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Omdat wij schatplichtig zijn aan Israël:  
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Nieuw-Vennep, 2020.05.08, 

Geachte heer G.van Dartel en mevrouw S.C.Crouwel, 

 

De Stichting Platform Appèl Kerk en Israël heeft met grote verbazing kennis genomen van de 

kritiekloze instemming van de Raad van Kerken met de oproep van de Wereldraad van 

Kerken om het Trump-plan inzake Judea en Samaria te verwerpen. Sterker nog, de RvK 

schaart zich achter de oproep van de Wereldraad Israël sancties op te leggen, mocht het dit 

plan ten uitvoer gaan brengen. 

Allereerst zijn wij van mening, dat ongeacht de inhoud van het plan en ongeacht de 

verschillende theologische visies op Israël, de kerken hierin geen partij zijn. Dit gaat om een 

politieke situatie die opgelost zal moeten worden door de direct betrokken partijen. 

Bovendien zou de Raad van Kerken zich verre moeten houden van de selectieve 

verontwaardiging waarmee bijna standaard alleen Israël verantwoordelijk gesteld wordt voor 

de situatie van de Palestijnen. Op dit punt onderschrijven wij dan ook volledig de glasheldere 

argumenten en vragen die Christenen voor Israël aan u heeft gesteld. Wij hebben daar niets 

aan toe te voegen. 

Ten derde blijkt uw protest zeer voorbarig, daar kennelijk de aangesloten lidkerken niet eerst 

geraadpleegd zijn. Naar nu blijkt, spreekt de RvK voor zijn beurt. Dat maakt het protest nog 

ongeloofwaardiger. 

Als laatste willen wij benadrukken dat over dit plan en de uitwerking daarvan zowel onder 

Israëli's als Palestijnen verschillend gedacht wordt, zowel voor als tegen. 

Er zijn ook goed geïnformeerde Palestijnen die openlijk laten weten dat ze veel liever onder 

Israëlisch bestuur willen leven, omdat ze genoeg hebben van de corruptie en het wanbestuur 

van de Palestijnse Autoriteit. Zij verkiezen een leven met betere voorzieningen qua werk en 

studie, en sociale zekerheid onder Israëlisch bestuur. Onderdeel van het Trump-plan zou nl 

ook  zijn een enorme economische impuls en dat betekent voor jonge Palestijnen eindelijk 

beweging in een situatie die al tientallen jaren uitzichtloos is. Voor hen geldt: dit plan is verre 

van ideaal, maar in elk geval betekent het beweging, daar waar hun leiders alleen maar 

blokkeren. 

Ter illustratie: 

onder de link https://jcpa.org/article/mahmoud-abbas-strategy-of-selective-compliance/, vindt 

u een artikel van het Jerusalem Centre for Public Affairs, door een Jood en een Palestijn 

(!)  waarin de voorspelbare reactie van Abbas op deze situatie  wordt gehekeld. 

Wij hopen dat de vele tegenreacties zullen leiden tot herbezinning op de rol van de Raad van 

Kerken en de geloofwaardigheid van haar spreken. 

 

Met collegiale groet, 

https://jcpa.org/article/mahmoud-abbas-strategy-of-selective-compliance/


de leden van het platform 

Hans Vermeulen, 

Kees de Vreugd, 

Marja van den Beld 

Dick van Arkel, 

Elly Hessel 

 


