
Cleanthes’ Hymne tot Zeus
1 Glorierijkste der Goón, Veelnamige, tijdeloze Almacht,

Zeus, Aartsheer van Natuur, naar Wet alle dingen bestierend,
Heil! — Ja, zo tot U heffen de groet mag een iegelijk sterveling:
Uw geslacht toch ook zijn wij, in spraak deelachtig een beeldsel

5 Enkel van al wat daar leeft en sterfelijk roert zich op aardrijk.
Dies wil prijzen mijn lied Uw macht en Uw heerlijkheid immer.
U volgt heel deze wereld, in wenteling rondom het aardrijk,
Al naar Gij haar geleidt, en willig aanvaardt zij Uw heersen;
Zo werkdadig een hulp onder onverwinbare handen

10 Strekt U de dubbelgescherpte, de tijdloos-levende Vuurflits,
Naar wiens drijvende slagen Natuur richt al hare werken,
Drager, daar Gij in zendt Uw Rede Gemeen, die zich alzijds
Breidt door het Al, dat Uw licht in het grote zij en het kleine —
Gij daar tronend omhoog, in verhevenheid Koning aleeuwig.

15 Zo geen werk hier op aard, van U los, mijn God, en gescheiden,
Noch in het diep van de zee of het goddelijk, stralende lichtruim;
Buiten de daden begaan door de slechten in eigen verdwazing.
Maar Gij, Wijze, vermoogt uit-redig te brengen tot even,
’t Wilde Gij zint het tot tucht, en het onlief U is het liefzaam;

20 Want zo hebt Gij gezoend al ’t Wel met het slechte tot eenheid,
Dat één Rede voor al daar gelden zou, eeuwig in aanzijn,
Haar ontvliedende leven der sterf ’lijken alle die slecht zijn,
Kwalijk-bedeeld; want hakend het goede des levens te winnen,
Richten oog zij noch oor op de Godswet wereld-gemeenzaam,

25 Die hen, volgden zij na, in begrip deed vinden het Welzijn.
Maar af zij ds van het Eêl, zo jagen zij, elk op het eigen:
Hier zich moeiend om roem in een kamp vol kwalijken ijver;
Genen in toom’loos driften op baat zich werpend en voordeel;
Anderen lokt de verstrooiing en ’t zoete genieten des lichaams . . .

30 Allen wacht hen het leed, en in herwaar! ijlen en derwaart
Moeien zij voort om een lot, wel alzins hiervan een keerbeeld.
O, Alschenkende Zeus, Wolk-donkere, Flitsen-omlichte,
Red Uw mensen Gij dan uit de klaaglijke nood hunner doling;
Drijf hun, Vader, het floers van de ziel; dat hun worde die Wijsheid,

35 Daar Gij vast in betrouwt, naar Recht alle dingen bestierend;
Dat, met ere bedeeld, wij ook Eer U brengen in beurtgaaf,
Al-voort zingend de prijs van Uw werken; zo naar het voegt aan
Menselijke staat; want noch voor den sterveling heerlijker voor-

recht,
Noch voor de Goón, dan Uw Wet die het Al bindt eeuwig te

[roemen.

130


