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Gedichten voor Abraham en/of Sarah 
 
Al begint je dag zoals elkeen. 
Vandaag ben je Abraham/Sara van kop tot teen. 
Bijzonder is het wel het is niet te merken. 
De jaren helpen blijkbaar je charmes nog te versterken. 
Je blijft ook actief in het huis en daarbuiten. 
Je enthousiasme en inzet zijn haast niet te stuiten.  
Mag jouw toekomst nog vele jaren gedijen. 
En geniet intens van al je lief hebberijen.  
 
 
Wij sturen u deze taart 
Die is vandaag wel vijftig waard 
Wij wensen u er nog vele jaren bij 
Met uw echtgeno(o)t(e) en kinderen aan uw zij 
In goede gezondheid en tevree 
Dan doet uw leven zeker mee.  
 
Nu gij zijt vijf maal tien 
Heeft u Abraham/Sara gezien 
Nu komt hij/zij op bezoek 
In de gedaante van deze koek.  
 
Op uw vijftigste jaar 
Komt Abraham u feliciteren, drink maar een flinke borrel  
Rook vandaag maar een lekkeren sigaar. 
Ja, vier maar vrolijk feest, want reken maar zo 
Over vijftig jaar ben je er toch wel geweest.  
 
 
Heden is het bij u een groot feest 
Zoals het nog nimmer is geweest 
Ik had het niet kunnen denken 
Dat God u de vijftig zou schenken. 
Nu, geluk en zegen voor deze dag 
Dat God u nog vele jaren sparen mag 
Voor het welzijn van uw echtgeno(o)t(e) en kinderschaar 
Is de wens van ons allen altegaar.  
 
 
Wij sturen u deze taart 
Die is vandaag wel vijftig waard 
Wij wensen u er nog vele jaren bij 
Met uw echtgeno(o)t(e) en kinderen aan uw zij 
In goede gezondheid en tevree 
Dan doet uw leven zeker mee.  
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Abraham 
 
Je gelooft je ogen niet  
Als je zo hem ziet  
Hoe kan een mens zo opbloeien  
En naar middelbare leeftijd groeien  
Je gelooft toch allebei je oren niet  
Als hij het heeft over vroeger, over geluk en over verdriet  
Als je vijftig wordt, kun je veel over 'dames' en mosterd vertellen  
Je weet ook best hoe je de mosterdzaadjes moet pellen  
Als je vijftig bent, kun je best zelf voor je boodschappen zorgen  
Een boodschap voor vandaag, een boodschap voor morgen  
Je brood bij de bakker, je melk bij de melkboer,  
Het valt allemaal wel best mee, het is op zich geen grote toer  
Je hebt het allemaal al uit ten treure meegemaakt  
Er is niets wat jou nog echt raakt  
Voor jou geen abracadabra, voor jou geen scheve kammen  
Je neemt alleen genoegen met de allerbeste hammen  
Je vlees haal je dan ook bij slagerij Abra van dammen  
In zijn winkel komen alleen de allerbeste Abra-hammen 

 
 
 
 
 

 
 

Sara 
 
Een jonge dame viert haar verjaardagsfeest 
En ze is pas geleden nog negenendertig geweest? 
Dan moet ze nu onderhand beginnen met haar leven 
Want stond er niet "het leven begint bij veertig" geschreven? 
Als het leven dan toch bij veertig begint is ze nu een tiener 
Wat is dat? tussen al die lachers zie ik toch een griener! 
Als tiener probeert ze zo onopvallend de disco binnen te glippen 
Maar eerst uren bezig zijn met make-up haar gezicht aan te stippen 
Maar het is onomstotelijk waar 
We kennen haar al heel wat jaar 
Zo'n jonge dame zie je maar zelden 
Ook al zou je lopen te vloeken of te schelden 
Ze is goed gehumeurd en met pit 
Waar nog een heel leven in zit 
Nu wil je weten wie die jonge dame is 
Al denk je het te weten, je hebt het mis 
We doen een spelletje, Rara 
Juist. , dat is ze (wijzen)...en ze heet dit jaar ook Sara!!! 
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50 woorden zijn te weinig om  
jouw leeftijd te vatten,  
maar teveel om er het zwijgen toe te doen. 50 lettergrepen kunnen de volgende  
jaren niet omvatten,  
want niemand weet wat zich allemaal nog voor zal doen.  
 
 
tel niet de jaren die we vieren deze dag  
tel je vrienden om je heen die jezelf erg graag mag 
tel waar je staat en wat je hebt bereikt  
tel hoe iedereen met trots naar je kijkt 
tel de warmte en liefde die passeerde in de jaren  
tel de herinneringen die je altijd zal dragen 
tel de vreugde van vrienden die je kent  
en bedenk dan pas dat je weer een jaartje ouder bent  
 
 
Lieve.......  
Ik wens je een wereld vol geluk,  
en wens je van alles het beste.  
Ik wens je grote schalen vol goede gezondheid,  
en dagen vol zonneschijn.  
Ik wens je voorspoed, liefde en blijheid,  
en een leven vol vreugde.  
Ik wens je alle geluk van de wereld,  
en dat je alles wordt gegeven .  
Nu je de halve eeuw passeert  
word je door Sarah geëerd  
Daarom een wens van 50 letters die deze woorden vormen:  
Mijn hartelijke felicitaties met deze bijzondere verjaardag.  
Van ........ 
 
 
50 jaar.  
Het is niet gering.  
't Is het begin, niet een afsluiting terugkijkend vol verwondering herhaal je elke herinnering  
 
 
 
Levenservaring dat verdient een onderscheiding voor je ligt een nieuwe verleiding nieuwe 
bestemming nieuwe ontdekking bij deze ontboezeming 50 is een uitdaging! 
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