
SID: Hallo, hier is Sid Roth. Welkom. Welkom in mijn wereld waar het natuurlijke 
bovennatuurlijk is. Mijn gast heeft 37 mensen uit de dood opgewekt. Zijn team heeft er 500 
uit de dood opgewekt. Wil je weten hoe? Het kan je op een dag misschien van pas komen. 
 
Bestaat er een bovennatuurlijke dimensie, een wereld die we niet kennen? Is er leven na de 
dood? Zijn er duistere, menselijke krachten die Gods zegeningen voor je leven proberen te 
blokkeren? Bestaan engelen, voorzien ze ons van bovennatuurlijke bescherming, door onze 
vijanden te ontwapenen? Kunnen onze dromen berichten uit de hemel bevatten? Kunnen we 
gebruikmaken van geheimen van het bovennatuurlijke? Is God klaar om vandaag een tsunami 
van genezing op aarde te brengen? Sid Roth heeft meer dan 40 jaar onderzoek gedaan naar 
de bijzondere wereld van het bovennatuurlijke. Geniet van Sid Roth, met deze editie van ‘Het 
is Bovennatuurlijk’. 
 
SID: David Hogan heeft meer dan veertig jaar besteed aan het helpen van onbereikte 
bevolkingsgroepen in Mexico. En in feite, werd je precies verteld naar welke stad je moest 
gaan, naar de regio waar je naartoe zou gaan. Hoe ging dat? 
 
DAVID: Er kwam een engel des Heren. Ik had een visioen, 360 zoals het IMAX, van een 
bergketen. En dan was het aan mij om hem te vinden. 
 
SID: Nou, je hebt het gevonden 
 
DAVID: Ik heb het gevonden 
 
SID: Je bent er 
 
DAVID: Ik heb het gehaald  
 
SID: En je was geschokt omdat ze heel anders waren dan de mensen die je gewend was. Ik 
bedoel, medicijnmannen en duivelaanbidders. Daar had je geen voorbeeld van. 
 
DAVID: Nee mijnheer. Dat had ik niet eerder mee te maken gehad, niet waar ik vandaan kom 
uit Amerika, Louisiana, het is daar niet. 
 
SID: Ik heb zo’n idee van de meeste mensen als ze niet geroepen waren en ze kwamen 
daarmee in aanraking, dat ze bij de eerste confrontatie ermee, zouden stoppen. Wat heb je 
gedaan? 
 
DAVID: Jezus vroeg me om te gaan. Dat is wat ik gedaan heb. Hier is je antwoord. Hij vroeg 
me of ik het zou doen, dus het antwoord is ja. 
 
SID: Dus je stak het uit, maar wat heb je gedaan? Hoe heb je gebeden? Wat deed je met ... Ik 
bedoel, wat doe je ... Laat me jullie een voorbeeld geven. Hij sprak met een medicijnman, en 
voor zijn ogen... De meesten van jullie hebben geen flauw idee wat ik ga vertellen. Het is je 
nooit overkomen. Wat is hij geworden? 
 
DAVID: De eerste keer was het een vleermuis, groot. 



 
SID: Je hebt hem echt gezien, en… 
 
DAVID: Er was een man 
 
SID: Ja 
 
DAVID: draaide de zaklantaarn naar zichzelf en veranderde in een mens. Ik zag het met mijn 
eigen ogen, ja meneer. 
 
SID: Hoe kreeg je het in je hoofd dat je de doden wilde opwekken? 
 
DAVID: Oké. Dat is een eerlijke vraag. Bedankt, oké. Ik haalde de Bijbel uit elkaar, stopte hem 
in notitieboeken zodat ik het kon begrijpen. Elke persoon had zijn eigen notitieboekje. Elk 
hoofdstuk van God Bijbel had zijn eigen notitieboekje. Ik maakte een lijst van de wonderen, 
van het gebed van mensen, het vasten, huwelijken, kinderen, alles, hoe God op hen 
reageerde en hoe zij naderden tot God. En ik koos uit de hele lijst met wonderen in de 
geschiedenis van de Bijbel, koos ik voor het opwekken van doden. En mijn vrouw vroeg me 
om met iets eenvoudigers te beginnen, hoofdpijn, andere dingen. Maar ik ben niet zo 
iemand. Als God het kan, laten we het doen. 
 
SID: Wel, David, hoe lang heb je gestreden voor het opwekken van de doden voordat je de 
eerste dode persoon tot leven zag komen? 
 
DAVID: Goed, daar gaan we. Dat was een gevecht van vier jaar met deze 
medicijnmannen. Het ging behoorlijk stroef voor me. Ik verloor meer in deze periode dan ik 
heb gewonnen. En toen was er eens een heel normale dag voor mij. Ik stond op, bad drie of 
vier uur, zocht God, laadde mijn ‘four-wheel drive’ en ging naar de bergen. En ik stap uit mijn 
truck en deze man vroeg me "David, wil je alsjeblieft komen en bidden voor mijn zoon?” En ik 
zei "Wat is er aan de hand?". "Nou, hij is ziek". Dus loop ik met hem mee de bossen. Ik bedoel, 
je moet in mijn wereld begrijpen dat de 25 of 30 pastors liepen door de jungle, de geur. 
 
DAVID: Het is geweldig voor mij. Terwijl andere mensen het weerzinwekkend zouden vinden, 
vond ik het geweldig. Ik begon de vrouw te horen schreeuwen, en we gingen regelrecht naar 
de hut. Ik kom daar en het is een bamboe muur, huis, vuile vloer een grasdak. Ze keek me 
recht in het gezicht, puntige vinger in mijn gezicht, "Mijn zoon is dood. Nu, doet u daar iets 
aan". Wel, kijk, ik ben een prediker van de achtste generatie. Voor mijn familie is dit niet 
nieuw, maar aan niemand is ooit deze vraag gesteld. Dus ik ging de hut in, volgde hem. Toen 
ik daar binnenkwam, is het niet fijn, er waren geen engelen. Het was niet geweldig. 
 
DAVID: Er is een kleine dode jongen met een moeder die hem schreeuwend vasthoudt. Er zijn 
zwarte magische tovenaars. Er zijn spiritistische genezers. Zij zijn mijn vijand. Ze houden niet 
van Jezus en ze haten mij. Ik draai me om en kijk naar de moeder. Ze doet een stap achteruit 
bij haar zoon. Deze negenjarige jongen is al vijf uur dood. Ik buig neer over deze jongen. Ik 
heb het nog nooit eerder gezien. Ik weet niet hoe het moet. Ik weet dat Jezus, Elia, al deze 
mannen de doden hebben opgewekt. Maar ik heb helemaal geen ervaring. Ik heb alleen 
Bijbels onderzoek gedaan. 



 
DAVID: Ik legde deze jongen de handen op, probeerde een hartslag te vinden, luisterde met 
mijn oor, normale drukpunten. Hij is weg. Hij is stijf. Het pigment van zijn huid, zijn kleur is 
weg. Begon te bidden, bad eerst in tongen, want dat lijkt het beste antwoord. Het werkte 
niet. Ik bad in het Engels, natuurlijk zou dat gaan werken. Het werkte niet. Ik bad in het 
Spaans. Dat werkte ook niet. Toen ik ging naar Indiaas, en toen begon ik gewoon te huilen en 
te huilen en God om genade te vragen, want het was echt warm daarbinnen, waarschijnlijk 46 
graden C in de hut. 
 
DAVID: Waarschijnlijk na een uur bidden, was er opeens een hartslag in de kleine arm van de 
jongen. Ik had zijn drukpunt en ik voelde een bons, duh, duh, duh. En toen stopte het. Maar 
wat het belangrijkste was voor mij, van wat allemaal belangrijk is, en het kleine t-shirt, ik zag 
dat kleine t-shirt stuiteren, hè. En toen ik dat deed, maakte ik me echt bang. En ik kijk 
omhoog, en de vader zat daar. Hij had ook het kleine t-shirt zien stuiteren. En ik zei: "Heb je 
dat gezien?" Hij zei “ja”.  
 
DAVID: Ik zei "Het werkt. Het werkt. Het werkt echt om de hemel te vertrouwen en in de naam 
van Jezus te geloven”. En na ongeveer drie minuten, misschien vijf, bleef de hartslag, en tot 
slot het werd stabiel en sterk. Zijn kleur kwam. Toen werd hij weer flexibel en zijn ogen gingen 
open. En hij is opgestaan uit de dood. 
 
SID: Weet je David, als je het geloof hebt om iemand uit de dood op te wekken, dan heb je 
het geloof voor elk wonder in de Bijbel, wat dan ook. Heb ik gelijk? 
 
DAVID: Ik geloof dat dat juist is, mijnheer. 
 
SID: Iets in de Bijbel. Ik wil leren hoe hij bad voor de doden, maar ik wil ook horen over enkele 
van deze verbazingwekkende creatieve wonderen die gebeuren wanneer hij bidt. We zijn zo 
terug. 
 
We komen zo terug bij It's Supernatural. 
We keren nu terug naar Het Bovennatuurlijke. 
 
SID: Je vertelde mij dat, niet iedereen, maar veel mensen die dood waren en terugkomen, 
hetzelfde zeggen over wat ze hebben waargenomen. Wat is hetzelfde? 
 
DAVID: Jezus stuurt ons berichten dat Hij snel terug zal komen. 
 
SID: Is dat niet geweldig? Mensen die letterlijk... Vertel me eens over die ene oudere vrouw 
die stierf. 
 
DAVID: Deze dame, zij is een geweldig persoon, deze dame. Ze begon als een vervolger, een 
rijke familie die het Evangelie in hun omgeving niet wilde hebben. En ongeveer 20 jaar 
vervolgde ze ons, en toen heeft de Heer Jezus haar gekregen. Toen diende ze ongeveer 15, 20 
jaar de Heer met ons. Een geweldig persoon. Maar toen kreeg ze twee ongeneeslijke 
ziektes. Een van de dingen die ik niet vertel over haar verhaal tegen jou, is dat ze hen zei het 
mij niet te vertellen, want ze was klaar om te gaan omdat ze al ouder was. 



 
SID: Ze was bang dat je haar zou opwekken uit de dood. 
 
DAVID: Ze wist dat we dat zouden doen. Ja meneer. Ze wist dat we dat zouden doen. En zo is 
haar zoon, die een van onze is voorgangers zeiden haar "Mam, we moeten het aan broeder 
David vertellen”. 
 
SID: Hoe oud was ze toen? 
 
DAVID: Ze was eind 80, begin 90 misschien. 
 
SID: Oké. 
 
DAVID: Dus ze stierf en dood was, waarschijnlijk tussen de 12 en 14 uur baden ze voor 
haar. En terwijl ze dood was, liep ze over dit pad dat deze kleine blauwe lichtjes had, en zij 
kwam tot deze, over deze stijging. Ze vertelde me erover. Er was een stad, een gouden 
stad. Ze zag de stad. En ik zei tegen haar "Ik heb de stad nog nooit gezien, ik heb erover 
gehoord, erover gelezen, maar nog nooit gezien". En ze vertelde over de torenspitsen, het 
goud, de ontzagwekkende, het licht, de schoonheid ervan. Maar toen ze liep over de heuvel 
de stad in, kwam een licht uit de stad naar haar toe en stopte haar. 
 
DAVID: En het licht was een gordijn en uit het licht stapte een helderder licht en dat was 
Jezus. En Jezus sprak tegen haar en zei tegen haar "Ik wil dat je teruggaat en hen vertelt dat ik 
snel zal komen". En uit zijn kleding, het licht, haalde hij een ander licht en gaf het haar in een 
kristallen doos. Het had geen energiebron, maar toch lichtte het uit. En Jezus gaf het aan 
haar, en zij pakte het. Het zit in haar hand. En toen drong het tot haar door. Ze zei tegen Jezus 
"Ik heb geen geld om dit te betalen”. En Jezus zei "Het licht van het Evangelie is gratis. Breng 
het terug naar de mensen”. 
 
SID: David, het is één ding als je voor iemand anders bidt. Het is iets anders wanneer je bidt 
voor jezelf. Maar raad eens? Hij is gestorven. Niet één, maar twee keer. Als hij zijn gezin niet 
had geleerd hoe ze doden konden opwekken, raad eens? Ik zou nu iemand anders 
interviewen. We zijn zo terug. 
 
We komen zo terug bij It's Supernatural. 
We keren nu terug naar het bovennatuurlijke. 
 
SID: Ik vertel u wat, er is zoveel meer dat ik met David wil bespreken. Ik bedoel, hij leeft 
letterlijk het leven waarvan de Bijbel zegt dat we allemaal zouden moeten leven. Nu David, al 
je organen vielen uit op een middag. Je stierf. Ben je op dat moment twee keer gestorven? 
 
DAVID: Dat deed ik. 
 
SID: Je bent twee keer gestorven. Zoals ik al zei, als je je gezin niet had getraind, zou je hier 
niet zijn nu. 
 
DAVID: Dat is een waar statement. 



 
SID: Wat is er gebeurd? 
  
DAVID: Ik was in het dorp gewoon mijn werk aan het doen. Mijn taak is zieken genezen, 
doden opwekken, demonen uitwerpen en de melaatsen reinigen, omdat we gratis hebben 
ontvangen, gratis geven we. En ik geloof dat. Dus ik doe mijn werk en mijn zoon vertelde me 
enkele problemen we hebben met het werk. Dat moment was het waarop de hemel mij liet 
zien dat mijn haag van bescherming minder werd en de hel kwam eraan. En mijn zoon 
onmiddellijk, hij is een groot man van God, begon mij meteen Bijbelverzen, beschermde 
verzen, genezende verzen voor te lezen. Dat is wat hij moest doen. 
 
DAVID: En ik kalmeerde hem gewoon "Zoon, luister. Ik weet niet waarom dit gebeurt, maar 
het gaat gebeuren. In Jezus' naam zullen we erdoor komen". Maar wat je moet begrijpen is, in 
de morgen ben ik weer gezond. In de morgen ga ik 14 dagen paardrijden en preek drie keer 
per dag. 
 
SID: Dat is gezond. 
 
DAVID: Dus ik ben niet ziek. En toen raakte het me en het leven werd van mij weggenomen. Ik 
werd blind, doof, kreeg een hartstilstand, mijn longen stopten, mijn leven, nieren... Alles 
stopte. En op weg naar huis kwam de dood is. En ik zag dit licht, en dus liep ik naar het licht. Ik 
ging weg. En toen hoorde ik iets in mijn oor, ver weg van mij, mijn schoonzoon sprak tegen 
me, maar bijna zoals hij was precies hier in mijn oor schreeuwend en huilend, maar het klonk 
alsof het ver van me af was. En hij riep me terug. En ik draaide me om en kwam terug. 
 
DAVID: En ik kwam voor de tweede keer weer tot leven. En het volgende dat ik wist was dat ik 
niet zien kon. Ik verloor mijn zicht en mijn gehoor, maar ik rook mijn vrouw en ik voelde haar 
aanraking. Dat is belangrijk, omdat ik me aangetrokken tot haar voelde. En ze begon te 
bidden en ze schreeuwde naar me en ik kon het nauwelijks horen met een oor. En ik greep 
haar en zei "Het spijt me, mijn excuses, het lukt me niet deze keer, en ik hou van jou en jij bent 
geweldig. En ik wil je bedanken". Dat was toen ik niet wist wat ze aan het doen was, maar ze 
vertelde me dat ze later in mijn schoot klom, mijn shirt greep en zei "Je zult leven en niet 
sterven in de naam van Jezus". En het was best een ruige nacht. 
 
SID: U bent de man van het understatement. 
 
DAVID: Maar ik kwam naar de volgende ochtend en ik leefde nog. En toen kwamen mijn 
organen geleidelijk aan terug aan en kreeg ik mijn zicht terug en gehoor. Het leven begon 
langzaam terug te komen. Maar het was moeilijk. Ik kon niet werken. Ik was zwak. Ik kon geen 
koffiekopje vasthouden. Ik kon niet ... Er waren zoveel dingen die ik niet kon. En toen drong 
het tot me door dat we 40 dagen aan het vasten waren. En ik weet het niet wie het ermee 
eens zou zijn of niet. Het is niet relevant voor mij, maar ik heb mijn vrouw verteld dat het de 
wil van God is dat ik hier snel aan deelneem. 
 
DAVID: Ze zei "Dat kan je niet, je bent te zwak, je zult sterven". Ik zei "Maar je zei me dat ik zou 
leven”. Ze zei "Oké, maar in plaats van dat je ergens alleen heengaat, kan ik meedoen met 
jou?”. En ik zei “Natuurlijk kun je dat”. Ze was nerveus. Iedereen was nerveus, omdat wij nog 



niet eerder op dit spoor geweest zijn. Dit is het spoor van leven en dood. Dit is God zoeken 
voor het leven. Dus we begon, de eerste dag verslechterde mijn gezondheid niet meer. Ik 
vastte. 
 
DAVID: Op de zevende dag slaap ik in mijn kamer. Het is vroeg, vroeg, vroeg in de ochtend. En 
iemand greep me bij het hoofd en raakte me aan. Ik spring op. Ik reikte en kreeg een 45-70 
geweer, omdat ik uit een diepe slaap was, juist, en ik pak dit geweer. En ik ren mijn kantoor 
in. Ik zag niet iedereen. En mijn vrouw is achter me aan het klappen. En ik draaide me om en 
keek haar aan "Wat is er met jou?" Ze zei "Kijk naar jezelf". Ik zei "Wat is er?" Ze zei "Je houdt 
een geweer vast, het weegt 11 pond. Zet het neer". Dus dat deed ik. Ze zei "Ik wil dat je een 
paar oefeningen doet om de pijn te vinden". De pijn was weg, ik was volledig genezen. 
 
SID: Ik wil dat je dit gebed zegt. En dat is je kleine tenen in het water steken, maar Jezus zal in 
je zijn wees, liever dan buiten je, en het is het begin van een leven van het grootste avontuur 
dat een mens kan hebben. Herhaal mij hardop. Lieve God ... 
 
Publiek: Lieve God .. 
SID: Ik ben een zondaar. 
Publiek: ik ben een zondaar. 
SID: En het spijt me zo. 
Publiek: En het spijt me zo. 
SID: Ik geloof dat het bloed van Jezus ... 
Publiek: ik geloof dat het bloed van Jezus ... 
SID: ... al mijn zonden weg wast. 
Publiek: ... al mijn zonden weg wast. 
SID: En ik ben schoon. 
Publiek: En ik ben schoon. 
SID: En nu ik schoon ben ... 
Publiek: En nu ik schoon ben ... 
SID: Jezus, kom binnenin mij. 
Publiek: Jezus, kom binnenin mij. 
SID: Ik noem U mijn Heer. 
Publiek: ik noem U mijn Heer. 
SID: Amen. 
Publiek: Amen. 
 
 


