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Geacht college,  
 

Op 11 mei 2020 zond de Wereldraad van Kerken samen met de MECC een brief aan de ministers van 
Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, waarin stelling werd genomen tegen voorgenomen 
annexatie van Palestijns land bij Jeruzalem door de staat Israël. De Wereldraad van Kerken noemt 
sluipende annexatie een lakmoesproef voor de internationale gemeenschap. En voegt eraan toe dat 
bij uitvoering hiervan het EU-Israel Association Agreement zou moeten worden opgeschort.  
 
De Raad van Kerken in Nederland heeft zich zonder voorbehoud achter de brief van de WCC 
geschaard en de brief nog eens onder de aandacht van minister Blok gebracht. Het Overlegorgaan 
van Joden en Christenen (OJEC) is geschokt door uw opstelling. Uw brief kan in de ogen van het OJEC 
alleen maar worden opgevat als de zoveelste selectieve verontwaardiging. Wij hadden op z’n minst 
verwacht dat u voorafgaand aan deze actie contact met ons zou hebben opgenomen. Nu moeten wij 
proberen de door u aangerichte schade te herstellen.  
 
Binnen het OJEC willen de christelijke leden graag aan onze Joodse gesprekspartners uitleggen dat er 
werkelijk iets is veranderd in de kerken sinds de laatste eeuwen, waar het gaat om de relatie met het 
Joodse volk. Soms krijgen wij het gevoel dat we dat tegen beter weten in doen. In uw reactie op de 
kritiek van Christenen voor Israël geeft u aan als kerken te hechten aan goede relaties tussen 
Nederland en Israël en dat u zich daar als Raad ook voor inzet. Maar uw steun aan de brief van de 
WCC getuigt daarvan niet. 
 
Wij concluderen dat u op dit moment niet het juiste gremium bent om de goede relatie van de 
kerken met Israël voor het voetlicht te brengen. De bestaande relaties zijn vooral te danken aan 
mensen die met elkaar in gesprek zijn gegaan. Daaraan danken wij onze kennis en ervaring waar het 
de Joodse traditie en Israël betreft. Wanneer u daarvan gebruik wilt maken, ontvangen wij u graag.  
 
Namens het OJEC, 
 
 
 
Dr. P.J. van Midden, voorzitter  


