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3103, Hii zou nlets voor God doen. als de duivel dood was.
Hij leeft alleen goed, uit vrees voor de hel.

3104. Leven als God ln Frankrlik.
Een gemakkelijk, onbézorgd leven leiden; doen wat men wil.

3105. Men zlet er God noch goed nens.
Het is erg afgelegen, men ziet er niemand.

3106. Om God en al zijn heiligen roepen.
Jammerlijk misbaar maken.

3107. Van God geen kwaad weten.
Geen kwaad vermoeden, argeloos zijn.

31O8. Van God noch ziin gebod weten.
Van geen godsdienst af weten, zich gedragen als een god-
deloze.

2711, Voot Gods rechterstoel verschijnen.
Sterven.

1482, Wli zullen het God en de maalder laten scheiden.
We zullen die zaak door anderen laten beslissen, ik bemoei
mij er niet mee.

3109. De adem Gods.
De levenwekkende en bezielende kracht, van Cod uitgaande'

3110. (Als) van 't Lam Gods geslagen zijn.
(2. N.) Verbijsterd zÛn.

3flf. Hii haalt'om een potscherf God en de rvereld overhoop.
bm de ninste kleinigheid beweegt hij hemel en aarde'

3ff2, Hii verbeeldt zich dat hii een klein godie is.
Hij denkt dat ieder hem op zijn wenken moet dienen.

3113. Hij zôu Ons Heer van het kruis bidden...-Gezegd van iemand die hartstochtelijk-bidt'
3114. Men zou hem Ons Heer geYen zonder biechten.

Spottend gezegde me[ betrekking tot een - althans naar
dè schijn - bij uitstek vroom persoon.

10t0. H;ll kiikt blj Onzæ Lieve Heer op tafel.
Van een 2eer lang Dersoon gezegd.

3115. Hli meent dat hii dùe LleveÏeel bii het hoofd heeft' en hil
heeft de duivel bii de voeten.

In toepassing ôp iemand, die zich zeer in- een ander vergist.
1977. Oate Lieïe Hèr ùeeft uit iiin venster gekeken.

Onze Lieve Heer heeft ons aangezieh, heeft zich ov€r ons
ontfermd.

3116. De hemel aan lemand verdiend bebben.
Zich de hoogste dankbaarheid verworven hcbben'

3117, Een hemel op aarde hebben.
Een uiterst gelukkig leven bebben.

3118. Hemel en aarde bewegen.- Vàt moeite voor iëts doen: alles in bet werk stellen om zijn
doel te bereiken,

3119. In de derde hemel zijn.
(2. N.\ Zeer dronken zijn.

3120. In de zevende hemel ziin.
Op het toppunt van gelukzalighcid zijn'

3121. tt Is al wat de hemel geYen katr.
't Is allerbest.

3122. Naar de hemel spuwen.
Het goede of heilige verachton,
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3123. Niet van hemel of aarde weten.
Zeer dronken zijn.

3124. Onder de blote (o/; blauwe) hemel slapen,
In de open lucht slapen.

3125. Tussen hemel en aarde hangen,
In het onzekere verkeren.

3f26. Utt de zevende hemel vallen.
In zijn hooggespannen verwachtingen teleurge$teld worden.

3127. Een donderslag uit een heldere hemel.
Een onverwachte ramp.

2112. Menen met kousen en schoenen naar de hemel te gaan.
(2. N.) Denken dat men zonder arbeid iets zal bekomen.

3128. Een stoel in de hemel verdiend hebben.
Een bij uitstek goede daad verricht hebben.

3129. Een goede engel gediend hebben.
Ei goed af zijn gekomen, aan een gevaar ontsDapt zijn.

3130. Konen als een engel ult de hemel.
Juist te goeder ure, op het geschikte ogenblik komen.
z. à, .' Juist van zoutte komen.

t65. Het was of er een engeltie In mijn mond kwam.
Het was zeer lekker.

3131. De heillgen komen om hun wag.
Men vraagt om de beloning voor bewezen diensteD; (/rg.)
het is tijd om te betalen.

3132. Eerdat iedere helllge zljn Ilchtje heeft.
Eer alle onkosten betaald zijn.

3133. Het heillge der heiligen.
Een vertrek dat in hoge ere gehouden wordt, waar niet
iedereen wordt toegelaten.

3134. Het is een luie heilige.
Hij is erg lui.

3135. Hij is een heilige, die men wel een kaars mag ontsteken.
Het loont de moeite, het is niet onvoordelig die persoon
wat naar de ogen te zien.

3136. Hij ls ook geen heilige.
Hij is ook niet volmaakt, hij vergist zich ook wel eens.

3137. Zlin heillgen in 't droge houden.
(2. N.) Niets gewaagds doen.

3138. tt Is een litanie van alle heillgen.
Het duurt zeer lang en verveelt.

3139. Daar loopt wat van Slnt Anna onder.
Dat is niet, zoals het behoorde to zijn; het is wat verdacht;
die zaak is niet pluis.

1772. ln St Anna's schapraai zitten.
Als bejaarde juffrouw weinig kaos hebben nog te trou$'en"

1773. Zlt zit op Sint Anna's zoldcr.
Zij is te oud om nog te trouwen.

3f40. Bij Sint Jorls in de kost zijn.
Voor niets medeëten, de vrije kost hebben.

3141. Slnte Pieter zal er zijn kruk onder steken.
Er zal wel hulp opdagen.

3142. H.et is Sint Rochus met ziin hond.
Wordt gezegd van twee ware vrienden, daar St. Rochus
steeds wordt afgebeeld met een hond aan zijn zijde.
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