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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
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,
Hartelijk welkom in deze negende editie van de Goed Nieuwsbrief, in het bijzonder
voor de nieuwe lezers. Want het aantal mensen dat de Goed Nieuwsbrief ontvangt,
blijft nog steeds stijgen.
Ik wil beginnen iedereen te bedanken die mij met dit initiatief ondersteunt. Niet
alleen door de dankbare e-mails en aanmoedigingen, maar ook voor de giften die ik
van enkele lezers heb mogen ontvangen. Dit stelt mij niet alleen in staat om dit
initiatief voort te zetten, maar biedt mij als geestelijk hulpverlener ook de
mogelijkheid mensen te helpen die in zo’n financieel benarde positie zitten, dat ze
mij niet het normale tarief kunnen betalen. Hartelijk dank!
In deze Goed Nieuwsbrief besteed ik aandacht aan de geestelijke betekenis van
Goede Vrijdag en Pasen. Welke invloed hebben de gebeurtenissen, waar we in deze
dagen bij stilstaan, op ons spirituele leven? En hoe belangrijk is het daar bewust bij
stil te staan?
Ik wens u prettige paasdagen en veel leesplezier en inspiratie toe!
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Goede vrijdag en Pasen: een geestelijke doorbraak
Door als mens op aarde geboren te worden en hier te leven, te lijden en te
sterven, heeft Jezus Christus een groot offer gebracht. Ook bij Hem was – net als
bij alle andere mensen – de herinnering aan Zijn leven in de geestelijke wereld als
zoon van God, de eerste en hoogst geplaatste hemelgeest, versluierd. Ook Hij
moest – net als alle andere mensen – zich als kind ontwikkelen en de noodzakelijke
levenslessen leren.
Hij is gekomen om de kloof te overbruggen tussen God en de gevallen
engelenwereld en de mensheid. (Voor een samenvatting van Gods verlossingsplan:
zie Goed Nieuwsbrief nummer 7.)
Hij is gekomen om ons te verlossen. Maar waar moest Hij ons dan van verlossen?
De overwinning op satan
De onbeperkte macht die satan (dit is de gevallen engel Lucifer) over de gevallen
engelen en mensheid had, moest letterlijk gebroken worden om mensen en geesten
uit zijn ijzeren greep te bevrijden. Deze macht had hij gekregen doordat de
gevallen engelen zich door hem hadden laten misleiden en vrijwillig aan hem
hadden overgegeven. Door de schepping van geestelijke verbeteringssferen en de
aarde heeft God een terugweg naar ons geestelijk thuisland gecreëerd. Maar de
vrijwillig aan satan afgestane macht was nog steeds in diens handen.
Gods rechtvaardige orde eist dat deze macht alleen gebroken kon worden door
iemand die in staat zou zijn satan op zijn eigen terrein te overwinnen. Deze zou
alle aanvallen van satan moeten weerstaan en trouw moeten blijven aan God.
Dit kon niet anders. God kan niet zomaar de geestelijke, eeuwig geldende wetten
opheffen. Dan stort de hele orde, waarop de schepping is gebaseerd, in. Om deze
reden was Jezus’ offer nodig. Jezus moest dus mens worden om volledig in het
machtsgebied van satan te leven.
De geesten die in satans macht gevangen waren, moesten het goddelijk licht
ontberen. Ze leefden in de geestelijke duisternis en dat gold eveneens voor de
mensheid. Want ook over hen had satan de onbeperkte macht. In satans rijk is
disharmonie en zijn de geesten onbewust, liefdeloos en duister.
Jezus is de zoon van God en de hoogste geest in Gods rijk, maar ook de drager van
de heilige Geest van God. Met zijn geboorte op aarde is Hij de brenger van het
Licht in de wereld. Om verlost te kunnen worden, moest de heilige Geest de
mensen verlichten om de terugkeer naar Gods rijk mogelijk te maken.
Een lijdensweg
Jezus was als kind al bijzonder begaafd. Hij leefde dichtbij God en de
engelenwereld en ontving in die verbinding het nodige onderricht, dat Hem niet
zelden in conflict bracht met de heersende religieuze orde.
Tijdens die ontwikkelingsweg ontdekte Hij wie Hij was en welke weg Hij zou
moeten gaan. En uiteindelijk werd Hem ook duidelijk wat er op het spel stond.
Omdat Zijn inzichten botsten met het geloof van Zijn ouders en religieuze leraren,
ervoer Hij al vroeg wat eenzaamheid was. Ook Zijn hoge mediamieke begaafdheid
maakte dat Hij heel anders was dan Zijn leeftijdsgenoten.
In de laatste drie jaar van Zijn leven, toen Hij als leraar optrad, nam de weerstand
onder de mensen toe. Hij had een aantal leerlingen om Zich heen verzameld,
allemaal van eenvoudige komaf en niet religieus geschoold, die Hem moesten
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ondersteunen tijdens het uitvoeren van de loodzware taak die Hij vrijwillig op Zich
had genomen. Maar ook zij bleken zwakke aardse pelgrims en menigmaal moest Hij
ervaren hoe eenzaam Hij eigenlijk was.
Petrus, één van Zijn leerlingen, had Jezus
voor diens gevangenneming nog
verloochend door te beweren dat hij niets
met Hem te maken had. Judas, een andere
leerling, had Hem kort daarvoor verraden
en aangegeven bij de joodse autoriteiten.
In de nacht voor Zijn gevangenneming –
Hem wachtte een gruwelijke dood aan het
kruis – vielen Zijn vrienden, door
oververmoeidheid overmand, in slaap en
vond Jezus in hen geen bemoediging en
troost.
Maar Zijn ergste vijanden waren satan en zijn demonen. Zij bestormden Zijn
gedachten voordurend om Hem aan het wankelen te brengen. Ze lieten Hem de
verschrikkelijke beelden zien van wat Hem te wachten stond. Was dit het allemaal
waard? We kunnen ons als mens geen voorstelling maken van de geestelijke
foltering die Jezus heeft moeten doorstaan. Deze stapelde zich bovenop Zijn
eenzaamheid, Zijn menselijk verdriet, de angst en Zijn lichamelijke pijn.
In de bijbel staat beschreven dat Hij druppels bloed zweette. Hij smeekte God of
deze lijdensbeker aan Hem voorbij mocht gaan, maar voegde daar onmiddellijk aan
toe: ‘Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede…’
En dan de kruisiging zelf: een uiterst pijnlijke marteldood waar we ons maar amper
een voorstelling van kunnen maken. Zijn lijden was zo hevig, dat Hij aan het kruis
in uiterste vertwijfeling uitriep: ‘Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Maar vlak
voordat Hij de geest gaf, kwam Hij tot volledige overgave met de woorden: ‘In Uw
handen beveel ik Mijn geest…’
Het was volbracht. Jezus had Zijn Geest op aarde gebracht. De kloof tussen het
aardse en het hemelse had Hij in Zijn lichaam en geest overbrugd, en na Zijn
sterven was de kloof beslecht en de weg vrij.
De macht van satan werd daarmee verbroken en de deur stond nu open. Het licht
van de verlossing kan nu ons bewustzijn – onze geest - weer binnenstromen, zodat
wij de gevangenis kunnen verlaten.
Zijn Geest is het eeuwige Licht dat Hij voor ons zichtbaar heeft gemaakt en dat we
nu vrij kunnen ontvangen. We zijn nu vrij, tenminste als we dit erkennen. Zijn
verlossing bracht ons het Licht en toont ons de weg terug naar huis…
Het gordijn van de tempel scheurde…
Op het moment dat Jezus stierf, gebeurde er iets opvallends. De bijbel zegt
hierover:
‘Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment
scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën.’ (1)
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Dat voorhangsel scheidde het ‘allerheiligste’ af
voor de mens; een vertrek in de tempel dat
door de gewone mensen niet mocht worden
betreden. En op het moment dat Jezus stierf,
is deze scheiding doorbroken: de kloof tussen
God en de mensheid is overbrugd en de
toegang is weer vrij. Dit alles heeft natuurlijk
vooral een geestelijke betekenis. Het
allerheiligste bevindt zich enerzijds buiten
ons, in de hoge sferen van de geestelijke
wereld. De hoogste sferen van de geestelijke
wereld zijn voor ons weer toegankelijk geworden; we kunnen onze oorspronkelijke
plek in de hemel weer innemen. Anderzijds bevindt het allerheiligste zich ook ín
ons; het is het koninkrijk van God in ons, dat weer vrij toegankelijk voor ons is
geworden, de heilige Geest in ons eigen hart. Het voorhangsel dat ons bewustzijn
voor dit innerlijk koninkrijk afschermde, is gescheurd.
Een nieuwe geboorte
De opstanding tijdens Pasen is onlosmakelijk verbonden met het sterven op Goede
Vrijdag. Het ene vloeit voort uit het andere.
Want dankzij de verlossing door Jezus kunnen wij ons weer verbinden met onze
oorspronkelijke Zijnstoestand bij God. De breuk is ongedaan gemaakt en we mogen
ons richten op wie we zijn in Christus.
Hij verloste ons van onze zonden. Het woord ‘zonde’ is in de bijbel een vertaling
van het Griekse woord ‘hamartia’, waarmee wordt bedoeld dat we ons doel missen
in het leven, wat tot uitdrukking komt in je denken, voelen en handelen. (Iedere
keer als we een belangrijke kans mislopen in ons leven,
roepen we vaak letterlijk dat we het ‘zonde’ vinden. We
missen ons doel zo vaak…)
Hij verloste ons niet alleen van de gevolgen van de
engelenval, maar ook van alle andere zaken waarin we
ons doel missen. We zijn ooit als geest geschapen om
Gods licht te dragen en dat is dan ook ons hoogste doel:
dragers van Zijn heilige Geest zijn.
God heeft ons lief, ondanks onze onvolkomenheden. Met
de verlossing door Jezus is alles volbracht en hoeven we
niets meer te worden, maar mogen we zijn wie wij ten
diepste zijn: dragers van de heilige Geest, zoon of
dochter van God. Zijn bij God om van daaruit te leven.
In plaats van onze gedachten te richten op wat er allemaal niet goed aan ons is,
mogen we rust vinden in de verlossing die er al is. Dit ontwaakte bewustzijn maakt
ons tot nieuwe mensen.

(1) Matteüs 27: 50-51
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Agenda
Zaterdag 28 april 2012
Thema: Innerlijke groei en bescherming door het Christusbewustzijn
We leven ons leven en alles gaat vanzelf. Tot die ene gebeurtenis, dat ene moment
waarop ons leven op zijn kop komt te staan. Een persoonlijke crisis of ongeluk
brengt ons letterlijk tot stilstand.
Elke ingrijpende gebeurtenis in ons leven plaatst ons voor een keuze: zien we dit
als tegenslag of als keerpunt? Laten we ons terneerslaan of zien we hierin de kans
om juist te groeien? Waarbij je je tegelijk kunt afvragen of het wel toeval is dat
‘het ongeluk toesloeg’.
Roelof Tichelaar vertelt openhartig over de ingrijpende gebeurtenissen binnen zijn
gezin – de drugsverslaving en het ernstig auto-ongeluk van zoon. Hij belicht het
omgaan met deze crises van meerdere kanten en zoekt ook naar de andere
dimensies die achter de aardse feiten schuilgaan. Daarbij maakt hij duidelijk dat
je, ook wanneer je ervaart dat alles op aarde een hoger doel heeft, zelf
verantwoordelijk blijft voor wat je met je leven doet.
Na reflectie op de verwerking van het gebeurde, deelt hij met ons een aantal
levenslessen die uit deze crises tevoorschijn zijn gekomen.
Het Christusbewustzijn (of: de heilige Geest) is de dimensie die een belangrijke rol
speelt in onze levenslessen, maar die ons ook verzoent met onszelf en ons
innerlijke vrede schenkt. Het is ook de kracht die onze grenzen helpt beschermen,
hoewel wijzelf ook daarin natuurlijk een belangrijke rol spelen. Het stellen van
grenzen is een belangrijk thema, zeker in een tijd waarin veel gevaren op de loer
liggen.
We moeten ons kunnen beschermen tegen invloeden van buitenaf, of die nu van
mensen of entiteiten afkomstig zijn. Want mensen kunnen door allerlei oorzaken
ook last hebben van negatieve geestelijke invloeden. Sommigen horen stemmen of
ervaren op een andere manier een negatieve invloed in hun leven. Allemaal zaken
waartegen we ook weerbaar moeten zijn… Er zijn diverse oorzaken van een
dergelijke beïnvloeding, variërend van psychische trauma’s tot het bezig zijn met
lage occulte zaken.
Het Christusbewustzijn helpt ons hierbij en is een geschenk dat we in eenvoud en
bescheidenheid kunnen aanvaarden. We kunnen het niet verdienen door er grote
prestaties voor te leveren. Het is onze ontvankelijkheid die ons hart opent voor
Hem die groter is dan wij, maar die onze oorspronkelijke stralende eigenschappen
teruggeeft en die ons ook bevrijdt van spiritueel perfectionisme.
Plaats: ‘De Nieuwe Beuk’, Dorpsstraat 20 1861 KW Bergen (NH)
Tijd: 14.00 – 17.00 uur (zaal open om 13.30 uur)
Entree: € 15,Info: ilonaborst@hotmail.com
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Inspiratie
‘Het diepste lijden van Jezus bestond daaruit, dat Hij iedere goddelijke hulp
moest ontberen en geheel op zichzelf was teruggeworpen. Jullie mensen worden
in jullie lijden zoveel meer bijgestaan dan jullie weten. Maar Hij moest alle hulp
ontberen.
De geestelijke en lichamelijke smart, de geesten van angst en vertwijfeling die
zich op Hem stortten: al deze invloeden bij elkaar maakten dat Hij meer geleden
heeft dan jullie ooit kunnen beseffen. De diepste hellesmart heeft Hij doorstaan.
Wie in Jezus gelooft en Zijn offer in het hart draagt, die is letterlijk vrijgekocht
van de invloed van het lager ik. De zonden zijn vergeven. Want zonde is immers
niets anders dan de scheiding van bewustzijn. Die scheiding maakt Jezus in jullie
ongedaan. Wie zijn eigen lager ik doorziet en dit bij Hem brengt en om vergeving
vraagt, die ís vergeven.
Wat een hopeloze strijd is het voor hen die Jezus niet kennen en op eigen kracht
proberen de kloof te overbruggen, terwijl ze door hun eigen innerlijke
verdeeldheid hiertoe niet bij machte zijn. Help hen zich bewust te worden van
deze bron die ook in hen wil zijn, maar die ze met hun eigen wil, vanuit hun eigen
hart, moeten toelaten.
Jullie menselijk struikelen wijst jullie onophoudelijk op de scheiding van
bewustzijn die in ieder van jullie is. Alles wat jullie meemaken, vooral de
misstappen die jullie allemaal begaan, wijzen jullie op deze scheiding. Ieder mens
die bewust wil leven, zal dit aan den lijve ondervinden en eraan lijden. En een
ieder zal intuïtief weten dat deze kloof overbrugd zal moeten worden. En een
ieder die eerlijk naar zichzelf kijkt, zal ook beseffen: ‘Ik kan het niet’. En vanuit
die onmacht en een gezonde deemoed zal hij zijn hand uitstrekken naar Degene
die ieder mens wil redden door het offer dat Hij zelf bracht.
Door in zichzelf de kloof te overbruggen, verenigde Jezus Christus zich weer met
een ieder die gevallen is. En iedereen kan zich vanaf dat moment weer met Hem
verbinden.
Jezus Christus is de verlosser voor jullie allemaal. Wees Hem dankbaar door dit
nieuws te verspreiden.’

7

Gebed
Lieve God,
Ik dank U voor het offer dat Jezus voor mij bracht.
Met Christus ben ik gestorven en opgestaan.
Leer mij te rusten in de verlossing,
het bewustzijn dat ik ieder moment
kan terugkeren in het heilige Zijn van God,
waarin ik ooit geschapen ben.
Amen.
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