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GODSDIENST, KERK.
ALGEMEEN

2117. Zaakwaarnemen is ook godsdienst.
Het behartigen van andermans belangen is ook een zaak
van het geweten.

2118. Een goed geloof en een kurken ziel : dan drijft men de zee over.
Met goed vertrouwen en h,rchthartigheid komt men alles
te boven.

KERK, KAPEL.

/385. Btj kerk en kluis heeft de duivel een huis.
Het kwaad vindt men overal.
Ook :

1384. Waal God een kerk sticht, bouwt de duivel een kapel.
2119. De voorsten maken, dat de achtersten niet in de kerk kunnen,

Wie het eerst koirt, heeft veel vooruit; wordt ook schertsend
toegepast op spijs en drank : als de maag vol is, heelt men
geen lust meer om te eten of te drinken.
z. b. : 4A15.

212O. Hoe itichter bij de kerk, hoe later er in.
Die het dichtst bij de kerk wonen, zijn niet altijd de voor-
beeldigsten.

2121, Die neerstig in de kerk is, ook neerstig op zijn werk is.
Wie zijn godsdienstpiichten stipt vervult, zal ook stipt zijn
werk verrichten.

2122, Orde kerken hebben duistere glazen.
Oude mensen zien slecht.

2123. Zij zijn niet allcn heilig, die gaarne (ol: veel) ter kerke gaan.
Schijn bedriegt.
Ook :

2lA. H.et zijn niet allen de beste christenen, die het eerst in de kerk
zun.

2125. Wanneer de donder in de kerk geslagen is, is bet te laât.
Het is te laat om maatregelen te nemen, als het kwaad ge-
beurd is;
z. b. : 38O, 423, 494, 1026, 1322-1327.

2126, Komt de duivel in de kerk, dan wil hij op het hoogaltaar zitten.
Wanneer men een onbeschaamde iets geeft, rvil hij steeds
het beste en het meeste hebben.

757. Die het geluk heeft, leidt de bruid ter kerk.
Het geluk doet soms meer dan verstand, en het komt dik-
wijls wanneer men het minst verwacht.

2127. Kerkegoed heeft ijzeren tanden.
Wat aan de kerk behoort, is onvervreemdbaar.

2128, Onder te toren wonen de grootste geuzen.
Die het dichtst bij de kerk wonen, zijn niet altijd de voor'
beeldigste christenen.
Ook :

2129. IJoe dichter bij de kerk, hoe meer geuzen.
2130. AIle wegen zijn geen kerkewegen.

Als men zijn doel wil bereiken moet men ook wel eens
moeilijke paden volgen.
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2131. Ho€ dichter bij Rome (o/.'bij de paus), hoe slechter christen.
2132, iÙ{en doet wel een grote mis in een kleine kapét.

Men kan wel grote dingen bereiken (uitvoeren) met geringe
middelen.

2133. Voor een gebroken altaar zal men geetr kaars ontsteken,
Aan een gevallen grootheid wordt geen eer meer bewezen.

2134. Wie het altaar bedient, moet vân het altaar leven.
Het is billijk, dat de geestelijke een behoorlijk inkomen
heeft; vandaar ook : ieder moet leven van zijn beroep.

1JJ0. AIs de duivel oud wordt, gaat hij onder de preekstoel zitten.
Door de ouderdom worden de deugnieten soms braaf.
Ook :

1723. Aude lichtekoolen zitten onder de preekstoel.
z. b. : 1722,1724,1725.

2135. Die 't kruis heelt, zegent zichzelyen eerst.
Wie gelegenheid heelt orn zich te bevoordelen, maakt er
gebruik van.
z. b. : 351, 366, 2873, 2899, 2919, 2996, 3081.

2136. Men draagt zijn kruis niet altijd op zijn rug.
Het lijden is niet altijd gekend.

2048, Wie met een kruis op de rvereld gekomen is, moet er mee af-
gaâtr.

Wie arm geboren is, zal mcestal arm sterven; de mens
behor.rdt meestal zijn aangeboren hoedanigheden.
z. b. : 1942,1944, 1958, 1961,2066.

2137. 't Zijn al geen ridders, die kruisen dragen.
Schijn bedriegt.
z. b. : 598, 2158, 2170, 2206, 2398, 2741, 3098,

927. Groat huis, groot kruis.
Grote huishouding, grote zorgeoi wie veel bezit, heeft ook
veel zorgen.

9J6. Elk huisje heeft zijn liruisje.
Ieder mens heeft zijn leed.
Ook :

937, Geen huisje zonder kruisje.
2138, Er is geen kroon, of er stâat cen kruisje op.

Ieder, zelfs de hoogst geplaatste, heeft zijn kruis te dragen.
2139. Eén haar maakt geen wijkwispel.

Uit een enkele onrstandigheid kan men geen algemocn
besluit opmaken.
z. b. : 961, 2561, 2646, 2669, 3037, 3831.

2140. Alle lofzangen hebben een einde.
Aan alles, ook aan de aangenaamste dingen, komt ecn einde.

KLOK, PROCESSIE.

2141, Als er brand is, lrridt men de grootste klokken.
Als men in nood verkeert, stelt men alles in het werk onr
zich te redden.

2142. Als de klok stilstaat, hoort men geen geluid.
Zond,er werken zal men niets bereiken: wie niet werkt, zal
ook niets voortbrengen.
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