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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
Heeft u deze Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wilt u deze in de
toekomst ook zelf ontvangen, of stelt u de ontvangst niet op prijs, stuurt u dan een e-mail
naar: info@roeloftichelaar.nl.
U kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, 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’.

Inhoud:
Beste mensen
De Geest van liefde als belangrijkste richtlijn
Boekentip
Inspiratie
Gebed

1

2
3
5
5
6

Beste mensen
Ook deze keer wil ik degenen die de Goed Nieuwsbrief met een financiële bijdrage hebben
ondersteund, daar hartelijk voor bedanken. En bedankt ook voor de positieve en warme
reacties die ik heb mogen ontvangen na het verschijnen van de vorige Goed Nieuwsbrief.
Het probleem met de e-mail is intussen opgelost. Wel is het nog steeds verstandig om mijn emailadres bij de veilige afzenders te zetten, zodat die in de toekomst niet opnieuw als spam
worden aangemerkt. Bedankt dus ook voor de bevestiging van de ontvangst, waar ik de vorige
keer om gevraagd heb.
Nu we Pinksteren naderen, is het goed om bewust stil te staan bij Gods Geest in ons hart: de
Geest van liefde, ook wel ‘de heilige Geest’ of ‘het Christusbewustzijn’ genoemd.
Als wij de stap naar geestelijke volwassenheid willen zetten, zijn we in staat ons persoonlijk
leren af te stemmen op deze Geest in ons hart, in plaats van dat we aan allerlei uiterlijke
wetten en regels moeten voldoen. Hierover gaat het artikel in deze nieuwsbrief.
De inspiratie en het gebed die u in deze nieuwsbrief aantreft, sluiten hier naadloos op aan.
Ik wens u veel leesplezier en alvast mooie Pinksterdagen toe.
Roelof Tichelaar

2

De Geest van liefde als belangrijkste richtlijn
Het was al in de tijd van Jezus dat de religie waarin Hij grootgebracht is, deze geest van liefde
nagenoeg was vergeten. Vooral de Farizeeërs en schriftgeleerden hadden er een handje van de
mensen allerlei regels op te leggen waaraan ze zich zouden moeten houden om door God
aanvaard te kunnen worden.
Dit zogeheten ‘wetticisme’, een systeem dat erop gericht is om geestelijke vooruitgang te
boeken of om Gods zegeningen te ontvangen op grond van wat wij doen, wordt zowel door
Jezus als door Paulus met kracht bestreden: je geestelijke redding bestaat uit genade en niet
uit het naleven van allerlei ge- en verboden. Het gaat niet om de wet op zich, maar om de
geest van de wet en die geest is niets anders dan de liefde zelf. Jezus benadrukt dat de liefde
de vervulling van de wet is. De geest van de wet en van de profeten is de geest van liefde.
Paulus benadrukte het belang van de liefde in prachtige woorden:
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet
meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren
en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik
voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn –
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. (1 Korinthiërs 13: 1-3)
Het is deze Geest van liefde die over ons leven mag regeren. Dat is de Geest in Wie wij ons
ook volkomen aanvaard mogen weten, met al onze lichte én donkere kanten die we in ons
meedragen. Dat kan met recht een blijde boodschap worden genoemd.
In toenemende mate mogen we ons op Gods Geest van liefde in ons hart richten. Allereerst
door onszelf door God geliefd te weten zoals we zijn. Want daar begint het mee. Als we
onszelf hierin overslaan, zouden we – met de woorden van Paulus – niet meer zijn dan een
dreunende gong of een schelle cimbaal. ‘Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.’
Het is deze Geest van onvoorwaardelijke liefde die één kan zijn met onze geest en die ook
onze ziel kan doordrenken, zodat ons denken, voelen, en heel ons leven steeds meer in het
teken van de liefde komt te staan. En let wel: het gaat hier om de goddelijke liefde, want
‘liefde’ heeft in onze taal meerdere betekenissen. In mijn boek ‘Het volgende tijdperk’ (1) heb
ik daar het volgende over geschreven:
De Oud Griekse taal, waarin het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven, kent echter
verschillende woorden voor de uiteenlopende vormen van liefde. In die zin is het Grieks een
veel rijkere taal dan het Nederlands.
Zo is er bijvoorbeeld een vorm van liefde die ‘eros’ wordt genoemd. Dit is de seksuele liefde.
Een ander soort liefde wordt ‘storge’ genoemd. Hiermee wordt met name de natuurlijke
affectieve band binnen een gezin bedoeld.
En dan is er ook nog het woord ‘phileo’, waarmee de gevoelens van liefde worden bedoeld
die kunnen komen en gaan, afhankelijk van onze gemoedstoestand en van de
omstandigheden waarin we ons op dat moment bevinden en van de emoties en gedachten
die we bij bepaalde mensen hebben. Zo kun je bijvoorbeeld het ene moment op iemand
verliefd zijn en kan dit even snel weer verdwijnen als je in de ander teleurgesteld bent. Veel
mensen beschouwen dit als liefde, maar dit is niet de liefde die de basis voor een gezonde
liefdesrelatie vormt.
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Tot slot is er nog een andere vorm van liefde: de goddelijke liefde die in het Grieks ‘agapè’
wordt genoemd. Dat is de alles overstijgende liefde die het menselijk begrip vaak te boven
gaat. Deze liefde is onvoorwaardelijk en komt van God.
De goddelijke liefde, de agapè, is een natuurlijke staat van zijn die goede geestelijke
vruchten voortbrengt. In feite is de heilige Geest het wezen van deze goddelijke liefde: het
vuur dat gelukkig maakt, vrede schenkt en die het goede voortbrengt. Het is de liefde van
God voor ons, die ons ook mag verlichten.
Het is deze agapè-liefde die ons verstand te boven gaat, maar die zich intuïtief laat voelen via
de stem van ons hart. Een stem die liefdevol is en die altijd ons geestelijk welzijn voor ogen
houdt. Een innerlijk weten dat ons van binnenuit de weg wil wijzen.
Door deze liefde bewust in ons hart te dragen, dus door ons allereerst er volop van bewust te
zijn dat die werkelijk in ons is, zullen we ook in staat zijn iets daarvan door te geven aan de
wereld waarin wij leven, een ieder op zijn of haar eigen manier.
Dit betekent niet dat we dan als ‘heiligen’ leven. Tenminste, niet in de traditionele betekenis
van dit woord. Als we de eigenlijke betekenis van het woord ‘heilig’ voor ogen houden,
echter wél. Want een ieder die met Christus verbonden is, is door Zijn Geest geheiligd, heel
gemaakt. Die maakt deel uit van de eenheid van het wezen van Christus. En dat is nogal wat!
Vanuit die eenheid leven, betekent ook dat we moeten ophouden onszelf te veroordelen
vanwege onze menselijke imperfecties, onze aardse tekortkomingen en neurotische trekjes.
Want daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om de liefde en om niets anders. Alles wat deze
liefde in ons leven belemmert, blokkeert onze weg met God en zouden we zoveel mogelijk
moeten uitbannen. Dat geldt dus ook voor zelfveroordeling, een zonde (zonde betekent
letterlijk: je doel missen) waar we helaas soms zo makkelijk aan toegeven.
Want zelfveroordeling leidt tot innerlijke verdeeldheid, wat onze heelheid, onze eenheid
geweld aandoet.
Zelfveroordeling wordt ook in de hand gewerkt door leerstellingen die onze natuurlijke
eigenschappen veroordelen, waardoor we onszelf gaan bestrijden. Maar al onze natuurlijke
eigenschappen mogen er zijn. Ze mogen allemaal een bepaalde ruimte in ons leven krijgen.
De algemene regel is dat niets ons mag beheersen en dat we niemand kwaad doen en de liefde
er niet mee in de weg lopen. Maar we moeten ons ook niet met ons natuurlijke mens-zijn
identificeren; we zijn immers zoveel meer dan dat. We zijn verlost en één met Christus, nu
nog met een aards jasje aan. Maar we zijn dat jasje niet, we dragen het tijdelijk.
De strijd tussen goed en kwaad speelt zich voor een groot deel af in ons denken. En het zijn
juist de zelfveroordelende gedachten die ons uit balans brengen en de liefde blokkeren.
Probeer dus vooral de Geest van liefde voor ogen te houden, de Geest die dankzij Jezus
Christus jou helemaal kan doordrenken. Nu kunnen we die liefde slechts ten dele ervaren.
Straks, als we ons aardse lichaam hebben afgelegd, zal die liefde ons volledig doorstralen en
bezielen.
Maar nu al is het aan ons die liefde zoveel mogelijk de ruimte geven. Ontvang de Geest van
liefde, Hij is gratis. Het is een geschenk dat alleen vraagt om een open, ontvankelijk hart dat
‘ja’ tegen Hem zegt. Want dan zeg je ‘ja’ tegen de Geest van Pinksteren.

(1) Roelof Tichelaar, ‘Het volgende tijdperk – De geestelijke bevrijding van de aarde’,
uitgegeven door Roelof Tichelaar, Hoogeveen.
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Boekentip:
Wilt u meer lezen over de spirituele betekenis
van de christelijke feestdagen in relatie tot de
mystieke aanwezigheid van Christus in ons,
dan kan ik u van harte mijn boek ‘Spiritueel
christen zijn – Wat is dat?’ aanbevelen.
Boekgegevens:
ISBN: 978-90-822639-9-2

156 bladzijden, paperback
Prijs: € 12,plus € 3,- verzendkosten binnen
Nederland
U kunt dit boek rechtstreeks bestellen:
Per e-mail: info@roeloftichelaar.nl
of per post: Schutstraat 112, 7901 EH
Hoogeveen of telefonisch: (0528)
320701. Let op! Vergeet u niet uw adres
te vermelden. Gelieve pas na ontvangst
te betalen op het rekeningnummer dat
op de nota staat.

Inspiratie
“Zoals een ontluikende bloem haar schoonheid laat zien, zo ontluikt ook de heilige Geest
vanuit het hart om Gods schoonheid te openbaren.
Geworteld in de liefde en bezield door God zelf, zal deze Geest alles openbaren wat die ene
mens nodig heeft.
In alle uniciteit zal Hij zich uitdrukken, volmaakt passend bij iedere eigenschap van de ziel,
zodat deze ene ziel op haar eigen wijze volmaakt tot uitdrukking komt in de schepping.
Het verstandelijk redeneren kan alleen maar afbreuk doen van deze natuurlijke schoonheid.
Weten ‘hoe het werkt’ ondermijnt Zijn ware wezen.
Nee mens, het moet door u heen gebeuren, het moet zich aan u voltrekken, zoals de
schoonheid zich ook op natuurlijke wijze aan de bloem voltrekt, buiten diens redeneringen
om, mochten die er al zijn.
Want een bloem redeneert en denkt niet, die is. En in dat ware zijn ontluikt de verrassende
schoonheid van de Schepper, zoals Hij zich door Zijn Geest in u wil openbaren.
Zodra je de schoonheid van de Schepper, ook als die door middel van inspiratie tot u komt, in
gedachtestructuren probeert te vangen, doe je meteen afbreuk eraan. Dat voltrekt zich al
tijdens de inspiratie, zodat ingegeven gedachten vervormd worden in de spiegel van uw ziel.
Een gebroken spiegel reflecteert nooit getrouw de beelden die erop geprojecteerd worden.
Pas wanneer de spiegel in eenheid en ongebrokenheid rust, zullen de beelden en woorden
getrouw weergegeven worden in een orde die uw verstand te boven gaat.
Allereerst moet de mens zich ervan vergewissen dat het al te gretige verstand tot bedaren is
gebracht om werkelijk te kunnen ontvangen. Want een glas dat reeds half gevuld is, kan maar
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een halve waarheid ontvangen. Wees leeg, want dan bent u in staat om werkelijk te
ontvangen. En vertrouw dat wat er dan gegeven zal worden, precies zal zijn wat bij uw unieke
weg past.
Steeds weer dringen de engelen zich op om te spreken. Zij nemen de kleine breuken in de
spiegel op de koop toe, zodat toch enkele waarheden mogen binnendruppelen. Maar ik zeg u:
de volle waarheid zoals u die bevatten kunt, kan slechts tot u komen in een ongebroken
toestand, de toestand van heel zijn.
Deze heelheid is door Christus bereikt en aan Hem dient u zich over te geven en te
vertrouwen dat uw geest en ziel heel en één zijn. Niet door de prestaties van uw menselijke
persoonlijkheid, maar door de bovennatuurlijke kracht van God.
Dit geloof in de eenheid, bewerkt de eenheid en heelt de spiegel van haar breuken.
En dan zal de waarheid zich kunnen openbaren op de wijze zoals God het bedoeld heeft.”

Gebed
Lieve God,
Leer mij Uw Geest van liefde te omarmen,
Uw onvoorwaardelijke liefde,
waarin ik mij geliefd mag weten.
Dat ik ervan doordrongen mag zijn
dat U mij liefheeft als een liefdevolle vader.
Dit eenvoudige geloof zal Uw Geest van liefde
in mij wakker roepen.
Want door die Geest mag ik één zijn met Christus.
Niet mijn harde werken,
niet mijn slagen of mijn falen brengt mij bij deze liefde.
Alleen het eenvoudige geloof en vertrouwen in U brengen mij daar.
Ik open mijn hart voor Uw Geest en geef mij over aan U.
Amen.
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