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FAST, betrouwbaar, beschikbaar, beleerbaar en bereid te volgen
Mark 9:35 en Mark 10:44,45
Jezus is heel duidelijk over hoe de hart gesteldheid van zijn discipelen zou moeten zijn: ieders
dienaar. Jezus stelt zichzelf daarbij als een voorbeeld en vraagt hen daarin te volgen.
Deze dienstbaarheid zien we in de verhalen van Jezus duidelijk terugkomen. Hij vraagt niet iets van
de discipelen wat hij zelf niet doet. Dienstbaarheid en opofferingsgezindheid is de hartklop van het
Koninkrijk van God en van zijn Koning.
Ook Paulus is een geestelijke vader die vele zonen meeneemt op zijn reizen en hen op die manier
mee laat groeien in de passie en visie van het koninkrijk. Paulus spreekt veel over deze
dienstbaarheid met zijn leerlingen.
FAST
In het Engels hebben we een mooi woord samengesteld: FAST. Dit woord bestaat uit vier woorden,
namelijk: faithful, availible, submissive en teachable. Met andere woorden betrouwbaar,
beschikbaar, beleerbaar en bereid te volgen.
Dienaar zijn heeft vooral met je hart gesteldheid te maken
Jezus kiest zijn mannen uit na een nacht van bidden. Maar voor die tijd heeft hij al verschillende
mannen getest.
Test 1 voor dienaren: bereid te willen volgen
Matt 4:18, 19, 1 Tim 1:3, 2 Tim 1:3-10
Hij vraagt van alle discipelen hem te volgen. Niet hun eigen weg te gaan, maar gewoon hem te
volgen en met hem op te trekken. Hij heeft ze persoonlijk benaderd en uitgenodigd.
In de drie jaren van training zien we dat zij die uitgekozen zijn allen de vier eigenschappen hebben
van een dienende leider. Ze zijn bereid, op Judas na, niet alleen Jezus te volgen, maar zijn passie en
visie over te nemen en later als hij er niet meer is uit te dragen. Enkele discipelen geven zelfs hun
leven voor de passie en visie van Jezus.
Test 2 voor dienaren: betrouwbaarheid
Joh 17:6,14 2 Tim 4:10
Behalve Judas, die Jezus heeft verraden, waren de discipelen betrouwbaar. Ze bleven al die jaren bij
Jezus en ook daarna toen Jezus hen opdroeg de boodschap die hij hen had onderwezen verder te
verkondigen. Trouw is duidelijk door de hele Bijbel te vinden. God is trouw, Hij zal niet veranderen.
Amsterdam
Een paar jaar geleden beloofde ik een moeder haar tienerdochter te ontmoeten op het Centraal
Station. Ik had dit niet opgeschreven toen ik de moeder beloofde dat ik er zou zijn. Ze was terecht
wat nerveus, want haar dochter was nog jong. Ik vergat de afspraak totaal en riep rood aan toen de
moeder mij belde. Schaamte overviel me. Ik bleek op dat moment niet betrouwbaar te zijn en
besloot daarna dat het zo niet verder kon. Er moest wat in mij veranderen.
Volgers kijken naar deze eigenschap in mensen en besluiten daarop om wel of niet te volgen.
Test 3 voor dienaren: beschikbaar
John 4:8, 2 Tim 4:12
Als Jezus verder trekt en hen vooruitstuurt of brood laat halen, zijn ze beschikbaar en doen wat
Jezus van hen vraagt. Ook Paulus vraagt zijn discipelen om iets te doen en ze zijn beschikbaar.
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Huiskerken
Als ik op bezoek ga bij een huiskerk, leer je snel je toekomstige dienende leiders kennen. Je haalt de
echte dienaren er zo uit. Vaak zonder dat je iets vraagt, staan ze klaar om te helpen. Stoelen
klaarzetten, thee maken, voor mensen bidden, zorg voor de bezoekers. De zaal opruimen enz.
Er zijn ook mensen die graag alleen de belangrijke in het oog lopende dingen doen. Of helemaal
niets willen doen.
Test 4 voor dienaren: beleerbaar ( zie boven)
Mark 4:10-12, 2 Tess 2:15, 2 Tim 2:2
Eén van de dingen die opvalt bij de discipelen dat ze meestal als de mensen weg zijn, van alles willen
weten. Als Jezus de gelijkenis van de zaaier vertelt, willen zijn discipelen weten wat er achter het
verhaal zit. Ze zijn leergierig.
Regioleiders
Het is voor mij altijd weer bijzonder hoe onze leiders iedere keer weer iets willen weten. Vaak als we
elkaar ontmoeten zijn er vragen, ze willen blijven leren.
Kiezen van je toekomstige dienende leiders
Jezus, Paulus en de apostelen passen allen een duidelijke selectieprocedure toe voor mensen die
hun passie en visie verder kunnen brengen en uitvoeren. Het zal een lange persoonlijke training
worden, maar er staat dan ook veel op het spel. De verkondiging van het evangelie naar alle volken.
Selectie is dus noodzakelijk om de boodschap verder te brengen.
Kopen
Als ik in een winkel kom zie ik veel verpakte producten. Het product met de mooiste en
aantrekkelijkste verpakking wil ik meestal kopen. Gelukkig heb ik een vrouw die goede instructies
meegeeft, want het gaat haar niet om de mooie verpakking, maar om wat erin zit.
Zo is het ook met mensen die we willen trainen om verantwoordelijkheid te nemen. Houding en
karakter zijn de uiteindelijk bepalende factoren of de boodschap door de jaren heen verder komt en
gevolgd wordt.
Als iemand uiteindelijk niet betrouwbaar is of niet wil volgen, zal het evangelie ook schade leiden.
De keten van doorgeven wordt door zo’n persoon geschaad en de boodschap zal door zo’n breuk op
dat moment gestopt worden.
Col 4;14, 2 Tim 4:10 Demas was zo’n voorbeeld.
Petrus, FAST
Matt 16:18
Jezus vraagt aan Petrus wie de mensen zeggen dat Hij is. Er worden diverse profeten genoemd.
Petrus heeft Jezus gevolgd, naar Hem geluisterd, van Hem geleerd. Petrus weet wie Jezus is,
namelijk de Messias, de Zoon van de levende God.
Jezus zegt dat op deze belijdenis van Petrus de kerk door de eeuwen heen gebouwd zal worden.

OPRACHT:
Ben jij een Fast persoon? Probeer eerlijk tegen jezelf te zijn en kijk naar waar je goed in bent.
Welke van de vier B’s zijn je sterke eigenschappen?
Welke van de vier B’s kun je aan werken? Kies er één uit en neem je voor de komende maand
hiermee aan de slag te gaan.
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