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2500 EB  Den Haag 

 

 

Amersfoort, 27 januari 2022  
 
 
Excellenties, 
 
De Raad van Kerken in Nederland kijkt met grote bezorgdheid naar de ontwikkelingen rond Oekraïne. 
Voor het eerst sinds de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië dreigt er weer een oorlog op 
Europees grondgebied, met grote gevolgen, in het bijzonder voor de Oekraïense bevolking. De Raad 
acht een eventuele inval van Rusland in Oekraïne niet te rechtvaardigen, net zomin als zijn 
destabiliserende activiteiten in het oosten van het land. Tegelijk ziet de Raad in dat de Russische 
offensieve politiek mede samenhangt met de uitbreiding van de NAVO sinds de val van de Muur in 
1989.  
 
Oorlogen leiden onvermijdelijk tot veel slachtoffers onder burgers, die zelf geen invloed hebben op 
het besluit van regeringsleiders om oorlog te voeren. Ze resulteren in verdere destabilisatie van de 
regio en leiden hoogstwaarschijnlijk tot een groot aantal vluchtelingen. Oorlogen leiden ook tot 
gevoelens van haat tegen andere naties, die generaties lang kunnen doorwoekeren. 
Oorlogshandelingen in en rond Oekraïne kunnen gemakkelijk escaleren naar een groter conflict, dat 
in heel Europa en ook daarbuiten veel onheil met zich mee zal brengen. 
 
De Raad van Kerken ziet dat de Duitse en de Franse regeringen proberen om met diplomatieke 
middelen een oorlog te vermijden. Geïnspireerd door zijn christelijke vredesspiritualiteit roept de 
Raad de Nederlandse regering op om zich daarbij actief aan te sluiten en zich tot het uiterste in te 
zetten voor een diplomatieke oplossing, in aansluiting op de akkoorden van Minsk uit 2015, en zo bij 
te dragen aan de-escalatie en verzoening tussen alle betrokken partijen. 
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Verbonden in gebed wenst de Raad u hierbij veel wijsheid toe. 
 
Met hartelijke groet, 
Namens de Raad van Kerken in Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) 
 
 
 
 
 
Drs. Geert van Dartel,  Ds. Christien Crouwel, 
voorzitter Raad van Kerken algemeen secretaris Raad van Kerken 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. H.J. Bakker, 
voorzitter Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) 


