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DE DRIE FUNCTIES VAN DE KERK 

Door:  Justin Johnson 

Er zijn drie functies voor de Paulinische kerk 

Ze zijn tweeduizend jaar geleden vastgesteld als de fundamenten van de kerk. Ze werden bevestigd 

door de met de Geest begaafde apostelen, profeten, herders en leraren toen de kerk werd gevormd. 

Ze werden geïnspireerd onder de aangestelde supervisie van Paulus als de bouwmeester, zie 1 Kor 

3:10 en  1 Kor 14:37. 

“1 Kor.3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament 

gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 

“1 Kor. 14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, hetgeen ik u 

schrijf, des Heeren geboden zijn. 

Nu het fondament is gelegd, zijn de gaven er niet meer, maar de functies blijven. 

 

Als je een kerk begint die wordt opgericht volgens het Paulinische voorbeeld en het groeiplan niet kent, 

dan zijn het de nu volgende. Ze worden gedefinieerd in Efeziërs 4:12:  

“Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des 

lichaams van Christus; 

--De volmaking der heiligen. 

--Het werk der bediening. 

--Tot opbouwing des lichaams van Christus. 

 

Volmaakt stellen van de heiligen 

Je zou kunnen denken dat de eerste functie evangelisatie zou zijn, maar evangelisatie is een activiteit 

die je alleen kunt doen tot ongelovigen buiten de kerk, niet tot gelovigen binnen de kerk. 

De kerk is gevuld met heiligen: geredde personen. 

De eerste functie in een kerk is het vervolmaken/rijpen/presenteren van de heiligen volmaakt in 

Christus. 

Een kerk is niet toegerust om bedieningswerk te doen als de arbeiders allemaal baby's zijn in het 

begrijpen. Zondaars die net gered zijn, kunnen gemakkelijk het evangelie waarin ze geloven delen, 

maar zijn niet toegerust om de Bijbel te begrijpen, op te groeien in Christus, zijn wil te kennen of hun 

nieuwe roeping waardig te wandelen. 

“Kol. 1:28: Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in 

alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; 

Ze moeten eerst geestelijk groeien. Ze hebben geloof. Mooi zo. Ze moeten trouw zijn aan Gods woord 

dat recht gesneden is, zie 1 Korintiërs 4:1-2: 
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“ 1 Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods. 2 

En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde. 

Het werk der bediening. 

Er is een doel om heiligen te laten rijpen in geestelijk begrip. Dat is opdat zij waardig zouden wandelen 

zie Kol 1:10:  

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht 

dragende, en wassende in de kennis van God; 

Een kerk die Jezus Christus onderwijst volgens de verborgenheid, zou de 3 stappen naar waardig 

wandelen moeten prediken. 

Alleen Bijbelstudie is geen goed functionerende kerk. Kerken brengen arbeiders voort die hun ‘leer’ in 

zichzelf en in anderen aan het werk zetten. 

Er is een tijd dat je gediend wordt, maar dan een tijd dat je de dienaar moet 

worden. 

We oefenen het werken zodat we van het werk onze praktijk kunnen maken en onze roeping in de 

Heer waardig kunnen wandelen, zie Ef. 4:1 en Kol. 4:17: 

“Ef. 4:1: Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 

welke gij geroepen zijt; 

“Kol. 4:17: En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij 

die vervult. 

 

Tot opbouwing des lichaams van Christus. 

Wanneer de heiligen in de gemeente zijn toegerust met gezonde leer en waardig kunnen wandelen, 

dan groeit de gemeente vanzelf. 

Volwassen heiligen die hun roeping waardig wandelen om alle mensen de gemeenschap van de 

verborgenheid te laten zien, kunnen niet anders dan de noodzaak voor anderen inzien om de waarheid 

te leren kennen. 

Dit is waar echte opbouw plaatsvindt. De kerk wordt van binnenuit gebouwd omdat deze pijlers van 

de kerk helpen bij het onderwijzen, prediken en verzorgen van de heiligen die moeten groeien. Dit 

zorgt weer voor meer arbeiders. Zie 2 Tim. 2:2:  (het tussen () geplaatste is door de vertaler ingevoegd) 

“…………………………..hetgeen gij (vul uw naam in) van mij (zegt Paulus) gehoord hebt onder vele getuigen 

(gelovigen volgens de leer van Paulus) , betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om 

ook anderen te leren.  

De kerk groeit van buiten naar binnen terwijl hun werk nieuwe gelovigen bedient die voor het eerst de 

waarheid met overtuiging en autoriteit moeten horen prediken. 

“2 Tim. 4:2-5: 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle 

lankmoedigheid en leer. 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; 

maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen 

begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 5 
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Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van 

uw dienst ten volle verzekerd zij. 

Conclusie 

Er zijn nog veel meer activiteiten die kerken doen. 

Eerlijk gezegd zijn die activiteiten niet wat een kerk hoort te doen. De kerk is verantwoordelijk om de 

pijler en grondslag van de waarheid te zijn, zie 1 Tim 3:15:  

“Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de 

Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. 

Een goed functionerende Paulinische kerk zal deze drie functies vervullen ten voordele van anderen in 

de waarheid. 

De functies van een kerk zijn al duizenden jaren niet veranderd. De kerk heeft geen revolutie nodig in 

haar doel, ze heeft de openbaring nodig over wat ze geacht wordt te doen. Die openbaring is te vinden 

in Efeziërs 4. 

Als uw kerk één of al deze functies niet vervult, is ze ziek.  

Het kan ongeneeslijk zijn als de grondslagen van de kerk niet van Paulus zijn. Ga weg voordat het jou 

in zijn greep krijgt. 

Als wat hierboven is beschreven vreemd voor u is overweeg dan om zo'n kerk in uw omgeving te 

beginnen. 

Leer de “leer” kennen. Doe het werk. Bouw de kerk, zie nogmaals Efeziërs 4:12:   

“Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des 

lichaams van Christus; 

 

Consumeert u alleen maar of bent u ook een arbeider? 

 


