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A new Year Een nieuw jaar 

 

 

Wat er was, zal er altijd weer zijn,  
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.  
Er is niets nieuws onder de zon. 
Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws, ‘ 
dan is het altijd iets dat er sinds langvervlogen tijden is geweest. 

 

That which has been, is that which is to be, and that which has 
been done, is that which will be done, and there is no new thing 
under the sun. 

Is there anything of which men say, See, this is new? It has been 
in the old time which was before us. 

 

 

New  Nieuw 
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Volk van Israël, jullie zeggen:  
‘De Heer let niet op ons, hij ziet niet dat we slecht behandeld worden.’ Maar 
waarom zeggen jullie dat?  

Jullie weten toch dat de Heer voor altijd regeert? 
Hij heeft de hele aarde gemaakt. Hij wordt nooit moe, hij blijft altijd sterk. 
Niemand is zo wijs als hij. 
 
Why do you say, O Jacob, such words as these, O Israel, The Lord’s eyes are 
not on my way, and my God gives no attention to my cause? 
Have you no knowledge of it? has it not come to your ears? The eternal God, 
the Lord, the Maker of the ends of the earth, is never feeble or tired; there is 
no searching out of his wisdom. 

Jesaja 40:27, 28 

Blijf niet staan bij wat eertijds is 
gebeurd, laat het verleden nu 
rusten. 

 

Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu 
ontkiemt het-heb je het nog niet 
gemerkt?  
Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis. 
 

Jesaja 43: 18, 19 

Give no thought to the things 
which are past; let the early times 
go out of your minds. 
 
See, I am doing a new thing; now 
it is starting; will you not take note 
of it? I will even make a way in the 
waste land, and rivers in the dry 
country. 

Isaia 42:18, 19 



Gezegend 
Blessed  
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