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KLJ-lied  

 

KLJ-lied Tekst  
 

Jeugdig dat zijn wij, 

vorming, ontspanning, samen in groep, 

bezinnen, sport en spel het doet je goed; 

fris en uit de kluiten gewassen, 

jong maar toch een beetje volwassen. 

 

Meisje, jonge man, 

‘t is bewezen dat het kan; 

maak van je jonge leven 

een jeugd. 

 

KLJ, 

is gezond; 

stralende ogen 

en een lachende mond. 

Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij 

en zo willen we blijven. 

 

Landelijk zo willen wij, 

dat het nooit zo ver zal komen, 

in een wereld van steen en beton; 

alleen nog maar kunnen dromen, 

van het gras, de dieren, planten en bomen. 

 

En het dagelijks brood, 

wordt door landbouwers gezaaid; 

voor boer en tuinder 

sta je paraat. 

 

Refrein 

 

Katholiek geloven wij, 

en dat de jeugd van vandaag nog toekomst heeft, 

elk samenzijn wordt dan een feest; 

in je dorp, parochie als een speelterrein, 

waar je voor elkaar nog mens kan zijn. 

 

En met KLJ, 

voel je je nooit alleen; 

met meer dan dertigduizend 

vrienden om je heen. 

 

Refrein 

Katholieke Landelijke Jeugd, dat zijn wij  x3 

En zo wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilen we blijven. 
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KLJ-lied Akkoorden 
Intro 
 
B E A E B 
 
Intermezzo (Ofwel het melodietje dat altijd na het refrein gespeelt wordt) 
 
(*) E A6 B6 A6 E x3 
 
E 
Jeugdig, dat zijn wij 
A      E 
Vorming, ontspanning, samen in groep 
A       E 
Bezinnen sport en spel, het doet je goed 
B 
Fris en uit de kluiten gewassen, 
 
Jong, maar toch een beetje volwassen. 
 
F  C 
Meisje, jonge man 
Am    E 
’t is bewezen dat het kan 
F          G 
maak van je jonge leven 
Am  E 
een jeugd 
 
E 
KLJ 
B 
Is gezond 
 
Stralende ogen 
   E 
En een lachende mond 
A         E 
Katholieke Landelijke Jeugd, dat zijn wij 

B   (Intermezzo) 
En zo willen we blijven. 
 
E 
Landelijk, zo willen wij 
A              E 
Dat het nooit zo ver zal komen 
         A      E 
In een wereld van steen en beton 
B 
Alleen nog maar kunnen dromen 
 
 
 
Van het gras, de dieren, planten en bomen. 
F        C 
En het daag’lijks brood 
Am          E 
Wordt door landbouwers gezaaid 
F            G 
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Voor boer en tuinder 
         Am  E 
Sta je paraat. 
 
Refrein 
 
E 
Katholiek geloven wij 
A           E 
En dat de jeugd van vandaag nog toekomst heeft 
A          E 
Elk samenzijn wordt dan een feest 
B 
In je dorp, parochie als een speelterrein 
 
Waar je voor elkaar nog mens kan zijn. 
F       C 
En met KLJ 
Am  E 
Voel je je nooit alleen 
F         G 
Met meer dan dertigduizend 

   Am E 
Vrienden om je heen 
 
Refrein* 
 
Katholieke Landelijke Jeugd, dat zijn wij x3 
En zo wiiiiiiiiiiiiiiiiillen we blijven. 
 
 
 
Akkoorden voor intro & refrein: 
Powerchords volgens onderstaand schema, maar gewone akkoorden kunnen ook perfect. 
 
Tussen haakjes ( ): telkens te spelen op de derde tel. 
 
          B           E           A       
------------------------------------------ (Dunste snaar) 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------ 9 (11) --- 2 (4)----- 7 (9)----  
------ 7 (7) ----- 0 (0)----- 5 (5)---- (Dikste snaar) 

 

 

 

Akkoorden intermezzo: 

(*): 1x aan te slaan voor het E-akkoord. 

(**): A6 en B6: maak een barré met je ringvinger. 

 

          (*)            E           A6(**)      B6(**)      
-------- 0 ---------- 0 -------- 2 ---------- 4 ------- 

-------- 0 ---------- 0 -------- 2 ---------- 4 ------- 

-------- 0 ---------- 1 -------- 2 ---------- 4 ------- 

-------- 0 ---------- 2 -------- 2 ---------- 4 ------- 

-------- 0 ---------- 2 -------- x ---------- x ------- 

-------- 0 ---------- 0 -------- x ---------- x ------- 

 


