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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Geschiedenis 
Het Confessioneel Gereformeerd Beraad is ontstaan uit een aktie van twee 
Veluwse predikanten, dr. J. Vlaardingerbroek te Ermelo en ds. M.P. van 
Dijk, emeritus te Nunspeet. Zij gaven in het voorjaar van 1970 een persbe-
richt uit en belegden een eerste openbare samenkomst op 23 mei 1970. Deze 
publiciteit leverde tal van positieve en negatieve reakties van kerkleden en 
kerkenraden, welke in dit archief bewaard zijn gebleven (inv nr. 6-8). Aan-
leiding voor de aktie was de onrust over nieuwe opvattingen van verschil-
lende theologen aangaande opstanding en verzoening. De nieuwe dogmati-
sche studies brachten volgens de initiatiefnemers de kerkelijke eenheid in 
gevaar en zij vroegen derhalve om synodale behandeling van hun bezwaren. 
Met name keerden zij zich tegen de geruchtmakende publicaties van theolo-
gen H. Wiersinga en H.M. Kuitert. 
 Het CGB zond namens haar sympathisanten circulaires aan kerkelijke ver-
gaderingen, waarin zij appelleerde aan de gereformeerde belijdenisgeschrif-
ten (de confessie). Via landelijke werkver-gaderingen, appéldagen en pers-
berichten trachtte zij met succus individuele kerkleden, onder wie een aantal 
predikanten, voor haar aktiviteiten te interesseren. Het CGB heeft bewust 
geen modaliteit of richtingenorganisatie willen worden, maar steeds in het 
midden van de GKN willen staan. In 1973 werd besloten tot oprichting van 
de Stichting Confessioneel Gereformeerd Beraad, met als doel het gerefor-
meerd belijden in zijn aktualiteit te bewaren. De stichtingsvorm werd geko-
zen uit angst voor polarisatie en blokvorming. Op 6 juni 1983 is de stichting 
na veel beraadslagingen omgezet in een vereniging met plaatselijke afdelin-
gen. Een ledenwerfaktie kort daarna bracht het ledental in 1984 op 1650 
leden. Sinds februari 1974 geeft zij het periodiek Credo uit, welke in 1984 
ruim 4.000 abonnees telde. Speciale aktiviteiten vormden de predikanten-
conferenties, de jaarlijkse appèldag en de jeugdconferenties. Verder werd 
regelmatig gehoor gegeven aan een uitnodiging tot gesprek met het mode-
ramen van de generale synode GKN. Ook werden contacten onderhouden 
met de besturen van de verenigingen ‘Waarheid en Eenheid’ en ‘Schrift en 
Getuigenis’ (GKN), het bestuur van de Confessionale Vereniging (NHK) en 
incidenteel met vertegenwoordigers uit andere kerken. Sinds 1995 kent men 
een eigen toerustingcentrum en uitgeverij (CéGé-boek). 
 
Literatuur (voorl.): Jaaroverzichten in Jaarboek GKN; H.C. Endedijk, De 
Gereformeerde Kerken in Nederland, deel 2: 1936-1975, p. 225-227. 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
Stukken van algemene aard 
 
1-3 Notulen van bestuursvergaderingen, 1970-1985 
 3 omslagen 
  1.  1970 juni 16 - 1973 febr. 19. 
  2.  1973 maart 6 - 1976 febr. 12. 
  3.  1983 nov. 15 - 1985 mrt. 1. 
 
4 Aantekeningen en vergaderstukken van voorzitter J. Vlaardin-

gerbroek rondom de oprichting van het CGB, 1970-1971. 
 1 omslag 
 
5 Aantekeningen en vergaderstukken van secretaris ds. M.P. Dijk, 

1970-1976. 
 1 omslag 
 
6-8 Ingekomen reacties naar aanleiding van de oproep van de pre-

dikanten J. Vlaardingerbroek te Ermelo en M.P. van Dijk te 
Nunspeet, 1970 maart-augustus. 

 3 omslagen 
  6.  Particulieren (alfabetische volgorde, ingekomen bij 

M.P. van Dijk) 
  7.  Kerkenraden (alfabetische volgorde, ingekomen bij 

M.P. van Dijk) 
  8.  Particulieren en kerkenraden (ingekomen bij J. 

Vlaardingerbroek). 
 
9-10 Ingekomen stukken, 1970-1980. 
 2 omslagen 
  9. 1970-1977 (secr. M.P. van Dijk) 
  10. 1979-1980 (secr. E. Overeem) 
 
11 Circulaires aan sympathisanten, kerkenraden, classes en syno-

den, 1971-1978. 
 1 omslag 
 
 
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 
 
12 Statuten en huishoudelijk regelement, 1973, 1979, z.j. 
 1 omslag 
 
13 Stukken betreffende het college van Toezicht, 1974-1977. 
 1 omslag 
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14 Stukken betreffende de financiën van CGB en Credo, 1970-
1976. 

 1 omslag 
 
15 Stukken betreffende de redactie en abonnees op Credo, 1973-

1975. 
 1 omslag 
 
16 Stukken betreffende de Appèldag op 27 november 1976 te 

Zwolle over ‘Gaan wij als belijdende kerk de mist in?’, 1976. 
 1 omslag 
 
 
Documentatie 
 
17 Krantenknipsels betreffende het CGB, 1970-1974. 
 1 omslag 
 
18 C.J. den Heyer, Een kritische bespreking van de vanwege de 

Commissie Intercommunie en Ambt van de Raad van Kerken in 
samenwerking met ‘Archief van de Kerken’ uitgegeven discus-
sienota: De Bijbelse archtergronden van Eucharistie-
Avondmaal, Amersfoort, juli 1972, p. 6-16. Doctoraalscriptie 
Kampen, 1972 sept. 

 1 deel 
 
 
 


