
Muziek Is Van Ons 
(capo 4) 

G       Em F#m Bm 

 G            Em 
Ja muziek, muziek is van ons, 

     F#m Bm 
Muziek is van ons 

G     Em 
    Ik vind het vaak best leuk naar school te gaan 
F#m    Bm 
        En de reden is muziek   (Ooh) 
G      Em 
    Na een muziekles kan ik ertegenaan 
F#m Bm 
        Het maakt ons allemaal uniek (Ooh) 

Em    F#m 
       Ik kan mezelf erin kwijt 

     Gm 
Ook in mijn vrije tijd 

   A 
Dan voel ik me heel vrij 

G     Em 
Ja muziek, muziek is van ons 

     F#m 
Muziek is van ons 

     Bm 
Van ons allemaal 

G    Em 
Ja muziek, muziek is zo cool 

   F#m 
Geeft een goed gevoel 

          Bm 
Vertelt ons verhaal 

     G  
Want we jammen met z’n alle 

Em 
En genieten met z’n alle 
         F#m            Bm 
Iedereen houdt van muziek 

G     Em 
Ja muziek, muziek is van ons 

      F#m 
Muziek is van ons 

     Bm 
Van ons allemaal 



G         Em 
    Ik ga kei hard, ik laat me lekker gaan 
F#m Bm 
        Ja dat doet muziek met mij (Ooh) 
G      Em 
    Het raakt mijn hart, ik ga dan ook echt aan 
F#m           Bm 
       Het maakt me simpelweg heel blij (Ooh) 

Em    F#m 
       Ik kan mezelf erin kwijt 

     Gm 
Ook in mijn vrije tijd 

   A 
Dan voel ik me heel vrij 

G             Em 
Ja muziek, muziek is van ons 

     F#m 
Muziek is van ons 

     Bm 
Van ons allemaal 

G            Em 
Ja muziek, muziek is zo cool 

   F#m 
Geeft een goed gevoel 

          Bm 
Vertelt ons verhaal 

     G  
Want we jammen met z’n alle 

Em 
En genieten met z’n alle 
         F#m            Bm 
Iedereen houdt van muziek 

G             Em 
Ja muziek, muziek is van ons 

      F#m 
Muziek is van ons 

     Bm 
Van ons allemaal 



        G  
We doen ons handen in de lucht 
      Em  
En klappen klappen in de lucht 
     F#m             Bm 
Ja klappen klappen in de lucht en stop! Stop! 
        G 
We zwaaien nu van links naar rechts 
     Em 
Ja zwaaien nu van links naar rechts 
F#m   Bm 
Ooh en stop! Stop!  

G             Em 
Ja muziek, muziek is van ons 

     F#m 
Muziek is van ons 

     Bm 
Van ons allemaal 

G            Em 
Ja muziek, muziek is zo cool 

   F#m 
Geeft een goed gevoel 

          Bm 
Vertelt ons verhaal 

     G  
Want we jammen met z’n alle 

Em 
En genieten met z’n alle 
         F#m            Bm 
Iedereen houdt van muziek 

G             Em 
Ja muziek, muziek is van ons 

      F#m 
Muziek is van ons 

     Bm 
Van ons allemaal 




