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2983, De biibel in de hoofd hebben.
Niet wel bij 't hoofd zijn.

2984. De bijbel wel in ile mond, maâr niet in het hart hebben'
Vaâk vroom praten, en er niet naar handelen'

2985. Dat is bijbeltaal.
Daartegen is niets in te brengen,

2986. Hij is erbij eer nog een christenziel er van weet.
Hij is er zeer vlug bij.

2987. Er is hier veel diaconie.
In schouwburg, enz. i er zijn veel niet-betalenden onder het
Publiek.

2988. Nog lelijker dan de doodzonde.
Buitengewoon lelijk.

2989. De doop loopt over de vis.
Het loopt de spuigaten uit.

2990. Daar heb je geen doop aan.
Daar hèbf ge geen voldoening, geen plezier van.

2991. Iernands doopceel lichten.
Al het kwaad vertellen, dat men van iemands vroeger lcven
weet.

2992. Ll wat hij zegt, is geen Evangelie.
Hij is-een leugénaar; men kan niet alles geloven, wat hij
zegt.

2993. Mijn woord ls miin Evangelie'
Wat ik heb gelegd ofbeloofd, daar blijf ik bij.

2994. Ziin woord is mij een Evangelie
lk gelooi hem in alles.

2995. Er uitzien als een geest.
Er zeer mager en bleek uitzien.

2996. Bii het heilige graf waken.
Vergeefse moeite doen.

2997. Aan de heidenen (of : de joden) overgeleveril ziin. ,-In de handen van ohbarmhartige mensen zijn; niet vcel
goeds te verwachten hebben.

2998. Men moet niet scheiden als heidenen en Turken.
Gezegd als aansporing om tot afscheid nog een glaasjc tc
drinken,

2999, }Jii is van het houtie.
Hij is Rooms-katholiek.
z. b. : }{ii is van het tiende batalion.

30fi). Het op een ander kapittel brengen.
Eei ander onderwerp ter sprakc brengen, van onderwerp
veranderen.

3001. Iemand het kapittel voorlezen.
Iemand berispen.

3002. Een stem ln 't kapittel hebben.
Mee mogen sprèken; invloed hebben.

3212. Ziin ka"ak keren.
(2. N.) Van godsdienst veranderen.
Ook :

2348. Zijn rokje omkeren.
3003. Zich luthers houden.

Zich houden of men van niets weet, zich van den domme
houden. (Herinnering aan de voorzichtige houding der Lu-
thersen tè Antwerpen in maart 1567).
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3004. 't Is een lutherse kop.
Hij is koppig, stijfhoofdig.

3005, Ik heb geen luthers lijf.
Ik kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn.

3006. Iemand de metten lezen.
Iemand een standje geven, hem berispen.

3007. Korte metten met iets maken.
Haastig te werk gaan, weinig omslag met iets maken; zich
niet lang bedenken.

1626. 't Is een mirakel op €en kruiwagen.
't Is een vreemd geval,

3008. In ziin novene zijn.
(2. N.) Prikkélbaar zijn. (eig,: niet gestoord willen wordcn).

3009. Een Franse paternoster bidden.
Vloeken.

3010. Hoe kwam Pilatus in het Crerlo?
Gezegd met betrekking tot iemand of iets dat men daar nlet
verwacht, dat er niet thuisbehoort.

3011. De vrome uithangen.
De schijn van vroomheid aannemen.
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3012. De kerk in het midden (van het dorp) laten.. 
De dingen niet forceren; het niel te hard aanleggen; wat
geven en wat nemen; met de belangen van beide partijen
te rade gaan.

3013. De kerk op de toren zetten.
Een zaak verkeerd aanvatten,

30f4. Htj is zeker in de kerk geboren.
Gezegd tot iemand, die de deur niet achter zich sluit.

3015. Hii wil kerken verzetten.
Hij wil het onmogelijke beproeven.

3016. Kerk houden onder Gods blauwe hemel.
Onder kerktijd wandelen.

3017. Kerk noch kraam spar€n.
Niets hoegenaamd sparen; niets ontzien.

3018. Men kan er kerken op bouwen.
Men kan hem ten volle vertrouwen.
z. b.: M.en kan kastelen op hem bouwen.

3019. Van kerk noch kluis weten.
Zonder godsdienst leven, goddeloos zijn.

2571. 't Zijn twee dieven in één kerk.
Ze zijn op één kam geschoren, ze zljn aan elkaar gewaagd,

1863. Er zijn meer huizen dan kerken.
Ik ben om u niet verlegen; ik kan ook clders terecht.
z. b. : Er zijn meer stenen dan zerken.

3020. De kogel is door de kerk.
Er is niets meer aan te doen; de zaak is beklonken.

3021. Op die man kan men kerken en torens bouwen.
Hij verdient het volste vertrouwen.

3022. F,en toren bouwen zonder de kosten te bcrekenen.
Iets belangrijks ondernemen, zonder voorafte bedenken wat
er tot de uitvoering vereist wordt.
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