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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 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
Ik heet u van harte welkom in deze kersteditie. Kerstmis is het feest van het Licht,
het Licht dat in Jezus afdaalde naar de aarde om ons te verlossen. Daarom is het
Licht van Kerstmis vooral een verlossingslicht.
Gods onvoorwaardelijke liefde kan vanaf dat moment weer volledig doordringen tot
alle uithoeken van de ziel en van de schepping. Dit betekent dat we dit Licht alleen
maar hoeven te ontvangen; onze wil is voldoende. We hoeven niet eerst aan
allerlei hoge spirituele eisen te voldoen om dit Licht te mogen ontvangen; het is
pure genade én het is er al.
Ik ben blij met de reacties van lezers op mijn boeken, waarin die genade telkens
weer zo duidelijk naar voren komt. Dat beschouw ik als een wezenlijk onderdeel
van mijn levenstaak. Mensen voelen opluchting, nu ze ontdekken dat ze niet eerst
heel zuivere en goede mensen hoeven te worden, voordat ze dit Licht kunnen
ontvangen. Het is een geschenk dat voor iedereen klaarstaat en wat we alleen
maar in geloof hoeven toe te laten in ons hart, zodat dit Licht vanaf dat moment
meer en meer leidend voor ons wordt.
Want laten we eerlijk zijn: wie heeft deze genade nu eigenlijk níet nodig?
Een ieder die eerlijk naar zichzelf kijkt, zal immers altijd beperkte, onvolmaakte
of zelfs donkere kanten in zichzelf ontdekken. Dat is niet erg, maar het is wel
belangrijk dat we dit eerlijk onder ogen zien. We hoeven daar ook niet om te
treuren, integendeel: we mogen blij zijn met de genade die we hebben ontvangen.
Het doet me denken aan dat prachtige lied ‘Amazing Grace’ (‘Geweldige genade’).
Hoewel ik vind dat het in het Engels beter klinkt, volgt hieronder toch de
Nederlandse vertaling, omdat niet iedereen de Engelse taal machtig is:
Geweldige genade, hoe zoet is het geluid
Dat een zondaar als mij redde
Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden
Ik was blind, maar nu kan ik zien
Het was genade die mijn hart leerde te vrezen
En genade die mijn angsten verlichtte
Hoe wonderlijk openbaarde zich die genade
Op het uur dat ik voor het eerst geloofde
Door vele gevaren, moeite en valkuilen
Ben ik al gegaan
Het is genade die me veilig zover heeft gebracht
En genade zal me thuisbrengen
Geweldige genade, hoe zoet is het geluid
Dat een zondaar als mij redde
Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden
Ik was blind, maar nu kan ik zien
Ik wens u veel Licht, genade en gezegende kerstdagen toe.
Roelof Tichelaar
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Feest van het Licht
Door het offer dat Jezus Christus bracht, door als Gods Zoon af te dalen naar de
donkere aarde om Zijn wijsheid met ons te delen én om de macht van de gevallen
engel Lucifer te breken, is de toegang tot de hoogste hemel voor ons vrijgekomen.
Het betekent ook dat Gods heilige Geest weer één kan worden met onze geest, de
kern wie wij zijn. Het is een nieuwe staat van bewustzijn, een eenvoudig
aanvaarden dat we verlost zijn en de hemel toebehoren, ook al zijn we nu nog op
doorreis.
Dit Licht brengt ons veel: behalve liefde en troost, biedt het ons ook kracht.
Kracht om vrucht te dragen en die vruchten uit te delen aan degenen die deze zo
hard nodig hebben.
Jezus gebruikte de treffende gelijkenis van de wijnstok. Hij is de wijnstok en wij
de ranken. Deze ranken waren ooit losgeraakt van de wijnstok, waardoor ze
verdorden. Totdat de wijnstok zelf, Christus, afdaalde naar de aarde om zich
opnieuw met deze losgeraakte ranken te verbinden. Vanaf dat moment
doorstroomt ons dezelfde Geest als de Geest die Christus doorstroomt: de
goddelijke Geest van onvoorwaardelijke liefde.
Om aan de wijnstok geënt te worden,
moeten wij ook zelf een innerlijke stap
zetten, namelijk die van een bewuste
keuze hiervoor. God legt die keuze bij
ons persoonlijk neer; het is aan ons.
Willen we geënt zijn aan de wijnstok of
willen we op eigen houtje verder
ploeteren?
Dit wil overigens niet zeggen dat we
helemaal niet meer zouden hoeven
ploeteren, nadat we geënt zijn. Ons
aardse leven vertoont ook na de enting
beproevingen en hindernissen die we moeten nemen. Het verschil is dat er een
andere kracht in ons is opgestaan en die kracht geeft ons het volle besef dat God
altijd in ons aanwezig is en met ons meegaat, wat er ook gebeurt. Dat God altijd
uitwegen zal bieden als er sprake is van angst, onderdrukking, onvrede en
duisternis. Want het leven op aarde brengt nu eenmaal ook veel duisternis met zich
mee. Het geënt zijn aan Christus betekent dat het Licht altijd het laatste woord
heeft en dat al het slechte in ons leven ten goede zal worden gekeerd. Daar mogen
we als kinderen op vertrouwen.
Sommigen vragen zich af hoe er een God kan bestaan die al die ellende op aarde
toelaat. Ze zijn zich niet bewust van het doel van het aardse leven en wat daaraan
vooraf is gegaan. En zolang we dit doel, die achtergrond en de hogere bedoeling
van het goddelijk verlossingsplan niet kennen, tasten we inderdaad in het duister.
We vragen ons af waarom we verlossing nodig zouden hebben. Een baby komt toch
onschuldig ter wereld?
Wel, die vraag kan alleen beantwoord worden als we inzicht krijgen in het
goddelijk verlossingsplan. (1) Dan zullen veel dingen op hun plek vallen.
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Als mens kunnen we overigens niet alles begrijpen. En dat wat we niet kunnen
bevatten, zouden we ook niet moeten najagen, anders belasten we ons denken
teveel. Sommige dingen blijven voor ons een mysterie en dat mogen we vooral zo
laten. We moeten proberen ons ook hierin door God te laten leiden. Als Hij ons
dingen wil openbaren die we kunnen en mogen begrijpen, zal Hij geen
mogelijkheid onbenut laten als dit voor ons zielenheil waardevol is. Zo heeft Hij via
Zijn engelen langs verschillende kanalen inzicht gegeven in het goddelijk
verlossingsplan en dat is iets wat een kind kan begrijpen. Jezus haalt niet voor
niets een kind naar voren als voorbeeld van eenvoudig geloof en vertrouwen. Tegen
de schriftgeleerden zegt Hij: ‘Als jullie niet worden als dit kind, kunnen jullie Mijn
rijk niet binnengaan.’ (Matt. 18: 2 en 3)
Een kind kan nog iets ervaren van dat eenvoudige ‘Zijn’ dat in ons aanwezig is.
Zo vaak hollen we achter onze onrustige gedachten aan, vooral om te ‘worden’.
Niet voor niets zei Toon Hermans aan het eind van zijn leven: ‘Misschien had ik een
beetje minder moeten worden en wat meer moeten zijn.’ Wijze woorden die ons
bepalen bij dat eenvoudige Zijn van de Geest.
Eenvoud – het woord draagt één-zijn in zich mee! – is een grote kracht. Soms zijn
dingen te eenvoudig om te kunnen begrijpen. Dat geldt ook voor de genade.
Genade wil zeggen dat God met ieder van ons een unieke en persoonlijke weg gaat
en dat Hij nooit zal loslaten en dat Zijn liefde onvoorwaardelijk is; groter dan wij
ooit kunnen bevatten. Het eenvoudige beeld van de wijnstok en de ranken maakt
ons dat duidelijk. We zijn op aarde om geestelijk te genezen, om als rank weer één
te worden met de wijnstok. Heel eenvoudig die verbinding aangaan door dit te
willen en ons hier ook bewust van te zijn. Dan zijn we genezen, verbonden met
Christus en dus één met God.

Laten we daarom dit Licht gedenken met kerstmis en stilstaan bij dat grote
geschenk dat Jezus bracht, toen Hij afdaalde naar de aarde.
(1) Voor wie hier meer over wil weten: in mijn boek ‘Het volgende tijdperk’
komt dit uitvoerig aan de orde, maar ook de overgangstijd waarin wij ons
nu bevinden. Dit boek is alleen rechtstreeks bij mij te bestellen. Verder heb
ik de grote lijnen van het verlossingsplan beschreven in Goed Nieuwsbrief
nr. 7, te vinden op www.roeloftichelaar.nl, onderdeel ‘Goed Nieuwsbrief’)
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Agenda
Dinsdag 6 februari 2018: De spirituele bron van geluk
Bezinning en inspiratie Twello
Tijd: 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek, Marktplein 11, Twello
Entree: € 5,Aanmelden: bi.twello@gmail.com
Ieder mens wil graag gelukkig zijn, maar wat is dat eigenlijk? En waar kunnen we
dat geluk vinden? Hoe kunnen we zin en betekenis geven aan het leven van elke
dag als er zoveel zekerheden wegvallen en er tegelijkertijd zoveel te kiezen is?
Aards geluk kent vele gezichten, maar is altijd tijdelijk omdat de uiterlijke vorm
van aards geluk voortdurend aan verandering onderhevig is. Het najagen van geluk
blijkt vaak een oneindige zoektocht. Het geestelijk geluk is dichterbij, veel
dichterbij dan we vermoeden. Dit geluk moeten we wel beschermen: door bewust
met onze gedachten om te gaan en door onze grenzen op de juiste manier te
stellen. Het stellen van grenzen is een spirituele opdracht die we serieus moeten
nemen. Welke spirituele bron staat ons ter beschikking om daarin de juiste kracht,
de innerlijke rust, maar ook het geluk te vinden?
Woensdag 21 februari 2018: Op weg naar het volgende tijdperk
Holistisch Centrum De Bron
Datum: Woensdag 21 februari 2018
Adres: Zwartemeerweg 23, 8371 PA Kraggenburg
Aanvang: 20 uur zaal, welkom vanaf 19.30 uur
Kosten: € 15,00 inclusief koffie / thee
Opgave en info: info@debron.nu of Johan Woolderink: tel. 06 36320803

De aarde nadert een geestelijke overgangstijd. Er zal een nieuwe periode
aanbreken, die van cruciale betekenis is voor het goddelijk verlossingsplan dat uit
zeven tijdperken bestaat.
De verlossing die Christus bracht, luidde het vierde tijdperk in waarin wij nu leven,
en nu wil Hij de volgende stap met ons zetten naar het vijfde tijdperk: het
duizendjarig vrederijk.
Deze overgangstijd zal gepaard gaan met grote veranderingen en uitdagingen, maar
zal uiteindelijk uitmonden in de geestelijke bevrijding van de aarde.
Door middel van geïnspireerde boodschappen proberen God en Zijn engelenwereld
ons door deze voorbereidende fase heen te leiden. Het is aan ons: laten we ons
leiden door ons eigen ego of worden we ontvankelijk voor de leiding van God?
In deze lezing wordt stilgestaan bij de wijze waarop wij ons hierop kunnen
voorbereiden en hoe wij zelf hierin een rol kunnen spelen.
“De transformatie kan alleen plaatsvinden als de sfeer van de aarde zoveel
Christusbewustzijn in zich draagt, dat de duisternis daaruit verdreven zal worden.
En jullie zelf zijn degenen die dit bewustzijn in de aardse sfeer geboren moeten
laten worden.”
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Inspiratie
“De komst van het Licht naar de aarde. Wat is dat Licht nu precies? Want jullie
zouden tijdens dit kerstfeest moeten begrijpen welk feest jullie eigenlijk vieren.
Het Licht is het kosmische Christuslicht dat jullie harten verlichten wil van eigen
streven naar God. Gods Licht komt tot jullie in de donkerste periode: de periode
dat jullie je bewust geworden zijn van het uitzichtloze streven van jullie eigen
harten. Moegestreden in het donker, is daar plotseling het Licht dat in Jezus naar
de aarde kwam.
Vóór die tijd waren het slechts de profeten en de hogepriesters die als hoge
geesten door God naar de aarde gezonden zijn, die in verbinding stonden met het
Licht dat komende was in de wereld. Maar nu kwam Hij zélf, Jezus Christus, naar
de aarde om de mensheid de verlossing te brengen.
Hij kwam tot de Zijnen, dat wil zeggen: Zijn schapen die verdwaald waren tijdens
hun zoektocht naar het Licht.
Hij zélf is de enige directe manifestatie van God, de gestalte, het wezen uit Hem
geboren, de Almachtige liefdesbron, die Jezus de Vader noemde.
Dit Licht is gestalte, maar ook Geest uit God geboren. Jezus is de Geest in alle
volheid. Als gestalte is Hij het enige wezen dat zo uit God geboren is. Dat moeten
jullie je goed realiseren.
En met Hem kwam het Licht naar de aarde: Gods Geest werd de mensheid
binnengedragen om te gedijen in de harten van de mensen.
De hele kosmos beefde bij de gedachte dat Hij zélf de gebroken wereld van de
materie zou betreden, niet wetende wat Hem te wachten stond. Het was een
sprong in het duister, om te redden wat verloren was. Immers: Zijn schapen waren
vanuit de oorsprong door de liefde met Hem verbonden, maar velen hadden deze
band uit het oog verloren, verblind door andere krachten dan de liefde.
Maar de liefde is de enige kracht die bestendig genoeg is om alles te doorstaan.
Daarom is de liefde het hoogste in mens en geest.
Die liefde stuwde Hem naar de aarde, omdat Hij uit de liefde van God geboren
was. Hij is de liefde die in jullie harten levend wordt. En wie oprecht zoekt naar
de liefde, naar waarheid en vrede, wie de Allerhoogste zoekt, zal Hem vinden.”

Gebed
Lieve God,
Ik open mijn hart voor Uw Geest en voor Christus,
Hij die ons verlost heeft van de macht van de duisternis.
In Hem is Uw Geest tot ons gekomen,
de Geest die ik nu dankbaar in mijn hart draag.
Ik mag één met U zijn, verbonden met Christus.
Daar dank ik U voor.
Vanuit die eenheid wil ik leven.
Amen.
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