
The cradle that rocked the world 
 
Verse 1: 
Just a babe wrapped in swaddling clothes. 
Hope has arrived, many still don't know,  
God's come to earth through an ord'nary virgin girl.  
Peace, love and joy come to make things right.  
Men walked in darkness, now there is a light  
from a cradle, Cradle that rocked the world.  
 
 
 
 
Chorus: 
Son of God becomes Son of Man;  
heaven's perfect King is a perfect Lamb,  
fulfilling the plan that was laid before the stars were 
unfurled.  
A song fills the air ev'rything has changed;  
all our forevers forever rearranged by a cradle,  
Cradle that rocked the world.  
 
Verse 2: 
Can't believe that a King would leave  
a beautiful place that we can't conceive;  
a place where the streets are gold and the gates are 
pearl.  
But that's what He did so long ago,  
He came as a babe so the world would know of a cradle, 
Cradle that rocked the world.  
 
[Chorus] 
 
Bridge: 
What a brilliant, perfect plan; 
bringing love no earthly pow'r can sever.  
Heaven's story will never end;  
It's song will be sung again  
Forever and ever  
 
[Chorus] 
 
By a cradle,  
Cradle that rocked the world.  
 
Son of God and Son of Man,  
Heaven's King is a perfect Lamb  
 
Cradle,  
Cradle that rocked the world!  
 

De kribbe die de wereld deed schudden 
 
Couplet 1: 
Gewoon een kind gewikkeld in bakerdoeken. 
Hoop is gekomen, maar velen weten nog steeds niet, dat 
God op aarde is gekomen via een gewoon meisje, dat 
nog maagd was. 
Vrede, liefde en vreugde komen om zaken goed te 
maken.  
De mensheid leefde in de duisternis, maar nu is er een 
licht van een kribbe, kribbe die de wereld deed 
schudden. 
 
Refrein: 
Zoon van God wordt Zoon van de mensheid, 
Hemels’ volmaakte Koning is een volmaakt Lam, 
vervullend het plan dat er al lag voor de sterren werden 
ontvouwd.  
Een lied vult de lucht, alles is veranderd; 
al onze zekerheden voor altijd herschikt door een kribbe, 
kribbe die de wereld deed schudden. 
 
Couplet 2: 
Ongelooflijk dat een Koning wilde verlaten  
een mooie plaats waar we ons er geen voorstelling van 
kunnen maken;  
een plaats met straten van goud en paarlen poorten. 
Maar dat is wat Hij lang geleden deed; 
Hij kwam als Kind, zodat de wereld zou weten,  
Van de kribbe die de wereld deed schudden. 
 
 [Refrein] 
 
Bridge: 
Wat een prachtig, perfect plan; 
liefde brengen die geen macht op aarde kan verbreken.  
Het Hemelse verhaal zal nooit stoppen, 
Zijn lied zal weer gezongen worden,  
voor altijd en eeuwig. 
 
[Refrein] 
 
Door een kribbe,  
kribbe die de wereld deed schudden. 
 
Zoon van God en Zoon van de mensheid, 
Hemels’ volmaakte Koning is een volmaakt Lam,  
 
De kribbe die de wereld deed schudden. 
 
 


