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6O92. Er valt me een pak vân 't hart.
Dat stclt me geheel gerust.

6093. Piet boven Jan zijn.
Weer fris en gezond zijn als te voren,

6094. Daar kan hij geen ree mee schieten.
Dat kan hij niet klaarspelen.

6095. Met hem is geen ree te schieten.
Er is niets met hem te beginnen, hij wil altijd verkeerd.

6O96, Zijn tânden met iemand (of iets) stoken.
Er de spot mee drijven, er op schimpen, er over smalen.

6097. Staan alsof ge een teiltje gebroken hebt.
(2. N.) Beteuterd staan kijken.

SPREEKWIJZEN
AAN DE SCHRIFTUUR ONTI-EEND

6098. Aan Abraham's borst rusten.
Het zeer goed en rustig hebben.
(Ontl. aan Joh. 13 :23).

6099. Hij heeft Abraham gezien.
Hij is boven de vijftig.

6100, Hij leeft als in Abraham's schoot.
Hij leeft in ongestoorde voorspoed; hij heeft e€n rustig en
aangenaam leven.
(Ontl. aan Luc. 16 :22).

6101. Hij speelt Abrahammetje.
Hij tracht zich te redden door de halve waarheid te zeggen.
(Ontl. aan Gen. 12 : lO-19 en 2O : 2-12).

6102. VYeten waar Abraham de mutsaard (ook : ile mostaard) haalt.
Op de hoogte van een zaak zijn, het fijne er van weten.
(Ontl. aan Gen.22 : E).
Ook :

6103. Weten waar Petrus de sleutel heeft.
6104. Daar kwam de oude Adam weer boven.

De zondige natuur kreeg weer de overhand.
(Ontl. aan Gen.3).

6105. De oude Adam afleggen.
Zich verbeteren.

6106. De oude Adam kijkt uit ile mouw.
Hij vervalt weer in zijn vroegere fouten.

6107. Hij slaapt als Adam in het paradijs.
Hù slaapt ongestoord en vast.

625, l[/Iet de Adamsvork eten.
Met de vingers eten, in plaats van zich van een vork te be-
dienen,

i074. 't fs een vreemde âpostel.
't Is een zonderling mens.

3078. lÙf.et de apostelpaarden reizen.
Te voet reizen,

6108. Dat gaat gelijk de ark van Noë,
Dat is van lange duur.
(Ontl, aan Gen. 6 : l4).
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6109. Dat is er nog een uit de ark van Noë.
Die is zeer oud.

6110. Het is hier de ark van Noë.
Wordt gezegd van een groot, gemengd gezelschap.

6111. Oud als de arke Noachs,
Erg oud.

6112. Hii gelijkt Bileam,s ezel.
Ook wel :

3409. }Iij slacht Bileam's ezel.
Hij antwoordt, voordat hem iets gevraagd wordt.
(Ontl- aan Num. 22: 28-30).

t835. Het is de ware broeder niet.
Hij. is niet degeen, voor wie men hem houdt, niet recht tc
vertrouwen,

__tonyl. aan Gen.27 :91).
1568. Hii is het bijltje kwijt.

Hij is in verlegenheid, weet zich niet te redden.
_- (Ontl. aan 2 Kon. 6 : 4-6).

1173. Hii heeft niet van de gersteibroden seseten,
Gezegd van een niet zeer schrante] mens. die het fiine van
een zaak niet kent ; ook : hij behoort niet tot'de bevooriechten.
(V.olgens sommigen ontlee-nd aan het verhaal ae. *ÀnAJiùàié

_-_- __.spijziging (Joh, 6 :.9), volgens anderen aan 2 Kon.7 : 2).
1182. Werp uw bqood uit op het water.

Geef mild aalmoezen, zonder angstvallige bezorgdheid over
hetgeen er van zal terechtkomen-.
(Ontl. aan Pred. ll : ll.

1898. Iets van de daken verkondigen.
H_et zo algemeen mogeliJk bekend maken.

. -(Qntl. aan Matth. t0-: 2i).
6113. Als^David-zijn volk telde, veiloor hij rle strijd.

Onder het spelen moet men de winst ïiet berekenen : de
kans kan keren.

6114. 't Is David en Jonathan.
o_f :

2508. }Iet is de vriendschap van Davirl en Jonathan.
Het zijn twee dikke vrienden, 't is een zeer innise vrienschao.
(Ontl. aan I Sary. l!: _1, 3,- 4; 2O : l7: ook Z-Sam. t : i6).

6115. 't fs een man als David, nâd hij-maar een harp.
't Is een ferme man,.dan wie ôngelukkigerwijze de middelen
om te helpen ontbreken.

6116. 't ls de dood in de pot.
't Is een plaats waa^r alle,leven en opgewektheid verdwenen
is; ook : waar droelheid heerst.

- (Ontl. aan 2 Kon. 4 : 39-41).
J6y'. Iemand een doorn in het oog zijn.

Iemand voortdurend ergèrn1s veroorzaken,
(Ontl. aan Num. 33 : 55; Iosua 23 ; 13).

6117. De Eva-natuur afleggen.
_ De vrou_welijke karaktertrekken afleggen.

3434. Met Farao's bokken weggaan.
Met de noorderzon vertrekken.

61f 8. Hij heeft aan de voeten van Gamaliël sezeten.
Hij is door een beroemd leermeestér onderwezen.
(Ontl. aan Hand.22 :,3).
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