RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND
Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort

Aan bestuur en directie van de Stichting Christenen voor Israël
De heer R. van Oordt, directeur, en ds. F. Heikoop, voorzitter
Postbus 1100
3860 BC Nijkerk
Amersfoort, 3 juni 2020
Geachte heer Van Oordt en ds. Heikoop,
We hebben uw brief van 2 juni jl. in goede orde ontvangen, waarin u uw ontsteltenis uitspreekt
over het feit dat wij de brief van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken van het MiddenOosten aan de Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben ondersteund.
Uw brief, en de publicatie ervan op uw website, heeft geleid tot vele boze, teleurgestelde en verdrietige reacties aan ons adres. Helaas zaten daar ook vele beledigende en haatdragende brieven
bij, soms gepaard gaand met dreigementen. We denken niet dat dit de bedoeling kan zijn van de
oproep op uw website en hopen allereerst dat u wilt aanmoedigen tot respectvolle reacties.
Daarnaast zouden wij graag enkele onjuiste en onzorgvuldige uitspraken in uw brief willen corrigeren en nog eens willen verhelderen waar het ons als Raad van Kerken om gaat.
De brief dd. 8 mei 2020 van de Wereldraad van Kerken (WCC) en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten (MECC) is ingegeven door een diepe bezorgdheid over de actuele situatie in Israël en
Palestina. Het zijn de kerkleiders van het Heilig Land, christenen van overwegend Palestijnse origine, die al eerder unaniem tegen de dreigende annexatie van Palestijns gebied op de Westbank
hebben geprotesteerd. Van hen komt de oproep om deze zorg kenbaar te maken aan de regeringen
van de Europese Unie met het doel deze dreigende annexatie af te wenden. Deze annexatie zou
een schending zijn van het internationaal recht en, zo wordt gevreesd, het einde betekenen van de
tweestaten-oplossing waarvoor de internationale gemeenschap zich keer op keer heeft uitgesproken. Ook de Europese Unie en Nederland.
De brief van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU brengt deze diepe bezorgdheid onder woorden in de
hoop dat Israël vanaf juli 2020 niet tot annexatie zal overgegaan. Het is echter onjuist dat de brief
tevens zou oproepen het associatieverdrag met Israël op te schorten, zoals u aan het begin van uw
brief schrijft. De brief van de WCC en MECC stelt dat, mocht Israël besluiten over te gaan tot annexatie, dit sancties tot gevolg zou kunnen hebben, zoals dat ook in andere situaties in de wereld
het geval is.
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De Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten zetten zich in voor een
rechtvaardige vrede voor alle volkeren in het Heilig Land. Ook de Nederlandse Raad van Kerken
streeft deze na. Wij menen dat een eenzijdige annexatie van Palestijns grondgebied niet zal leiden
tot gerechtigheid en vrede, maar tot groter onrecht, onteigening, escalatie van spanningen, instabiliteit en een verdere erosie van het internationaal recht. Anderzijds leidt de terugkerende weigering
van de Palestijnse autoriteiten tot toenadering tot steeds grotere wanhoop van hen die zich voor het
vredesproces beijveren. De Raad is van mening dat de Europese Unie een actieve rol in vredesvoorstellen zou kunnen spelen en daarbij een beroep zou moeten doen op beide partijen om hieraan mee
te werken.
Kerken in Nederland weten zich diep verbonden met het Joodse volk als volk van het Verbond en
erkennen zijn unieke positie in de heilsgeschiedenis. Ook daarom hechten de kerken aan goede relaties tussen Nederland en Israël. Als Raad van Kerken zetten ook wij ons hiervoor in. Wel denken
wij dat vrede, recht en veiligheid alleen in samenwerking met zowel Palestijnen als Israëli’s bereikt
kan worden en alleen door erkenning van hun beider rechten.
Die inzet voor recht, vrede en veiligheid strekt zich vanuit de Raad van Kerken overigens ook naar
vele andere landen uit. Vele malen hebben we, mede vanuit het OJCM (Overleg Joden Christenen
Moslims), onze afschuw uitgesproken over aanslagen en andere vormen van (religieus) geweld, van
welke zijde dan ook. Dat onze verontwaardiging eenzijdig zou zijn, is niet correct.
Wij hopen dat wij u met deze nadere toelichting van dienst zijn geweest en meer reliëf hebben kunnen geven aan onze steunbetuiging aan de oproep van de Wereldraad en onze broeders en zusters
in het Midden-Oosten.
Met vriendelijke groet,
namens het moderamen van de Raad van Kerken,
Hoogachtend,

Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel,
voorzitter

Ds. S.C. (Christien) Crouwel,
algemeen secretaris

