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1118. Ziin gangen in boter wassen.-Gezegènd zijn met het vette der aarde; zich in weelde en
overdaad baden.
(Ontl. aan Job 29 : 6).

6119. Een gedruis liik de trompetters van Jerlcho.
(2. N.) Een vreselijk leven.

3805. De gesel in de schorpioen veranderen.
Tot strenger maatregelen van tucht overgaan.
(Ontl. aan 2 Kon. l0 : ll),

3097. Gods water over Gods akker laten lopen,
Zich om niets bekommeren.
(Ontl. aan Psalm 65 : l0).

6120. Geen haan zal er nââr kraaien.
Het zal niet aan het licht komen; geen schepsel zal er zicb
mee bemoeien.
(Ontl. aan Matth.26 : 34,75).

6121. De hand in de boezem steken.
Zichzeff onderzoeken.
(Ontl. aan Ex. 4 : 6,7).

551. ZiJn handen in onschuld wassen.
Onschuldig zijn, aan iets geen deel hebben.
(Ontl. aan Matth. 27:24:. ook Deut.2l : 6,7).

6122. Hil heeft er geen handwater bij.
Hij haalt er niet bij, staat er verre beneden.
(Ontl.aan2Kon.3:ll).

i816. Ziin harp aan de wilgen hangen.-Ophouden met di-chten; bok : met zijn tot heden verrichte
taak uitscheiden.
(Ontl. aan Psalm 137 : 2).

lJ. Het hoofd in de schoot leggen.
Zich gewonneil geven.
(Ontl. aan Richt. 16 i l9).

6123. Alleen zijn lijk Job op zijn messing.
Eenzaam, verlaten zijn,
(Ontl. aan Jona 3 : 6: Job 2:8.)

6124. Hii kiikt alsof hij Job vermoord beeft.
Hû kijkt bedrukt, verlegen, beteuterd.

6125. Hii zit daar als Job op de mesthoop.
Ironisch gezegd vàn iemand die arm en ziekelijk is, maar
vooral zich wât onnozel in zijn ongeluk voordoet.
(Ontl. aan lob 2:8).

6126. Het ziin Jobsvrienden.
Het zijn mensen die, onder de schijn van te willen ver-
troosten, het leed erger maken.

6127. Er is een Jonas aan boord.
rùy'ordt gezegd met betrekking tot een metgezel die gewoonlijk
ongelukkige reizen doet.

6f28. Hij (Het) is een rechte Jonas.
Iemand wie op reis weer en wind altijd tegen zijn.
(Ontl. aan lona | : 4).

6129. IJli speelt voor Jonas.
Hij is ontevreden en mort.

6130. Hij zit te kijken als Jonas in de walvis.
Gezegd van iemand die bang, benauwd, bedrukt zit te kijken.
(Ontl. aan Jona I :7, l7).
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613f. Hij is aan de Joden overgeleverd.
Hij is in handen van slechte mensen gevallen.
(Ontl. aan Matth. 27 :26).

6132. Het is een onnozele Jozæf.
Het is een bloed : een onschuldig jongmens, maar eÆn
sukkel tevens.

6133. Daar hebt ge Jozef de dromer!
Gebruikt met betrekking tot een sufer, een half slapendo
druiloor,
(Ontl. aan Gen. 37 : l9).

6134. Het zijn allen geen Jozefs.
Niet allen lveten aan de verzoeking weerstand te bieden.

6135. Judas is nog nlet dooil.
Er zijn nog altijd verraders, snoodaards.
(Ontl, aan Marcus 14 : 10).

6136. De kaars onder de koornmaat zetten.
Zijn gaven, zijn talenten verborgen houden; ook : eeî ver-
keerd gebruik van iets maken; een averechtse toepassing
aan iets geven.
(Ontl. aan Matth. 5 : l5),

6137. Het ls een rechte KaIn.
Iemand die wrevelig en nors van aard is.

108. IIet Kainsmerk aan het voorhoofd dragen.
Geschandvlekt zijn.
(Ontl. aan Gen. 4 :, l5).

3312. IJet gemeste kalf slachten.
Feestelijk uithalen.
(Ontl, aan Luc. 15 :23),

J3.13. Het gouden kalf aanbidrlen.
Zeer gehecht zijn aan rijkdom; rijke lieden vleien,
(Ontl. aan Ex. 32 ; l-6),

JJ16. Hij roept om het gemeste kalf.
Hû wil er een feestelijke dag van hebben.

3320. lùtret eens anders kalf ploegen.
Zich van eens anders hulp bedienen om achter iemands
geheimen te komen, of orn de schijn te hebben eigen werk
te leveren.
(Ontl, oan Richt. 14 :8-18).

6138. Hii zingt de klaagliederen van Jeremias.
Hij jammert, hij weeklaagt.

6139. Leeuwen op de weg zien.
Voorwendsel vôor de luiaard, om zich aan zijn werk tê
onttrekken.
(Ontl. aan Spr,22 : l3),

6140. Iemand de Levieten lezen.
Scherpe verwijten tot iemand richten, hem zijn plichten
voorhouden.
(Zinspeling op het boek Leviticus, dat o. a. verordeningen
voor de levieten bevat).

6141. Het licht op de kandelaar zetten.
De waarheid aan de dag brengen.
(Ontl. aan Mdtth. 5 | l5).
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