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565. In alle ambachten zijn apostelen en martelaren.
Ieder ambacht is goed'

2171. Er moeten zowel martelaren als apostelen ziin..
Alle beroepen zijn goed en ook noodzakelijk.

FEESTDAGEN.

2172. Op Lichtmis is er geen vrouwken zo arm' of zij maakt haar
panneken warrn.--buiot op het oude volksgebruik, 'ro-o-ral in Zuidnederland'

om op 2 lebruari pannekoeken te Fakken.
452. Men moèt geen paasêieren op Goede Vrijd-ag eten.-- 

Men mo"et een feest niet-vieren vooi het gekometr is; nlen
moet zich niet van te voren verheugen over iets, dat nog
gebeuren moet en dus nog onzeker is,
Ook :

2173. Men moet geen Alleluia zingen voordat Pasen daar is.
z. b. : 39O0.

2174. lÀ4en spreekt zolang van Pasen totdat.l,tet komt.
Woidt gezegd v-an iets dat eindelijk ggbeurt, nadat het lang
van te voren en herhaaldelijk is aangekondigd.
z. b. :2'114,27t5.

2175. Als 't Palmzondag is, zal 't haast Pasen-zijn.
Ei is verband*in'de loop van de dingen, en als de eerste
schakel van de keten er is. darr zullen ook de andere scha-
kels wel volgen.

l83l. Nâ de vasten komt Pasen'
Voorspoed volgt oP tegensPoed.

GOD, HEMEL EN HEILIGEN.

2176. Aan Gods zegen is alles gelegen
Zonder Gbds zegen 2al men niet veel bereiken.

2177. Als God bevrijdt valn plaat of klip, een stroowis dient ons tot
een schip.

Met Gods hulP is alles nrogelijk.
2177a.|tls Goil maar bij de mens bliift' rlan drijft hii ook op stro'
2178, Die God bewaart is wel bewaard.

Wanneer Cod ons beschermt. hebben wij niet te vrezen'
2119. Doe uw best, God doet de rest.

Doe wat Âij kunt en God zal doen wat gij niet kunt'
z. b. : 323.

IJSO. Gtd betaalt alle weken niet, maar hij betaalt eens op het eind'
Alle kwaad wordt gestraft, al gebeurt het dan ook niet
steeds dadelijk.
Men zegt ook :

.1381, God borgf wel, maar scheldt niet kwijt.
of:

tJ82. Godé rnolen maalt langzaam, maar (vreselijk) fijn'
En nog :

1383, God straft en wreekt, waar hij niet spreekt.
2180. God geeft koeien, maar niet met de horens.

Gôd tretpt oné, maar wij moeten ook meewerken'
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1094. God geelt koude naar kleren.
Verlies uw vertrouwen niet als gij in nood zijt, want God
legt geen zwaardere last op dan ge dragen kunt.
z. b. :2194.

2181. God geeft kracht naar kruis (en kruls naar kracht).
God geeft sterkte om het leed te dragen.

2182. God geeft iedere vogel zijn voedsel, maar Hij brengt het niet
in zijn nest.
Zonder moeite bekomt men niets.

2183. God geeft ons rvel de amandelen, maar Hij wil dat wii ze zelf
kraken.

Men bekomt niets zonder moeite.
z. b. : 2557.

2184. God is een goede werkman, maar Hij wil dat men hem helpe.
Men moet op God vertrouwen, maar zelf ook meewerken.

2185. God laat ons zinken, maar niet verdrinken.
Zie boven, nrs. 1094, 2181.

1847. God slaat niet of l{ij zalft.
Verlies dus uw vertrouwen niet; na lijden komt verblijden.
z. b. : 2195.

326. God spijst de yogels, maar zij moeten er om vliegen.
Men krijgt niets zonder moeite.
z. b.:323,1136,2199.

2186. Help u zelven, zo helpt u God.
Roep Gods hulp in, maar ga zelf niet bij de pakken neer-
zitten; steek zelf ook de handen uit de mouwen.

2187. Op God vertrouwd, is nooit berouwd.
of:

2188. Op God vertrouwd, is op de rots gebouwd.
Vertrouw steeds op God; Hij zal u helpen.

2189. Tot Gods hulp behoort arbeid.
Doe zelf eerst wat gij kunt, en dan zal God doen wat gij
niet kunt.
Zie ook hierboven, nr.2179,

1384. Waar God een kerk sticht, bouwt de duivel een kapel.
Het kwaad vindt men overal.
z. ô. .' 1385.

2190. Wij geloven wel aan één God, maar wij eten niet uit dezelfde
schotel.

Elk voor zich en God voor ons allen.
2f91, Wij leven wel bij één God, maar ni€t blj één mens.riy'ij moeten trachten met alle mensen in vrede te leven,

door ons aan de omstandigheden aan te passen.
170. Zonder Gods zegen wordt honig tot gal.

Zonder Gods zegen verkeren de zoetste dingen in bitter-
heid.

2042. De arme gegeven is Gode geleend.
God beloont steeds de liefdadigheid.
z. b. : 1193,1194.

1295. Geef de keizer wat de keizer toekomt en God wat God toekomt.
Geef ieder 't zijne.

2192. De mensen maken de almanak en God het we€r.
En:
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