
De inhoudsopgave van dit derde deel is bijgevoegd als bijlage. 

 

Uitgave derde deel prekenserie 

“Zalig in een geschonken Borg” 
door Ds. J.J. Roodsant 

De Heere heeft wonderbaarlijk wáár gemaakt wat Hij ooit aan 

bovengenoemde predikant heeft laten zien, namelijk dat er drie delen 

zouden gaan uitkomen in de prekenserie “Zalig in een geschonken Borg”. 

Want nu is de uitgave van het derde deel in deze serie een feit.  

Opnieuw zijn er acht Schriftgetrouwe en bevindelijke preken aan het papier 

toevertrouwd, zodat deze gelezen kunnen worden in de stilte van de 

huiskamer of in de leesdienst van een gemeente. Ja, opnieuw schenkt de 

Heere de mogelijkheid om Zijn Woord te lezen en om, door het werk van de 

Heilige Geest, Zijn stem te vernemen. 

De preken zijn op diverse plaatsen in ons land uitgesproken en via een opname uitgewerkt. 

De titel van deze prekenserie is niet door de auteur bedacht, maar door de Heere Zelf aan hem 

bekendgemaakt. Het is mijn bede, dat de Heere ook de uitgave van dit derde en laatste deel met Zijn 

zegen zal bekronen, opdat Zijn Naam zal worden verheerlijkt en het Geesteswerk des Heeren door de 

lezers en lezeressen mag worden ervaren. Ja, ik hoop dat door deze uitgave Gods Koninkrijk zal 

worden uitgebreid en de roem van de drie-enige God mag opklimmen uit het stof. 

Vanwege de beperking van de financiële risico’s is de publicatie van dit boek opnieuw verzorgd door 

bravenewbooks. Er is voor een duidelijke letter gekozen op helder wit papier. Ook is de prijs zo laag 

mogelijk gehouden en op € 16,25 per deel gesteld. 

Om dit prekenboek aan te schaffen, kunt u bij elke erkende boekhandel in Nederland terecht. Ook 

kunt u dit prekenboek via internet kopen. Bij Bol.com (www.bol.com ), Den Hertog (www.hertog.nl ), 

Libris (www.libris.nl ), Gospel.nl  ( www.gospel.nl  )  en vele andere. Tik bij “zoeken” de naam van de 

auteur in en u kunt uw kooporder plaatsen, waarna het bestelde meestentijds binnen vier dagen in 

uw bezit zal zijn.  

Ten slotte hoop ik dat de Heilige Geest u door de inhoud van dit prekenboek in het hart zal grijpen, 

voor het eerst of bij vernieuwing, en dat u aan de voeten van de Heere Jezus zult terechtkomen om 

in deze Zaligmaker te worden verslonden en om, uit en door deze hemelse Bruidegom, de drie-enige 

God te aanbidden in geest en waarheid. Nu, en straks in Gods hemelse heerlijkheid. 
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