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De heraldische beschrijving van het wapen luidt: 

 

“In blauw een zilveren kruis, in het eerste kwartier een gouden lelie, over alles heen een gouden 

aartsengel Raphaël, met een zilveren reisstaf in de rechterhand en een zilveren vis dragende op de 

linkerhand; 

achter het schild een gouden voordraagkruis in de vorm van het Jeruzalems kruis, overtopt door een 

hoed met koorden waaraan ter weerszijden van het schild zes afhangende kwasten in drie rijen 

gerangschikt (1-2-3), alles van groen. 

Devies: IN GODS NAAM MENSEN LIEFHEBBEN, in zwarte letters op een zilveren lint”. 



 

 

Het bisschopswapen 

 

Het is in de Katholieke Kerk gebruikelijk dat een nieuw benoemde bisschop een bisschopswapen  en 

een wapenspreuk krijgt. Dat wapen moet enerzijds beantwoorden aan de regels van de heraldiek, de 

wapenkunde, die teruggaan tot de hoge Middeleeuwen, en anderzijds aan de gebruiken van de 

kerkelijke heraldiek. 

 Een bisschop kan allereerst zijn familiewapen voeren, of zijn familiewapen combineren met andere 

wapens in hetzelfde schild. In de praktijk komt dit niet vaak voor, omdat nu eenmaal de meeste 

families geen historisch familiewapen hebben. Doorgaans zal de nieuw benoemde bisschop dus een 

eigen wapen laten ontwerpen. 

 Het is een oud gebruik dat de bisschop de elementen die hij in zijn wapen wenst te voeren, 

combineert met het wapen van zijn bisdom. Daarbij wordt het bisdomwapen doorgaans als grondslag 

genomen. Daarna kiest de nieuw benoemde bisschop de symbolen die hij graag op zijn wapen 

afgebeeld wilt zien. Mgr. Harrie Smeets koos voor de aartsengel Raphaël, en voor een afbeelding van 

het kruis van Jeruzalem. Het bisschopswapen is dus samengesteld uit het wapen van het bisdom 

Roermond, dat in een blauw veld een zilveren kruis voert met in de hoek een gouden lelie, en daar 

over heen een gouden afbeelding van de aartsengel Raphaël met een reisstaf en een vis van zilver. 

 Boven een bisschopswapen wordt in de traditie van de kerkelijke heraldiek ook altijd van groen een 

priesterhoed geplaatst, met een koord aan elke zijde, aan beide kanten eindigend in zes kwasten, 

gerangschikt in drie rijen, die het schild omgeven. Achter het wapenschild wordt een rechtopstaand 

gouden kruis geplaatst. Mgr. Smeets koos hier voor het Jeruzalems kruis, als verwijzing naar de Orde 

van het Heilig Graf van Jeruzalem waar hij lid van is. Tenslotte kiezen de meeste bisschoppen ook 

voor een devies, een wapenspreuk, in hoofdletters op een banderol onder het wapen geschreven 

 

 

De aartsengel Raphaël 

 

De naam Raphaël komt maar op twee plaatsen in de Heilige Schrift voor, één keer als naam van een 

persoon in het Eerste Boek der Kronieken, Raphaël, zoon van Semaja (1 Kron. 26,7), en als de engel 

Raphaël in het deuterokanonieke (dus alleen in het Grieks geschreven) Bijbelboek Tobit (Tob. 3,16 

enz.). De naam is Hebreeuws en betekent: “God geneest”. 

 

Het verhaal van de engel Raphaël staat in het deuterokanonieke Bijbelboek Tobit. Het speelt zich af 

ten tijde van de Ballingschap in Babylonië. Het is een kunstig opgesteld relaas, waarbij in de loop van 

het verhaal twee onafhankelijke gebeurtenissen samenkomen. Allereerst het verhaal van vader Tobit 

die met blindheid wordt geslagen, en zijn zoon Tobias, daarnaast het verhaal van Sara die door de 

demon Asmodaüs word gekweld omdat al haar verloofden vlak voor de huwelijkssluiting plots 

stierven. Om in het bezit te komen van zijn erfenis, moet Tobias afreizen naar Medië. Hij zoekt dan 

een reisgenoot, en dat wordt een man die zich voorstelt als Azarias, zoon van Ananias (Tob. 5,13). 

Tobias weet het nog niet, maar de lezer weet het al, want het is in werkelijkheid de aartsengel Raphaël, 

die vanuit de “heerlijke Troon van de Allerhoogste wordt gezonden om beiden te genezen” (Tob. 3,16-

17), zowel Tobit als Sara. Onderweg vangt Tobias in de rivier de Tigris een vis, en de engel zegt hem 

dan het hart, de lever en de gal er uit te snijden (Tob. 6,2-4). Wanneer de twee reizigers bij Raguël, de 

vader van Sara, aankomen, stelt Raphaël aan Tobias voor om te trouwen met Sara. Maar om de duivel 

af te wenden moet Tobias, wanneer hij het huwelijksvertrek binnengaat, op een wierookpan de lever 

en het hart van de vis laten branden. Wanneer de demon de rook opmerkt, vlucht hij naar Opper-

Egypte waar de engel hem in de boeien slaat (Tob 8,3). Daarna verloopt alles voorspoedig, en Tobias 

en zijn vrouw Sara ondernemen de terugreis naar Ninive. Thuisgekomen strijkt Tobias de gal van de 

vis op de ogen van zijn blinde vader, “en als vliesjes vielen de witte vlekken uit de ooghoeken” (Tob. 

11,12). Dan maakt Raphaël zich bekend: “Ik ben Raphaël, een van de zeven heilige engelen die de 

gebeden van de heiligen opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke Troon van de Heilige” 

(Tob. 12,15). En Raphaël stijgt dan op naar God. 

 



In de christelijke kunst wordt Raphaël altijd afgebeeld als een baardloze jongeman en als een engel, 

dus met vleugels. Doorgaans wordt hij niet alleen afgebeeld, maar meestal samen met de jonge Tobias. 

Als attributen heeft hij een reisstaf of een pelgrimsstaf, met daaraan eventueel een kalebas met de gal 

van de vis, of draagt hij een vis in de hand. 

 

In de kerkelijk-devotionele traditie wordt Raphaël de patroonheilige van alle beroepen die met 

genezing te maken hebben, zoals artsen, apothekers, verplegend personeel en zieken. Vanwege zijn rol 

bij de bruiloft van Tobias en Sara is hij ook de patroonheilige van de gehuwden. En als reiziger is hij 

de patroon van alle beroepen die te maken hebben met reizen, zoals reizigers, schippers, pelgrims, 

emigranten, vakantiegangers, dagjesmensen en spoorwegpersoneel. 

 

Zijn liturgische feestdag valt op 29 september, feest van de heilige Aartsengelen. Maar wie nog een 

missaal van vóór het Tweede Vaticaans Concilie heeft zal zien dat de H. Raphaël, aartsengel, werd 

gevierd op 24 oktober, met eigen misteksten ontleend aan het boek Tobias, en een eigen officie. Het 

feest van Raphaël was op die datum ingesteld door paus Benedictus XV (1914-1922). Ingevolge de 

liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie wordt de aartsengel Raphaël nu herdacht 

op 29 september, te samen met de aartsengelen Gabriël en Michaël. 

 De aartsengelen Gabriël en Michaël zijn in onze traditie beter bekend dan de aartsengel Raphaël. 

Gabriël komt in het Oude Testament voor in het boek Daniël, en in het Nieuwe Testament kondigt hij 

Zacharias de geboorte aan van Johannes de Doper en Marie de geboorte van Jezus. Hij is de 

“boodschapper”. De aartsengel Michaël komt eveneens voor in het Oude Testament, en wel in het 

boek Daniël, en in het Nieuwe Testament in het Boek van de Openbaring, waar hij samen met zijn 

engelen de strijd aanbindt met de Draak, de Duivel. 

 

 

Het wapen is ontworpen door de Limburgse Commissie voor Heraldiek & Banistiek van het 

Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 
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