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Aan de minister van Buitenlandse Zaken      Nijkerk, 25 juni 2020 
 
Zijne Excellentie, 
 
Als stichting Christenen voor Israël richten wij ons tot u. Christenen voor Israël is een stichting die zich al 
veertig jaar inzet om de verbondenheid van kerken en christenen met Israël en het Joodse volk te 
bevorderen. Dat doen we op basis van de Bijbel. God heeft Zijn trouw aan Israël beloofd. We steunen in 
Israël diverse projecten, die bijdragen aan het welzijn van álle inwoners van Israël. Onze maandelijkse 
krant Israël Aktueel heeft een bereik van circa 200.000 lezers. De activiteiten van Christenen voor Israël 
worden gedragen door leden van verschillende kerkgenootschappen. 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Verschillende groeperingen, al dan niet in verband 
met de BDS-beweging, roepen op om het associatieverdrag met Israël op te schorten als Israël een deel 
van het gebied van Judea en Samaria, ook bekend als de ‘Westoever’, onder Israëlische soevereiniteit 
plaatst. Ook in Israël zelf zijn de meningen hierover sterk verdeeld. Wij betreuren het dat een afkeuring 
leidt tot het oproepen tot een economische boycot van Israël. 
 
Christenen voor Israël heeft als richtsnoer de Bijbel. Daarin is de terugkeer van de Joden naar het land 
voorzegd. Het herstel van Jeruzalem en Israël is een voorbode van de vrede die deze wereld zal 
vervullen. Na de eeuwenlange vervolging die Joden wereldwijd hebben ondergaan, is er een eigen staat. 
Nu dreigt de enige Joodse staat opnieuw in een isolement gebracht te worden. 
 
Naar onze mening is er sprake van selectieve verontwaardiging. Israël is in de regio het enige land 
waarin zaken als democratie, onafhankelijke rechtspraak, mensenrechten en godsdienstvrijheid in woord 
en daad hoog in het vaandel staan. In vrijwel alle landen in het Midden-Oosten worden minderheden, 
waaronder diverse christelijke groeperingen, gediscrimineerd en onderdrukt. De Europese Unie en de 
Nederlandse overheid zijn bezig sancties tegen Iran op te heffen en handelsbetrekkingen te hervatten 
met dit land dat regelmatig openlijk oproept tot het van de kaart vegen van Israël. Het zou dan wel zeer 
eenzijdig zijn om over te gaan tot een boycot van uitgerekend Israël. 
 
Ook maken wij ons zorgen over de weerslag die deze oproepen tot sancties tegen de enige Joodse staat 
ter wereld hebben op de Joodse gemeenschappen in ons land, en in onze buurlanden. In West-Europa 
leven Joodse gemeenschappen in een steeds grimmiger wordend maatschappelijk klimaat, waarin 
antisemitische dreiging en geweld tegen Joden toenemen. Wij zijn bang dat wanneer Israël voortdurend 
in de beklaagdenbank geplaatst wordt, neergezet wordt als oorzaak van bijna alle problemen in het 
Midden-Oosten, het bestaan van de staat gedeligitimiseerd wordt en er gepoogd wordt de staat zoveel 
mogelijk in een isolement te plaatsen, dit alles zal bijdragen aan een steeds vijandiger klimaat ten 
opzichte van de Joodse gemeenschappen in West-Europa. 
 
Daarom verzoeken wij u in te zetten op goede (handels)betrekkingen met Israël en dat ook in de 
Europese Unie als voorwaarde te stellen. 
 
Met deze brief willen wij stem geven aan veel christenen in Nederland, die zich hartelijk verbonden 
weten met de staat Israël en het Joodse volk en een boycot van en sancties tegen Israël afwijzen. 
 
We wensen u wijsheid toe bij al uw werkzaamheden. 
Hoogachtend, 
 
 
 
Roger F.G. van Oordt     Ds. Frank Heikoop 
Directeur      Voorzitter 


