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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. 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? Stuur
hem door!
De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter
van harte welkom.
Dat kan op bankrekeningnummer 74 97 90 989 t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen,
onder vermelding van ‘gift’.
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Beste mensen
Welkom in deze achttiende Goed Nieuwsbrief. Dank voor alle positieve reacties én
het doorgeven van deze boodschap. Er zijn mensen die de Goed Nieuwsbrief
doorsturen naar familie, vrienden of bekenden, zodat zij ook in de gelegenheid zijn
zich hierop te abonneren. Alleen zo kan de boodschap immers verder gedragen
worden. Dit ligt dus voor een belangrijk deel in uw handen. Kent u mensen die
geïnteresseerd zouden kunnen zijn: ik zou het op prijs stellen als u de nieuwsbrief
doorgeeft! En natuurlijk gaat het mij dan niet primair om de Goed Nieuwsbrief
zélf, maar om de heilige Geest die in de harten van mensen wil opstaan.

Wie gelooft in de kracht van de heilige Geest, is er ook toe geroepen om zelf een
kanaal van die Geest te zijn. Dat kan op velerlei manieren. Ieder mens mag dat op
een geheel eigen, unieke manier ervaren en vormgeven.
Toewijding aan de heilige Geest, aan God, is daarbij een voorwaarde. Zonder
toewijding is er in feite geen kracht. In die zin is de werkzaamheid van de heilige
Geest dus mede afhankelijk van ons geloof, onze aandacht en toewijding. Door niet
in die kracht te geloven, er niet met onze aandacht op gericht te zijn en door niet
toegewijd te zijn, zal de kracht van de Geest nooit volop in ons leven kunnen
stromen.
In deze Goed Nieuwsbrief ook aandacht voor twee nieuwe lezingen in Zeewolde en
Bergen op Zoom.
Ik wens u veel leesplezier en een voelbare werking van de heilige Geest toe!
Roelof Tichelaar
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De heilige Geest: Toewijding als kracht
De heilige Geest vinden we in ons hart
Na Zijn aardse dood aan het kruis is Jezus diverse keren in Zijn opstandingslichaam
verschenen aan Zijn leerlingen, en onder andere aan Maria Magdalena. Maria wilde
haar meester vastpakken, maar Jezus zei tegen haar: ‘Houd Me niet vast. Ik ben
nog niet opgestegen naar de Vader.’ (Johannes 20:17, Nieuwe Bijbelvertaling)
Het proces waar Jezus doorheen ging, was nog niet voltooid. Maar bovendien moest
Maria Magdalena zich niet vastklampen aan Zijn uiterlijke verschijning, zelfs niet
aan Zijn opstandingslichaam. Ze moest Jezus voortaan innerlijk zoeken als de
heilige Geest in haar eigen hart.
Het Pinksterfeest doet ons stilstaan bij de uitstorting van deze heilige Geest,
waardoor we ook worden gewezen op die innerlijke verbondenheid. Doordat Jezus
de ketenen van onze geest verbroken heeft en de mens heeft vrijgekocht van de
macht van Satan, kunnen wij de heilige Geest weer opnemen in ons hart. En dat is
vanaf dat moment de plaats waar we Jezus mogen verwelkomen.
Toewijding
Het woord ‘toewijding’ heeft een brede betekenis. Volgens het woordenboek kan
het onder andere betekenen: ‘grote zorg en aandacht, overgave, vroomheid,
enthousiasme, bezieling, ijver’, enzovoort.
We kunnen toegewijd zijn aan allerlei zaken: aan onszelf, ons werk, onze hobby,
sport, noem het maar op.
Toewijding kan ook overgaan in gehechtheid. Wie teveel toegewijd is aan de
wereld om zich heen, bijvoorbeeld om die gunstig te stemmen of door eraan
gehecht te zijn, loopt het risico zichzelf daarin te verliezen. Een extreem uiterste
van een dergelijke toewijding is een verslaving.
Zodra we toegewijd zijn aan iets of iemand, zijn we daar met heel onze aandacht
op gericht. Ons bewustzijn is ermee verbonden en gevuld.
Aandacht is bewustzijn en bewustzijn is energie. Dat betekent dat we energetisch
verbonden raken met alles waaraan we ons toewijden. Met onze toewijding creëren
we door middel van onze overtuigingen een werkelijkheid in ons en om ons heen. In
die werkelijkheid leven we.
Toegewijd aan de heilige Geest
Geloven is een kwestie van bewustzijn en dus ook van energie. Mensen kunnen
nooit nergens in geloven; ze geloven altijd iets. En wat we geloven, heeft altijd
gevolgen voor ons innerlijk leven.
Door in de aanwezigheid van de heilige Geest in ons hart te geloven, ons daar
bewust van te zijn, wordt deze Geest een realiteit in ons leven. De leegte die we
dikwijls kunnen ervaren, kan door deze heilige Geest van liefde worden opgevuld.
Het is de Geest waarin God persoonlijk in ons tot leven komt. Blaise Pascal, de zeer
begaafde Franse wiskundige, natuurkundige en theoloog uit de zeventiende eeuw,
beweerde dat ieder mens met een ‘god-vormig gat wordt geboren’.
Het zaad in de akker
Toewijding, bewuste aandacht, is als de invloed van de zon en de regen op het
zaad dat in goede grond is gezaaid. Onder die invloed zal het zaad gaan ontkiemen
en zal er iets gaan opbloeien om uiteindelijk vrucht te dragen.
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We zijn allemaal geroepen om vrucht te dragen, ieder op
zijn of haar eigen manier. We hoeven dat niet alleen in
grote dingen te zoeken. Vrucht dragen is juist in de kleine
dingen van het leven belangrijk.
Daarbij is het belangrijk dat we ons er bewust van zijn dat
niet wijzelf degenen zijn die deze vruchten op eigen kracht
voortbrengen. Wij zijn de akker; de heilige Geest de bron
van waaruit de vruchten worden voortgebracht. Wij kunnen
slechts door onze toewijding meewerken aan de groei van
deze vruchten en deze vanuit een dienstbare houding delen
met onze naasten.
De wijnstok
Jezus wijst ons hier ook op met de gelijkenis van de wijnstok. Hij zelf is de
wijnstok en wij zijn de ranken. Door als rank met de wijnstok verbonden te blijven,
kan dezelfde Geest ons doorstromen. Als de heilige Geest ons dus niet meer
doorstroomt, moeten we opnieuw die verbinding met de wijnstok leggen door Jezus
Christus in ons hart te aanvaarden, Hem daar uit te nodigen.
Een wijnrank is volledig afhankelijk van de wijnstok en ontvangt uit hem alles wat
hij nodig heeft. In dat vertrouwen mogen wij die verbinding met Christus aangaan.
Alleen zo kunnen wij vrucht dragen.
Onvoorwaardelijk
Het bijzondere van de heilige Geest is dat daarin Gods onvoorwaardelijke liefde tot
uitdrukking komt. Er zijn dan ook geen voorwaarden dan alleen het geloof en de
wil om de heilige Geest in ons hart mee te dragen. Dit licht overstijgt ons
persoonlijke ik. Onze eigen geest wordt erdoor bezield en we zijn vrij.
Er bestaan nogal wat spirituele theorieën die anders beweren. Zij zeggen dat we
eerst een proces van geestelijke groei moeten doormaken, eerst een bepaalde
graad van geestelijke volmaaktheid moeten bereiken, nog vele levens op aarde
moeten leven om ons karma in te lossen of spirituele inwijdingswegen moeten
gaan, voordat we deze Geest in ons hart kunnen ontvangen en we permanent in de
hemel mogen leven. Jezus is er heel duidelijk over. Hij zegt dat Hij aan de deur
van ons hart klopt en ons daarmee vraagt Hem binnen te laten. Dat is dus de enige
voorwaarde: dat we bereid zijn Hem binnen te laten. Meer niet. Ook dat is
toewijding.
De consequenties van onjuiste theorieën
Zodra er allerlei voorwaarden tussen ons en de heilige Geest in ons hart worden
geplaatst, heeft dat gevolgen voor ons geestelijk leven. Geloof is immers
bewustzijn en bewustzijn is energie. Door in dergelijke theorieën te geloven, lopen
we het risico energetische muren van overtuigingen om ons hart te bouwen, die de
heilige Geest belemmeren bij ons binnen te komen.
Een geestelijke ervaring
Onlangs werd ik hier krachtig op gewezen en daarom wil ik dit graag met u delen.
Ik kreeg het beeld te zien van een overleden en gerespecteerde geestelijk leraar
die dergelijke theorieën tijdens zijn aardse leven heeft verkondigd. Ik zie hem
duidelijk in een zwarte colbert met een wit overhemd eronder. Zijn gezicht staat
strak en hij zit op de een of andere manier vast. Er wordt mij uitgelegd dat hij in
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de geestelijke wereld nog steeds gevangen zit in zijn eigen overtuigingen, doordat
hij in zichzelf allerlei voorwaarden had geschapen die de heilige Geest
belemmerden in zijn hart te wonen:
‘Zijn gedachten en overtuigingen hebben een gebouw in zijn ziel gevormd waarin
hij zelf nog steeds gevangen zit. De tijd heeft stilgestaan, er is geen ontwikkeling
meer geweest. De enige ontwikkeling die op gang kan komen, is door de heilige
Geest, maar die moet eerst door de dikke muur van zijn opgebouwde
overtuigingen heen breken om zijn hart te kunnen bereiken. De starre opvattingen
worden verbeeld in het stilstaande beeld waarin zijn gezicht niet beweegt. De
onjuiste leerstellingen zijn een intellectuele gevangenis van zijn geest geworden.
Het is oorzaak en gevolg. Maar de gevolgen zijn groter: de vele mensen die in zijn
overtuigingen geloven, bouwen zo hun eigen gevangenis.’
Daarom moeten we bewust stilstaan bij wat we geloven. Iedere oprecht zoekende
zal vinden, maar we moeten ons niet laten belemmeren door theorieën die de
Geest blokkeren. Het volgende werd er nog aan toegevoegd:
‘Het bloed van Jezus verlost van iedere zonde, ieder karma en daar hoef je niet
opnieuw voor naar de aarde te komen als je dit eenmaal in dankbaarheid hebt
aanvaard. Gedachten en overtuigingen – met name over het zielenleven – vormen
een energetische realiteit die onbenaderbaar kan worden voor Gods heilige Geest
en de boodschap van verlossing. Help mensen deze gevangenis af te breken en
maak hun bekend met de eenvoud en de volheid van de genade door Jezus
Christus, Zijn verlossend bloed, het offer dat Hij bracht.’
Enige tijd later kwam er ter verduidelijking nog een geruststellende toevoeging,
die deze boodschap in zekere zin relativeert voor een ieder die oprecht zoekende
is:
‘Een ieder die God in geest en waarheid aanbidt, zal Hem in Zijn heilige Geest
vinden. En wie God heeft, heeft de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft God. De
heilige Geest is de levendige werkelijkheid van God in jullie binnenste.
Het zijn de denktheorieën die kunstmatig om het hart heen worden opgebouwd en
filters of zelfs muren vormen die Gods liefde beperken. Wie teveel in het denken
zit, zal de liefde moeilijk kunnen ervaren. De eenvoudigen van geest zijn
ontvankelijk voor het koninkrijk van God. Deze eenvoud moet zeker doorklinken in
de boodschap.’
De waarde van de eenvoud staat centraal in de geestelijke boodschap. Een kind
moet het kunnen begrijpen. God blijkt een oneindige mildheid voor de oprecht
zoekende te hebben. Zijn liefde is oneindig. Maar degenen die de mensen van de
eenvoud afbrengen, dragen daardoor een grote verantwoordelijkheid. En blijkbaar
werkt dit na hun dood door in de geestelijke wereld. Ook daar geldt: wat je zaait,
zul je oogsten. Laten we daarom oogsten wat de heilige Geest in ons zaait en daar
in alle eenvoud in geloven en op vertrouwen.
Aanvankelijk was het mijn bedoeling de naam van deze overleden geestelijk leraar
gewoon te noemen, maar mij werd duidelijk dat het daar niet in eerste instantie
om gaat. Het gaat erom dat mensen die zich in spirituele theorieën verdiepen, zich
bewust afvragen of de heilige Geest door degelijke theorieën een beperking wordt
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opgelegd. Wordt de boodschap van de volkomen genade en verlossing door Jezus
Christus verkondigd of niet? Zo niet, dan is het beter afstand te nemen van
dergelijke theorieën, hoe fraai die er aan de buitenkant ook uitzien en hoe
intellectueel ze ook klinken.
Vergeving
De heilige Geest is vooral een bron van vergeving. We mogen de hele last van het
verleden loslaten, of dit nu gaat om de lasten van dit aardse leven of van iets wat
daarvoor is gebeurd. De vergeving is ook totaal, niets uitgezonderd.
Door vast te blijven houden aan karma staan we deze volledige vergeving in de
weg. We laten het niet werkelijk toe en dat heeft gevolgen voor onze ziel. Daarom
betekent vergeving hier vooral: het loslaten van karma, van schuld en het volledig
aanvaarden van de geestelijke vrijheid. Dit is overigens wat anders dan ‘egovrijheid’; die is namelijk gericht op ons eigen ik, terwijl de geestelijke vrijheid op
ons diepste wezen slaat.
Rust en beweging
De heilige Geest is het heilig vuur in ons hart. Hij geeft warmte en licht, leven,
liefde en blijdschap. Het is een gloed van passie die niet zal doven.
Als vuur is de heilige Geest een bron van actieve vruchten die door ons heen
geboren kunnen worden.
Als warmte is Hij echter de basis van rust, waarin we mogen weten dat het al goed
is. Als mens moeten we beseffen dat we helemaal niets kunnen doen om Gods
liefde te verdienen. Die kunnen we alleen maar als genade ontvangen. En in die
genade, die in de heilige Geest tot uitdrukking komt, kunnen wij onze rust vinden.
We mogen vertrouwen als een kind.
Het besef dat we er eigenlijk al zijn en hier niets aan hoeven toe te voegen, zorgt
er ook voor dat we enigszins lichtvoetig en ontspannen met onszelf kunnen
omgaan. We hoeven niet langer spiritueel te zitten navelstaren, krampachtig
zoekend naar allerlei verbeterpunten, zoals dat in sommige spirituele stromingen
gebruikelijk is. We mogen onze spirituele perfectiedrang loslaten en op een
ontvankelijke en deemoedige manier een kanaal van Gods liefde worden. Daarin
worden we aanvaard zoals we zijn.
Door die milde houding kunnen ook met mildheid naar anderen leren kijken en ook
hun die ruimte van de genade schenken. Zo is er altijd een wisselwerking tussen
hoe wij met onszelf omgaan en hoe we anderen benaderen.
In de sfeer van de genade kan God alles van ons gebruiken. Al die persoonlijke
eigenschappen, ook de trekjes die we als mens als minder positief zouden
bestempelen, kan Hij ten goede keren en gebruiken in Zijn plan. (1)
Geen eis, maar ons eigen verlangen
Toewijding is geen eis van God om Zijn liefde te verdienen; het is het diepste
verlangen van onze eigen geest en ziel. Soms blijft God op de achtergrond en geeft
Hij geen antwoord. Dat zijn de momenten waarop Hij ons aanmoedigt dit diepste
verlangen van onze geest te ontdekken: Hem toegewijd willen zijn.
(1) Meer over dit onderwerp kunt u lezen in mijn boek ‘God vergist zich niet – de
verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan, uitgeverij Akasha, Eeserveen.
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Agenda
Donderdag 6 juni 2013: Zeewolde
Thema: ‘Wat bezielt mij?’
In deze lezing vertel ik over mijn dromen, inspiratie en bezieling. Waar haal ik de
inzichten vandaan die ik met mijn lezers of toehoorders deel? Waar laat ik me door
leiden en waar ligt mijn passie?
Het zal een persoonlijke lezing worden waarin ik onder andere beschrijf hoe ik de
begeleiding vanuit de geestelijke wereld heb ervaren tijdens de totstandkoming
van mijn jongste boek ‘God vergist zich niet – de verborgen zijde van het goddelijk
verlossingsplan’. Na de lezing is er – zoals gebruikelijk – ruimte voor het stellen van
vragen.
‘Zeewolde Soul Wave’ is een maandelijks terugkerend evenement (op de 1ste
donderdagavond van de maand) waar men gepassioneerde en inspirerende mensen
bij elkaar wil brengen. Een gedeelte van de opbrengst van deze lezing gaat naar
het Toon Hermans huis Zeewolde.
Locatie: De Verbeelding 25, 3892 HZ Zeewolde
Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Kosten: Voorverkoop: € 10,-. Aan de zaal: € 12,50
Meer info en reserveren: (06) 51 74 21 94) of: info@genietvanjewerk.nl o.v.v.
‘Soulwave met Roelof Tichelaar’

Zaterdag 7 september 2013: Bergen op Zoom
Thema: Innerlijk groeien door tegenslag
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’.
Ik vertel in deze lezing over de ingrijpende gebeurtenissen binnen ons gezin – een
drugsverslaving en een ernstig auto-ongeluk en belicht het omgaan met deze crises
van meerdere kanten en zoekt ook naar de andere dimensies die achter de aardse
feiten schuilgaan. Maar ook wanneer we ervaren dat alles op aarde een hoger doel
heeft, blijven we zelf verantwoordelijk voor wat we met ons leven doen.
Na reflectie op de verwerking van het gebeurde, bespreek ik tien levenslessen die
in deze crises tevoorschijn zijn gekomen.
Deze lezing geef ik tweemaal op dezelfde dag en locatie: om 11. uur en 14.00 uur.
Dit is tijdens de IFA-verkiezingsdag in Bergen op Zoom. De IFA-verkiezing kun je
beschouwen als een bekroning voor initiatieven binnen de uitvaartsector.
Locatie: Crematorium Zoomstede, Mastendreef 5, Bergen op Zoom
Tijd: 11.00 uur en 14.00 uur
Entree/kosten: gratis
Info: mw. Y. Hommel (0164) 23 88 01

7

Inspiratie
‘Wie Jezus alleen nog buiten zichzelf zoekt, zal Hem niet vinden. Alleen wie Hem
buiten én binnen zichzelf vindt, is werkelijk één met Hem.
De leerlingen van Jezus, maar ook Maria Magdalena, waren nog teveel gericht op
de uiterlijke Jezus, terwijl Hij het koninkrijk Gods ín hen aan het voorbereiden
was.
Hij wilde hen richten op de heilige Geest die Hij korte tijd later zenden zou.
Het gevaar van het vasthouden aan uiterlijke verschijning is dat men de diepte van
de innerlijke ontmoeting vergeet. ‘Hou je niet aan Mijn uiterlijke gestalte vast,
zodat je Mij innerlijk ontmoeten kunt.’’
‘Zodra alle aandacht uitgaat naar het aardse, blijft er van het geestelijke niets
over. Aandacht is energie en daarom gaat alle energie dan in het aardse zitten. De
aardse gerichtheid is een vijand van de ziel.
Daarom moeten jullie je bezighouden met hemelse zaken en die op aarde brengen.
Natuurlijk heeft het aardse ook jullie aandacht nodig, maar dit moet
ondergeschikt zijn aan het hemelse.
De reden dat jullie als mens geboren zijn, is een hemelse reden. Het aardse is een
middel om jullie de gelegenheid te geven terug te keren in het hemelse.’

Gebed
Lieve God,
Help mij bewust om te gaan met mijn aandacht
en energie.
Dat ik die bewuste aandacht mag doen uitgaan
naar de heilige Geest die in mijn hart leeft.
Dat door deze stille toewijding de Geest vrucht
mag dragen.
Door het bewustzijn dat U door Uw heilige Geest
in mij leeft,
kan ik erop vertrouwen dat U mij beschermt en
draagt,
mij leidt en mij vrucht doet dragen.
In dat Zijn mag ik mijn rust vinden.
Daar dank ik U voor.
Amen
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