
Negenendertig

Sinds onheuglijke tijden hebben deze eenheid bereikt:
de hemel bereikte eenheid en werd helder;
de aarde bereikte eenheid en werd kalm;
zielen bereikten eenheid en werden sterk;
valleien bereikten eenheid en brachten overvloed voort;
alle wezens werden één en brachten leven voort;
heersers werden één en bestuur werd zedelijk.

Als de hemel niet helder was, zou hij afbrokkelen;
aarde zonder kalmte zou uiteenvallen.
Zielen zonder kracht zouden al snel oplossen.
Valleien zonder overvloed zijn gauw uitgeput.
Heersers zonder achting kunnen omvergeworpen worden.

Daarom is het nobele in het nederige geworteld,
en is het hoge gegrondvest op het lage.

Heersers noemen zich wees, weduwnaar, berooid.
Komt dat niet voor uit bescheidenheid?

Daarom tellen ze vele rijtuigen 
terwijl ze laatdunkend doen over hun prestige.

Hoewel ze niet willen rinkelen en klingelen als jade, kletteren ze, vallend als keien.

Negenendertig

Deze dingen zijn sinds oeroude tijden één geworden;
de hemel is door eenheid klaar geworden;
de aarde is door eenheid vast geworden;
de geest is door eenheid geestelijk geworden;
de vallei is door eenheid vol geworden;
alle dingen zijn door eenheid tot bestaan gekomen.
Vorsten en koningen zijn door eenheid beheersers van de wereld 

geworden.
Als de hemel niet klaar was, zou ze gescheurd zijn;
als de aarde niet stevig was, zou ze ineenstorten;
als de geest niet actief was, zou ze verdwijnen;
als de vallei niet vol was, zou ze opdrogen;
als de dingen niet bestonden, zouden ze uitgedoofd zijn;
als vorsten en koningen geen heersers waren, zouden ze overwonnen zijn.

Het edele moet worden weergegeven in termen van het nederige;
het hoge dient het lage tot grondslag te nemen.
Daarom noemen vorsten en koningen zichzelf ‘onwetend’,
‘ondeugdzaam’, en ‘onwaardig’.
Betekent dit niet dat zij het nederige als bron nemen?
En toch kiezen vorsten en koningen deze titels.
Daarom is de hoogste roem: niet-beroemd-zijn.
Zo nemen de koningen toe door geringer te worden;
ze worden geringer, doordat zij toenemen.
Het is onwenselijk op te vallen als een uniek juweel,
of eentonig talrijk te zijn als stenen.
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Wat ontstond uit het Ene:
de Hemel, door het Ene, werd helder;
de Aarde, door het Ene, kwam tot rust;
de geesten, door het Ene, werden machtig;
de valleien, door het Ene, kwamen tot bloei;
de tienduizend wezens, door het Ene, kwamen tot leven;
koningen en leiders, door het Ene, namen de hoogste plaatsen in.

De Hemel, zonder het Ene, zou ontbinden.
De Aarde, zonder het Ene, zou in gewoel vergaan.
De geesten, zonder het Ene, zouden wegkwijnen.
De valleien, zonder het Ene, zouden verdorren.
De tienduizend wezens, zonder het Ene, zouden uitsterven.
Koningen en leiders, zonder het Ene, zouden ten val komen.

En dus: het edele wortelt in het ruwe; het hoge rust op het lage.
Daarom noemen de werkelijk machtigen zich ‘de wees’, ‘de onwaardige’ en ‘de armzalige’. 
Dat is toch je afkomst niet verloochenen?

De hoogste eer geniet híj die geen eer lijkt te verdienen.
Niet te willen schitteren als de edelsteen,
maar onbeduidend te zijn als kiezelsteen, daar gaat het om.


