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Zalig Pasen, 50 dagen lang! 
 
 
 
 
De zondag na Pasen (de achtste paasdag) noemen we ‘Beloken Pasen’.  
 
'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken 
Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint 
op Paaszondag. 
 
In het Latijn heet deze dag: Dominica in albis (zondag van de witte kleren) en in het 
Duits: Weisser Sonntag. Deze benaming gaat terug op een oudchristelijke praktijk. In de 
Paasnacht werden de catechumenen gedoopt en daarbij ontvingen ze een albe, een wit 
doopgewaad. Die bleven ze dragen tot de eerste zondag daarop. 
 
Het woord 'beloken' hangt samen met een motief uit de evangelielezing in de mis van deze 
zondag, die is genomen uit het Johannesevangelie (Joh. 20, 19-31). Leest u maar mee: In de 
avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen 
gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 
'Vrede zij u!'  De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren 'beloken', gesloten. 
De verrezen Jezus laat zich niet buiten sluiten en verschijnt ondanks de 'beloken' deuren aan 
zijn leerlingen, waarop hun harten als het ware ontsloten worden. Zelfs de sceptische 
apostel Thomas wordt door de Verrezen Heer overtuigd, zo blijkt uit het vervolg van de 
lezing: 'Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn 
zijde, en wees niet langer ongelovig maar gelovig.'  
 
Laten wij de deuren van ons hart en onze huizen openen voor Christus en Hem ontvangen en 
herkennen als de Verrezen Heer.  
De Paastijd duurt tot aan Pinksteren, dus 50 dagen lang. Laten we dit grootste feest van ons 
geloof in volheid vieren. Jezus heeft de dood overwonnen en daarmee ook de deuren weer 
geopend naar het paradijs. De liefde van God is zelfs sterker dan de dood; Jezus is niet dood, 
Hij leeft!  
 
Pastoor Jochem van Velthoven 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paaszondag
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/johannesevangelie
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