseren van wat wel of niet mag, weekt jullie los van de liefde. De liefde
denkt niet, die doet, die leeft. Liefde stroomt en is een vuur dat ieder zelfzuchtig
belang en iedere aardse begeerte kan verteren. Die liefde maakt vrij. De bron van
deze liefde is God en Zijn heilige Geest in jullie hart, die dankzij het offer van
Jezus is vrijgekomen in jullie.
Als jullie Gods wil in alle dingen zoeken en jullie door de liefde voor God en Jezus
laten leiden, zal je leven veranderen. Dan staat het nieuwe leven op.
Als dit vuur mist, vallen jullie automatisch terug op een verstandelijk geloof dat
in termen van regels en wetten denkt. Wat mag ik wel en wat niet? Wat moet ik
doen en wat moet ik laten? Zo werkt niet de liefde; zo werkt het denken van de
oude mens. De passie is een vuur en dit vuur moeten jullie volgen om geestelijk
gelukkig te zijn. De vrede die dan ontstaat is onuitsprekelijk. Jullie zoeken het
geluk; dat geluk is alleen in de heilige Geest te vinden en de blijdschap dat jullie
verlost zijn.
Dankbaarheid voor de verlossing kan deze passie in jullie opwekken. Het besef dat
Jezus zichzelf heeft gegeven voor jullie, wekt liefde op. Want hoe groot moet de
liefde van Jezus zijn als Hij zichzelf heeft laten martelen, kruisigen en doden? Zijn
bloed vloeide voor jullie passie en uit jullie passie mag al het goede voortkomen
wat maar mogelijk is. Jullie staan daarin niet zelf centraal, maar God, de bron
van de liefde. Jullie hebben de liefde lief en daardoor zet diezelfde liefde jullie in
vuur en vlam. Jullie zullen warmte en licht verspreiden en het hoogste geluk
kennen. Geef je daaraan over en ga niet in je denken zitten. Zoek die passie in het
hart en jullie zullen de ware verlossing door Jezus in je eigen leven ervaren en
uitdragen.
De liefde wil maar één ding: dat is de liefde dienen, dat is God dienen.’
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Gebed
Lieve God,
In dankbaarheid sta ik stil
bij het grote offer dat Jezus bracht.
Want nu kan Uw licht volledig in mij
doorbreken, zonder enige voorwaarde
dan mijn geloof in U.
Ik mag Uw licht doorgeven
in deze vaak zo donkere wereld.
Ik mag op dat licht vertrouwen
dat zich in de binnenkamer
van mijn hart bevindt.
Dit licht is Uw persoonlijke aanwezigheid
in mij.
Door dit licht woont U persoonlijk in mij.
Leer mij op U te vertrouwen.
Wees mijn innerlijk kompas
dat mij in alles de weg zal wijzen.
Amen.
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