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Aan de Raad van Kerken in Nederland,  
de aangesloten lidkerken, en 
de met de Raad van Kerken geassocieerde kerken  

 
Geachte zusters en broeders,         Nijkerk, 2 juni 2020 

 
Wij hebben met grote ontsteltenis kennisgenomen van het feit dat de Raad van Kerken de brief van de 
Wereldraad van Kerken van 11 mei jl. onderschrijft en onder de aandacht brengt van Minister Blok en de 
vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken. In deze brief wordt de EU opgeroepen de voorgenomen 
annexatie van de Jordaanvallei door Israël te veroordelen en het associatieverdrag met Israël op te 
schorten. Dit heeft ons zeer geschokt. Zover wij kunnen nagaan heeft de Raad van kerken nog nooit in 
haar geschiedenis de Nederlandse regering opgeroepen tot economische strafmaatregelen tegen een 
land. Is dit geen selectieve verontwaardiging? 

Al meer dan tien jaar weigert de Palestijnse Autoriteit met Israël om de tafel te zitten om tot een 
vreedzame oplossing te komen. Jarenlang investeert de Palestijnse Autoriteit in haatdragend onderwijs 
via schoolboeken. Jarenlang betaalt de Palestijnse Autoriteit terroristen die aanslagen plegen op Joden. 
Duizenden raketten heeft Israël op zich afgevuurd gekregen vanuit Gaza, nadat Israël dat in 2005 heeft 
overgedragen aan de Palestijnen. Zoals u allen weet is Israël de enige veilige plaats voor christenen in het 
Midden-Oosten. De plek waar christenen vrij hun geloof kunnen belijden. Een Midden-Oosten waar 
christenen uitgemoord en gevlucht zijn wegens de vele godsdienstig gemotiveerde oorlogen. Met als 
ontstellend gevolg dat er in veel landen geen plaats meer is voor christenen. Maar al die tijd zweeg de 
Raad van Kerken. Nu Israël echter een stap zet, komt de Raad van Kerken in beweging en roept op tot 
opschorting van de handelsrelatie met Israël. Wij achten dit schokkend, beschamend en de christelijke kerk 
onwaardig. Wij zijn bang dat hier een theologie aan ten grondslag ligt, waarin de blijvende plaats van Israël 
in de heilsgeschiedenis wordt miskend en ontkend. 

Over de voorgenomen annexatie wordt zowel onder Joden in Israël als ook onder Palestijnen in dit gebied 
verschillend gedacht. Er zijn ook Palestijnen en Palestijnse christenen die onder Israëlisch bestuur meer 
vrijheid, gerechtigheid en democratische rechten verwachten dan onder de Palestijnse Autoriteit of in een 
toekomstige Palestijnse Staat. Ook onder de leden van de bij de Raad van Kerken in Nederland 
aangesloten kerken zijn de meningen over deze voorgenomen annexatie zeer verdeeld. En ook onder de 
200.000 lezers van onze maandkrant ‘Israël Aktueel’ denken mensen hierover verschillend.  

Zo vaak wist de kerk precies wat Joden moesten doen of laten. Moeten we ook nu weer aan Israël 
voorschrijven hoe te handelen en haar als ze niet naar naar de kerk luistert proberen met strafmaatregelen 
te treffen? Het zou de kerken sieren, als ze wat meer besef zouden tonen van de uiterst moeilijke 
omstandigheden waarin Israël en het Joodse volk zich bevinden, in een omgeving waarin de vernietiging 
van Israël alom wordt gepredikt. 

We roepen de aangesloten kerken op, namens wie de Raad van Kerken kennelijk gesproken heeft, om 
publiekelijk afstand te nemen van de brief die oproept tot isolatie van Israël, geschreven door de 
Wereldraad van Kerken en door de Raad van Kerken verzonden aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. 

Met een hartelijke groet, 
Namens het bestuur en directie van de Stichting Christenen voor Israël, 
 

 
Roger van Oordt   Ds. Frank Heikoop 
Directeur    Voorzitter 


