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3023. Het zal oo uw toren luiden.
(2. N.) Ge zult er van langs krijgen'

3024. Iemand in de toren zetten.
Iemand gevangen zetten.

3025. Er is volk op de toren.
Zwijg, er is beletsel.

3026. Utt de kapel klappen.
(2. N.\ Geheimen verraden.

3027. Voor ziin kapel prediken.
Zijn eigen belang verdedigen.

3028. Er is nog licht in 't kapelleken.
(2. N,) Er is nog hoop om (het spel) te winnen.

3029. Iemand met een santje uit de kapel zenden.
Iemand afschepen, hem met een kluitje in 't riet sturen.

3030. Aan alle kapelletjes (o/: helllge hqtsjes) aanleggen.
Onderweg aan alle kroegen of herbergen, dle men, voorbij
komt, stilhouden om uif te rusten of iets te gebruiken.

303f. Hti bidt een onzevader in alle kapelleties.
Hij bezoekt alle herbergen aan de weg.

3032. Iemand het heilige kruis achterna geven.
Iemand verwènsen; hopen, dat hij niet zal terugkomen.

3033. Van een stroolen kruis een looien kruis maken.
Een lichte moeilijkheid zwaar opnemen.

3034. Onhetlig vuur op het altaar branden (o/.' ontsteken).
Bij d1 behandeling vaû kerkelijke zaket zich laten leiden
door wereldse beweegredenen.

3035. Ergens geen tabernakelen bouwen.
Er niet lang blijven.

3036. Iemand op zijn tabernakel komen.
Hem duchtig afrossen.

3037. Hii is van de preekstoel gevallen.
Zijn aanstaand huwelijk is afgekondigd'

3038. Iemand iets onder de kap van de preekstoel zeggen.
Het hem op officiële, formele wijze mededelen.

2793. lk doe geen twee mlssen voor één geld.
Ik herhaal mijn woorden niet; ik doe geen tweemaal het-
zelfde.

3039. 't Is een zingende mls (met een staartie).
(2. N.) Het duurt lang.

3040. Dat is het geheim van de mis.
Dat is hèt fijne van de zaak, dat niet ieder weet.

3041. Hii weet het geheim van de mis niet.
Hij kent hét verborgene van de zaak niet'

3042. Tussen vespers en lof.
Inderhaast.

3043. Iemand wierook toezwaaien.
Iemand ophemelen, uitbundig prijzen.

2555. Liegen alsof nen lutherse psalmen zong.
Onbeschaamd liegen.

1531. Gli zult weten op welke parochie uw vader burgemeester was.
(2, N.) Gij zult bekeven worden.
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KLOK.

3044. De grote klok luiden.
Op luidruchtige wijze bekendheid aan een zaâk geven.

3045. De klok is gegoten,
Het werk is beklonken.

3046. De klokken geven daar een andere klank.
Men beoordeelt daar de zaak anders.

3047. De klok luien, maar niet schaften.
Iets beloven, maar niet volbrengen.

3048. Een klok opsteken.
Uit alle macht schreeuwen.

3049. Hij heeft de klok horen luien, maar weet niet waar de klepel
hangt.

Hij heeft iets vernomen, maar weet niet het rechte van de
zaak.

3050. Hij klinkt als een klok.
Er is niets op hem aan te merken.

3051. Iets aan de grote klok hangen.
Iets overal bekend maken.

3052. Ik weet wel, wat de klok slaat.
Ik weet wel, wat er aan de hand is.

3053. Op klok noch klepel letten.
Zich aan de tijd niet storen,

3054, Het klokje van gehoorzaamheid.
Het uur waarop de kinderen naar bed moeten; ook : het
uur waarop men 's avonds van een gezellige bijeenkomst,
een partijtje enz. naar huis pleegt te gaan, het gewone uur
van scheiden.

3055. Iets aan het klokzeel (of: de klokreep) hangen.
Iets overal bekend maken, het algemeen ruchtbaar maken.

3056. Ge wilt mij doen luiden en de ommegang doen.
Ge wilt mij alles tegelijk laten doen.

PAUS, BISSCHOP, PASTOOR, ENZ.
3057. De paus in de ban willen doen.

Het onmogelijke willen.
3058. Hij is een rechte paus.

Gezegd van iemand, die anderen de wet wil voorschrijven.
3059. Hij zal het wel betalen, als de paus geus wordt.

Hij zal het nooit betalen.
3060. Hij is te Rome geweest en heeft de paus niet gezlen.

Hij heelt het biizonderste verwaarloosd,
3061. tt Is een soldaat van de paus.

Gezegd vaR een militair die zijn dienstplichten slecht be-
tracht; een toespeling op de pauselijke soldaten, die geen
krijgsdienst hebben te doen.

1481. H.ii is van bisschop maalder geworilen,
Hij is arm geworden.

3062. Een man gelijk een pâstoor.
Een deugdelijk man.

3063. Hij zegt veel dat de pastoor niet preekt.
Hij is een leugenaar.

3064. Een monnik uit zijn kap praten.
Wel ter taal zijn,
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