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3065. Dat is voor pater en mater, en niet voor 't hele convent,
Dat is niet voor iedereen, dat is iets extra's.

3066. Het is een patertje goeilleven.
Gezegd van iemand, die een gemakkelijk leven leidt, die er
welgedaan uitziet.

3067. Uit het patersvaatje tappen.
De beste wijn tappen, die in de kelder is.

3068. Hij reist op de kloosters.
Nergens gaat hij in een logement, hij slaapt altijd bij zijn
vrienden voor niet.

3069. In het klooster gaan, waar twee paar schoenen onder het bed
stâân.

ln 't huwelijk treden.
3070. Daar is een begijn te geselen.

Daar is iets aan de hand, waarbij men tegenwoordig moet
zijn als bij een belangwekkend schouwspel.

307f. Hij heeft daar een begijn zien geselen.
Hij heeft daar iets verschrikkelijks gezien, dat hem die plaats
doet mijden. Wordt gezegd van iemand die ergens nief meer
komt.

3072. Is er een begijn te geselen?
Vraag waarmede men nieuwsgierigen afscheept.

3073. Daar gâat een dominee voorbij.
Wordt gezegd als in een gezelschap niemand meer spreekt,
als het gesprek plotseling ophoudt.

APOSTELEN, PROFETEN.

3074. Het is een rare apostel.
't Is een zonderling persoon.

1860. E'en huis vol klelne apostels.
Een huis met jonge kinderen.

3075. Dat was de mening van de apostel niet.
Uw oordeel over die zaak is verkeerd.

3076. Troost u met de apostel Gerrit : die is het ook overkomen.
Gezegd als troost bij een tegenslag.

3077. Hij is op zijn apostelpaarden gekomen.
Hij is te voet gekomen ; ook fig. : hij is hier arm, berooid aan-
gekomen.

3078. Op zijn apostelpaarden reizen.
Te voet reizen.

1196. F,en profeet, die brood eet.
Iemand die voorspellingen doet, welke niet uitkomen.

3079. Ik ben, zegt Amos, geen profeet, maar herder, die niet veel en
weet.

Gezegd ter beschaming van hem, die zich op zijn wetenschap
verhovaardigt.

FEESTDAGEN.

428. Als hij lacht, is het Pasen achter zijn oren.
Van iemand gezegd, die alleen bij hoge uitzondering lacht.

3080. Als Pasen en Pinsteren op één dag vallen.
o"f :

3081, Als Pasen in de kriekeweek (o/: in de Goede week) komt.
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3082, Als_Pasen op een Vrijdag komt.
Sctrertsend_gezegd van iets, dat onmogelijk is; nooit.
z. b.-: ln het jaar één als de ui.len pieËen (îs àe beesten
spreken).
Met Sint Jutmis.
Als de kalveren op het iis dansen,

3083. Het is Pasen en Pinlisteren hii hem.
Hij _is gelukkig, zijn zaken'gaan voorspoedig.

3084, Van Aken tot Pasen.
Nergens, nooit, in 't geheel niet.

3085. Dat zijn vijgen na Pasen.
Daar komt ge te laat mee.
z. b. : Dat is mosterd na de naaltiid.

3086, Met vijgen na Pasen komen.
Komen met iets. als het te laat is.

3087. 't I;-d9 lange week vô6r.Sinksen (o/: vôôr Kerstdag).
_ Het duurt geruime tijd.

3088. De h_eiligedagen (wel kuirnen) afzeggen,
Alle genoegens (wel kunnen). uit het hoofd zetten (6. v. ats
men in een drukke dienst is.)

3089. Een heiligdag van iets maken.
Igts op zijn gemak en met de uiterste nauwkeurigheid ver-
richten.

3090. 't Is heilige avond.
Ik zal het ervan nemen en maar eens luieren.

GOD, HEMEL EN HEILIGEN.

3091, Aan God noch zijn gebod denken.
Een goddeloos leven leiden.

3092, Dat weet God alleen en de torenwâchter,
t. tl'. omdat beiden hoog gezeten zijn, ook des nachts waken
en alles.ziel; gezegd meL betrekking tot iets dat aan bijna
niemand bekend rs.

3093. Ge zoudt het aan God opgeven.

^ (?. N.)_Men zou aan het welslagen ervan wanhopen.
3094, God een vlassen baard- witlen makei (of: aannaaien)i

^ God_ door- sc_hijnheiJigheid zoeken'tê bedriegen.
3095. God schept de dag en hij gaat er door.

Hij leeft zonder zorg.
3096. Gods ogen uitsteken.

- (2. N.) Zonder reden klagen.
3097. Gods water over Gods akker-laten lonen.

Zich nergens wat_ van aartrekke-n en daardoor zijn plicht
^ ve_rzuimen; -de zaken op haar beloop laten. .

3098. Goed in God zijn.
^^^- __.Q.{.) Qoed van veitrouwen, Iichtgelovig zijn.
3099. Hij-heeft heden een goede god geâiend.-
__^^ _-.Fij heelt zijn wens verkregen, hij is gelukkig geweesr.
3f00. Hij vraagt naar God noch goèd mens.

Hij bekommert zich om-niets of niemand.
3101. Hij vreest God noch Zijne heiligen.

't Is een goddeloos mens,
3102. Hij zit bij de goden.

Hij is bezig zijn geld te tellen.
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