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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,
De maand mei vind ik één van de mooiste maanden van het jaar. De natuur bloeit
weer open; het nieuwe leven in de natuur kondigt zich aan.
Zowel hemelvaartsdag als Pinksteren vallen dit jaar beide in mei. En hoewel
Hemelvaartsdag inmiddels achter ons ligt en Pinksteren er aan zit te komen, wil ik
over beide iets vertellen. Wat betekenen deze dagen en wat willen ze ons innerlijk
zeggen?
In de rubriek Nieuws vertel ik over mijn nieuwe boek, dat dit jaar zal verschijnen.
In deze rubriek ook aandacht voor nieuwe plannen, die voor u misschien interessant
kunnen zijn. Ik stel u als lezer daarin enkele vragen, waar ik graag antwoord op zou
willen krijgen.
Ook in deze Goed Nieuwsbrief treft u weer nieuwe inspiratie en natuurlijk ook een
gebed aan.
Verder dank ik de lezers die een financiële bijdrage hebben geleverd voor de Goed
Nieuwsbrief.
Ik wens u allen veel inspiratie en leesplezier toe!
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Hemelvaart en Pinksteren: een oproep tot verinnerlijking
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.
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.
‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar
ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op
aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in
verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal
hoorde spreken.’ (1)
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 doorbraak die eigenlijk
al vanaf Pasen had plaatsgevonden. 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. Overal 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.
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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.
(1) Handelingen 2: 1-6, Nieuwe Bijbelvertaling

4

Nieuws
Mijn nieuwe boek
Het manuscript van mijn nieuwste boek ‘God vergist zich niet – de verborgen zijde
van het goddelijk verlossingsplan’ heb ik onlangs ter inzage gestuurd naar de
uitgever waarmee ik ooit, zo’n vijftien jaar geleden, begonnen ben. Bij Uitgeverij
Akasha verscheen toen mijn eerste boek ‘In Hem leven wij’.
De mensen van Akasha reageerden zeer positief. Ze hadden het manuscript binnen
de kortste keren gelezen en wilden het boek heel graag uitgeven. Voor mij reden
tot grote blijdschap, want dit boek is voor mij het belangrijkste wat ik tot op
heden geschreven heb. Alleen de manier al waarop het tot stand gekomen is, heb
ik als zeer bijzonder ervaren: Gods voelbare inwerking, die zich ook via andere
betrokkenen duidelijk manifesteerde.
Ik vind het ook prachtig om na vele omzwervingen, inmiddels 17 boeken verder,
weer terug te zijn bij de uitgever bij wie het ooit allemaal begon.
Het boek zal rond 1 november verschijnen en het manuscript is nu nagenoeg
afgerond. Natuurlijk zal ik uitvoeriger op de inhoud van het boek ingaan, zodra het
verschenen is.
Een nieuw plan: samenkomsten
Soms draag je van die ideeën in je mee die wat op de achtergrond blijven
doorsudderen. En dan plotseling kan er een innerlijke drang ontstaan om de
plannen concreter te maken en ten uitvoer te brengen.
Al geruime tijd voel ik de behoefte om samenkomsten te organiseren, waarin
aandacht zal zijn voor gebed, stilte, muziek, een korte lezing en natuurlijk een
samenzijn. Er zijn mensen die deze behoefte ook bij mij hebben aangegeven.
Wat de locatie betreft hink ik nog op twee gedachten: in mijn eigen woonplaats
Hoogeveen of ergens meer centraal in Nederland, bijvoorbeeld Apeldoorn. Het is
mij nog niet helemaal helder wat de bedoeling is, maar dat zal uiteindelijk zeker
duidelijk worden.
Plannen moeten rijpen en innerlijk moet ik er zelf natuurlijk ook klaar voor zijn.
Enerzijds wekt dit idee blijdschap en enthousiasme in me op, aan de andere kant is
het nieuw en dus maar afwachten of hier voldoende behoefte aan is.
Met deze Goed Nieuwsbrief wil ik deze plannen onder de aandacht brengen en de
vraag bij u neerleggen of er behoefte bestaat aan een dergelijke bijeenkomst.
(voorlopig eens per maand)
Natuurlijk is voor u de plaats ook belangrijk waar dit zal plaatsvinden. Ik zou graag
van u willen weten of u behoefte heeft aan dergelijke bijeenkomsten. Verder zou
ik willen weten of uw voorkeur uitgaat naar Hoogeveen of Apeldoorn. (Indien één
van beide plaatsen voor u hoe dan ook niet bereisbaar is, wilt u dat dan ook even
duidelijk aangeven?) Hopelijk krijg ik zo een beter beeld van de behoefte en kan ik
wellicht mijn volgende stappen zetten. Dit zal overigens op z’n vroegst na de
zomervakantie zijn.
Daarom vraag ik u hierop te reageren, het liefst via de email
(info@roeloftichelaar.nl) of via de post. (Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen)
Alvast bedankt voor uw reactie en wie weet tot ziens!

5

Inspiratie
‘Als goede geesten van God, die in naam van Jezus Christus tot je komen, dragen
wij allemaal het licht van de Ene Geest in ons mee. Dat is de bron waaruit wij
leven en het licht dat wij willen doorgeven aan de mensen.
Het is één licht dat uit God stroomt, dat ons allen met elkaar verbindt. En iedere
geest die leeft volgens de principes en onder de zegen van dit licht, is één met
God. Het is dit licht dat volledig uitgestort is en wat jullie met Pinksteren mogen
gedenken. Laat dit ene licht van de liefde toe en laat jullie erdoor veranderen en
vormen, zodat jullie echte werktuigen in de hand van deze Geest kunnen zijn.
Wees opgewekt en hoopvol, want een ieder die oprecht bereid is deze Geest van
liefde te ontvangen, die zal daar naar toe getrokken worden.
Deze liefde verlost en maakt vrij, roept het oorspronkelijke en pure van ieder van
jullie tevoorschijn. Deze Geest is ook waarheid en zuiverheid. Het is deze liefde
die vergeeft, de liefde die God is.
Deze liefde is jullie fundament, jullie hoop en bestemming. Deze liefde is er nu, is
dankzij Jezus doorgedrongen in de stoffelijke wereld.
Wie leeft uit de stroom van deze liefde, heeft geen uiterlijke regels en wetten
meer nodig. Daarom kun je ook nooit spreken over voorwaarden waaraan je moet
voldoen om deze Geest te ontvangen, behalve de oprechte bereidheid daartoe, de
bewuste wil om te ontvangen en te leven onder Zijn zegen, in Zijn licht.
Als deze liefde in je woont, behoor je tot Gods gemeenschap die onder leiding van
Jezus Christus staat. Die liefde maakt ons allen één en tot één bundeling van
kracht en energie.
Het is deze liefde die een ieder vormt naar het beeld dat God van hem of haar
heeft.
Deze liefde is je herkomst en je bestemming. In de kern bén je deze liefde, ben je
geest uit God. Keer daarom terug naar je oorsprong en wees wie je bent. De weg
ligt weer open dankzij Jezus. De hindernissen zijn uit de weg geruimd. Je bent
vrij.
Wees niet bang om te struikelen, want de liefde richt je weer op. De liefde is met
je. God is met je; wie zal tegen je zijn?
Alle ervaringen op aarde zijn er op gericht deze liefde terug te vinden en te
beleven, je eraan over te geven. Hou dat voor ogen. Strijd voor deze liefde, dan
zal de liefde voor jou strijden. Want deze liefde is eeuwig…’

Gebed
God, ik open mijn hart voor Uw heilige Geest,
zodat ik het licht van deze Geest
zal verspreiden onder de mensen.
Leer mij te luisteren naar Uw Geest in mijn hart
en mij op Zijn vuurkracht te vertrouwen.
Amen
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