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6142. Ilet licht staat op de kandelaar.
De waarheid blinkt overal uit, de waarheid wordt zonder cen
deksel vertoond.
(Ontl. aan Marc. 4 : 2l).

6t43. Ziin Iicht onder een koornmaat zetten.
Iets wat men weet voor zich houden, in plaats van er anderen
hun voordeel mee te laten doen.
(Ontl. aan Matth.5 : t5),

2337. Iets met de mantel der liefde bedekken.
Enig kwaad of tekortkoming verzwijgen of verontschul-
digen.
(Ontl. aan Gen.9 : 23; ook I Kor. 13 t 7).

5716. 't Is de Moriaan gewassen.
Het is iets onbereikbaars.
(Ontl. aan Jer. 13 :,23).

2814. IIij doet het om Mozes en de profeten.
Hij doet het om het geld.

2815. Hij heeft lVlozes en de profeten.
Hij heeft geld; hij heeft alles wat hij nodig heeft.
(Ontl. aan Luc. 16 :29).

61214. Kijven om Mozes' graf.
Twisten over een zaak die aan beide partûen onbekend is.

3311. E,en kalf Mozes.
F'en zeer of al te zachtmoedig mens.
(Ontl. aan Num. 12:. 3).

1645, Door het oog van een naald kruipen.
Ternauwernood na ziekte of ongeval het leven behoudenl
ook : met de grootste inspanning iets bereiken.
(Ontl. aan Matth. 19 :24).

315E. Paarlen voor de zwijnen werpen.
Nuttige lessen, gbede wobrden besteden aan iemand, die er
de waarde en betekenis niet van beseft.
(Ontl, aan Matth. T : 6).

167. Pelawen leggen onder alle ellebogen (o/: armen).
Ieder ter wille ziin.
(Ontl. aan Ezech. 13 : l8),

6145. Hij zit daar als Pilatus.
Hij verkeert in tweestrijd en weet niet wat te doen.

6146. Pilatus heeft dat zo geschreven.
Aldus is beslist en daaraan is niets meer te veranderen.
(Ontl. aan Joh. 19 :22),

6147. Yan Herodes naâr Pilatus lopen.
Heen en weer lopen.

6148. Iemand van Pontius naar Pilatus zenden.
Iemand voor niets heen en weer laten lopen, om zijn zaak
op de lange baan te schuiven.
(Zie Luc.23: 6-121.

2505. }J.et zijn vrienden als Herodes en Pilatus.
Het zijn vijanden, die voor 't ogenblik samengaan om zo
beter hun doel te kunnen bereiken.
(Ontl. aan Luc.23 : 6-12).
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1197, De ravenzullen hem goed brood brengen.
Gezegd van iemand die, hetzij door zorgeloosheid, hetzij door
belangeloosheid, zich niet bekommert om zijn levensônder-
houd.
(Ontl. aan I Kon. 17 :, 6).

6149. Dat is als een gouden ring in een varkenssnuit.
Dat past in 't geheel niet.
(Ontl, aan Spr. ll :22).

6150. Daar is Salomo tehuis.
Hij is scherpzinnig en verstandig.
(Ontl. aan I Kon. 4 : 29-34).

3271. IIij is zo wijs als Salomo's kat.
Hij denkt van zichzelf, dat hij wijs is; hij is een wijsneus.

3416. De schapen vsn de bokken scheiden.
De goeden van de slechten scheiden.
(Ontl. aan Matth.25 : 32).

3418. }Iet verloren schaap is terecht.
Een voorwerp, dat wij verloren hadden, is teruggevonden.
(Ontl. aan Luc. 15 :, 4-7).

6151. 't Werd een Babylonische spraakverwarring.
Er werd zoveel gepraat, dat men elkaar niet meer verstond
of begreep.

2710. De goede strijd gestreden hebben.
Gestorven zijn.
(Ontl. aan 2 Tim. 4 :7),

6152. Een toren yan Babel bouwen.
Iets groots beginnen, dat niet is te volvoeren; ook : lttzia
maken.

6153. Zo hoog als de toren van Babel.
Zeer hoog.
(Ontl. aan Gen. ll : l-9).

6154. De ven enen tegen de prikkels slaan.
Vruchteloze tegenstand bieden, en meestal tot eigen schade.
(Ontl. aan Hand. 9 : 5).

6155. De rokende vlaswiek uitblussen.
le.goede aanleg, een goede aard, een goed beginsel vcr-
nletrgen.
(Ontl. aan Matth. 12 z 2O),

2506. lets doen om de vriend van de keizer te ziin.
Iets doen om met iemand op een goedo voet te blijven, om
zijn gunst te behouden of te verwerven.
(Ontl. aan Joh, 19 : 12),

6f56. Hij is een vreemdeling in Jeruzalem.
Hij is niet, op de hoogte van hetgeen er in zijn omgeving
plaats heeft of gezegd wordt.
(Ontl. aan Luc.24: l8).

6157. Die weg voert niet naar Kanaân.
Dat is het middel niet om het goede doel te bereiken.

6158. Arbeiden in de wijngaard des Heren.
_ Op godsdienstig, kerkelijk gebied werkzaam zijn.

6159. Onder wijnstok en vijgeboom zitten.
Zich in welvaart verblijden; een rustig leven hebben ; genoeg-
lijk samen zijn.
(Ontl. aan I Kon. 4 :25; Micha 4 :4\.

6160. In zak en as zitten.
i;-cùte droefheid verkeren, in grote verslagenheid neer'
zitten.
(Ontl. aan Matth. 6 : 16-18).

6161. Als een zoutpilaar staan.
Roerloos,-onbeweeglijk op zijn plaats staan'
(Ontl. aai Gen. 19 :26; Luc. 17 :32).
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