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30J1, Onheilig vuùr op het altaar branden-(o/: ontsteke.n)t
Bij d"e behaideling van kerkelijke zaken zich laten leiden
door wereldse beweegredenen.

4263. Sæel nooit met vuur.'ôa niet lichtzinnig met gevaarlijke zâken om'

4264. Tussen twee vuren raken.
In 't nauw, in de klem raken.

4265. Tussen twee vuren staan.
Tussen trvee moeilijke zaken moeten kiezen'

4266. Voor een heet Yuur staan.
Voor een grote moeilijkheid staan.

4267. Yoor iemand door het vuur lopen.'-- ' -ril:i"noéi ôp iemand gestèld zijn; alles voor iemand doen'

2477. Yoor iemand het vuur uit zijn sloffen lopen.
Zeer veel moeite voor hem doen.

4268. Vuur en vlam spuwen.
Vreselijk uitvaren.

4269. 't Vuur smeult onder de as.
Ei heerst grote ontevredenheid, die wel tot een uitbarsting
(oproer) kan komen'

3910. De kastanies voor een anrler uit het-vuur halen.-"-'--i;ii de last en de moeite van iets hebben en een ander
de voordelen.

J9fl. Iemand de kastanies uit het vuur laten halen.------ ---Doàt 
een andêr een gevaarlijke arbeid laten verrichten en

zich zelven buiten schot houden.
4270. Manneties in 't vuur kiiken.

Bij 'ihaardvuur zitten soezen, dromen.
3E60. Palm in het vuur leggen'

Zoete broodjes bakken.
2062, lJit de pan in 't vuur springen.

Het ène gevaar ontlopà om in iets nog ergers te vervallen'
4271. De roe in 't vuut werpen.

Met de kastijding of bestraffing ophouden.
4272. E;en Grieks vuurtie van iets stoken.--'-- --ùléi;"tetè aiTsen voorgoed gedaan maken; zekere dingen

voorgoed oP zij zetten.
4273. Iemand een vuurtie stoken."''' ^-'Ë;;"0- 

""ie-k*aâd 
berokkenen, hem in ongelegenheid

brengen.
4274, H.et is zo droog als as.

Het is zeer droog,
4275. IJii miidt de as en valt in het vuur."'-' ---'D;6;ê" tl"ine moeilijkheid te willen vermijden, komt hij

in een grotere.
4T16. lets in de as brouwen.

Een zaak bederven'
4277. Uit zijn as verrijzen.--'-' --Gi"egd van-wat verbrand is en daarna nog schoner weer

wordi opgebouwd.
4278. De askar laten rijden.'-'"'--fi;ai giiàga"vân iemand die de as van zijn sigaar overal

laat vallen.
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DE TIJD : UUR, DAG, NACHT, JAAR.

4279. Met pâssen en meten wordt de meeste tijd versleten.
Kleinigheden vragen vaak de meeste tijd.

4280. Nu is 't meer dan tijd dat gij brilt.
Gezegd tot iemand die iets dat zo klaar als de dag is, niet
ziet of begrijpt, of die een heldere zaak duister maakt.

2123. Alle uren een eierlepeltje.
Alles met mate.

4281. Nog een uurtie aanknopen.

- 
aan de tûd, die men in aangenaam

doorgebracht.
4282, Dat is een dag voor de prins.

Dat is een verloren dag, een dag waarop
4283. De dagen staan wederom scheef.

(2. N.) De dagen beginnen te lengen.
4284. De dag haalt de avond wel,

gezelschap heeft

men niet werkt.

Door die moeilijkheden komen we wel heen.
4285. De dag door iets zien.

îr uit wijs kunnen worden, er raad op weten, er een gat in
zten.

4286. Een grote dag van iets maken.
Met veel ophef ervan spreken.

4i187. H.et is niet alle dagen kermis (al staan er krâmen).
fuIen kan zich niet altijd vermaken.

4288. Het mag geen dag zien.
Het is iets slechts,

4289. In de dagen van olim.
In vroegere dagen, zeer lang geleden.

4290. Niet op één dag met iemand te noemen zijn.
Verre diens mindere zijn.

4291. Yan de ene dag in de andere leven,
Leven zonder geregelde verdiensten; ook : onbezorgd leven.

4292. Yôôr dag en dauw op ziin.
Zeer vroeg op zijn.

4293. \ilerken zo lang het dag is.
Zljn tljd steeds nuttig besteden.

4294. Dat is zo klaar als de dag.
Dat is volkomen duidelijk.
z. b. : Dat is zo klaar als een klontje.

4295. Een gat in de dag slapen.
's Morgens zeer laat opstaan, langer slapen dan men behoort
te doen.

309J. God schept de dag en hii gaat er door.
Hij leeft zonder zorg.

1193. De muizen eten wel brood, maar geen dagen.
(2. N.) Er komt nog tijd genoeg.

2165. Op de middag een kaars aansteken.
Iets onnodigs, overbodigs doen.

4296. Bij nacht en ontijden.
Op ongewone uren.

4297. H.et is nacht met hem.
Het ziet er slecht met hem uit.

4298. Het zal deze nacht een koekje bakken,
}let zal hard vriezen.
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