
Unto us 
 
Unto us a Child is born  
and unto us a Son is given. 
God with us, go and tell, 
Immanuel, has come from heaven. 
And his name will ever be  
the Prince of Peace,  
the Wonderful Counselor. 
He’s the Great and Mighty Lord. 
Bow before our Holy Savior. 
 
[Chorus] 
Unto us a Child is born, 
hope to all the world. 
Unto us the Son of God has come, 
Sing “Hallelujah!” 
Everlasting Father, name above all names. 
God is with us, 
Sing “Hallelujah!” 
 
Unto us a Child is born 
and unto us a Son is given. 
God with us, go and tell, 
Immanuel, has come from heaven. 
And his name will ever be  
the Prince of Peace,  
the Wonderful Counselor. 
He’s the Great and Mighty Lord. 
Bow before our Holy Savior. 
 
[Chorus] 
 
He’s the Prince of Peace, 
He’s the Mighty God, 
He’s the Savior born  
to set the captives free. 
He’s Promised One, 
the Messiah come, 
and His love will reign throughout eternity. 
 
Unto us a Child is born, 
hope to all the world. 
Unto us the Son of God has come, 
We will sing “Hallelujah!” 
Shining in the darkness, 
Light to all the world. 
Unto us the Son of God has come 
Everlasting Father, name above all names. 
God is with us, 
Sing “Hallelujah!” 

Aan ons 
 
Ons is een Kind geboren 
en aan ons is een Zoon gegeven. 
God met ons, ga en vertel, 
Immanuel, is gekomen vanuit de hemel. 
En zijn naam zal voor altijd zijn, 
De Vredevorst. 
de Wonderbare Raadsman. 
Hij is de Grote en Machtige Heer. 
Buig voor onze Heilige Redder. 
 
[Refrein] 
Ons is een kind geboren, 
hoop voor de hele wereld. 
Voor ons is de Zoon van God gekomen, 
Zing “Halleluja!” 
Eeuwige Vader, naam boven alle namen, 
God is met ons,  
Zing “Halleluja!” 
 
Ons is een Kind geboren 
en aan ons is een Zoon gegeven. 
God met ons, ga en vertel, 
Immanuel, is gekomen vanuit de hemel. 
En zijn naam zal altijd zijn, 
De Vredevorst. 
de Wonderbare Raadsman. 
Hij is de Grote en Machtige Heer. 
Buig voor onze Heilige Redder. 
 
[Refrein] 
 
Hij is de Vredevorst, 
Hij is de Machtige God, 
Hij is de Redder die geboren is 
om de gevangenen te bevrijden. 
Hij is de Beloofde, 
de Messias die zou komen, 
en zijn liefde zal in alle eeuwigheid regeren. 
 
Ons is een kind geboren, 
hoop voor de hele wereld. 
Voor ons is de Zoon van God gekomen, 
We zullen “Halleluja!” zingen 
Schijnend in de duisternis,  
Licht voor de hele wereld, 
Voor ons is de Zoon van God gekomen, 
Eeuwige Vader, naam boven alle namen, 
God is met ons,  
Zing “Halleluja!” 

 


