Android‐alternatief voor de BIJBEL+KANT app
Voor Android‐apparaten bestaat de BIJBEL+KANT‐app niet. Een goed alternatief is de Online
Bijbel‐app voor Android van de juiste inhoud te voorzien. Je krijgt dan een app met wat meer
mogelijkheden en een wat uitgebreidere inhoud voor globaal dezelfde prijs als de
BIJBEL+KANT app voor de iPhone, maar dan op je Android mobiel.

Zoek op je telefoon naar de Playstore. Zie afbeelding hiernaast 
Open de Playstore
Bovenin is een zoekveld

Zoek naar “Online Bijbel” van
Cross Link Services (zie het juiste
icoon hieronder):

Klik dit icoon aan en kies vervolgens “Installeren”.
De gratis app wordt geïnstalleerd met een Basis Pakket aan
gratis content dat door Importantia Publishing ter
beschikking is gesteld.
U kunt de app met gratis Basis Pakket onbeperkt blijven
gebruiken. De Online Bijbel app neemt automatisch de taal
van de Android installatie op de telefoon over.

Korte beschrijving van de schermen
(zie de cijfertjes in de schermafdruk)

Bij 1 kunt u de gewenste bijbelvertaling kiezen
Bij 2 kiest u bijbelboek, hoofdstuk en vers
De ster * bij 3 geeft aan dat de bijbeltekst voetnoten bevat.
Als de * blauw is, staat de voetnootweergave aan.

Als u de knop 4 omhoogschuift verschijnt een tweede scherm
met commentaren, woordenboeken en andere naslagwerken.
Bij 5 (de drie puntjes) krijgt u een vervolg keuzemenu,
waarbij u met de keuze “Snel aan de slag” nogmaals deze
uitleg kunt vinden.

Meer inhoud toevoegen aan de Online Bijbel‐app
1.

Maak een account aan.
In het menu (de drie puntjes, nummer 5 hierboven), kies Account. Maak hier een
gebruikersaccount aan met je emailadres en een wachtwoord. Onder dit account worden
later ook eventueel aangeschafte bijbelvertalingen en naslagwerken bewaard. Ook kan je
met dit account verkregen bijbels en
commentaren op andere apparaten
gebruiken.

2.

Koop eventueel extra bijbels
Dit is optioneel. Je kunt ook veel extra
gratis titels vinden. Je kan meer
inhoud voor de app vinden onder
“Meer gratis of betaalde inhoud”.

Met deze optie kom je in de “winkel”.

Controleer of de juiste taal geselecteerd is. Ga vervolgens naar de tab Bijbels. Iedere
bijbel waar “Geïnstalleerd” bij staat staat is al beschikbaar vanuit de app. Als er “Gratis
Download” bij staat kan je het gratis downloaden. Als er “Download” bij staat heb je de
titel in het verleden al aangeschaft, maar nog niet geïnstalleerd op je telefoon. Als er een
prijs bij staat dan kan je die Bijbel aanschaffen door op de knop te drukken. Je rekent een

aanschaf af via de standaardmethode die de Playstore biedt (credit card en Paypal). De
werking onder de tabs Commentaren en Woordenboeken is hetzelfde.
Van de Statenvertaling bestaan verschillende uitvoeringen. Er is een gratis editie en er is
een editie met Strong‐coderingen (tegen betaling). Verder is er ook een Statenvertaling
met Kanttekeningen. Door deze laatste te kopen komt op de Online Bijbel app dezelfde
inhoud als in de BIJBEL+KANT app voor iOS. De werking is globaal identiek. (met een
paar kleine verschillen).
Voor gebruik van de Bijbel met Kanttekeningen dus de juiste editie van de
Statenvertaling kiezen.
De werking van de Statenvertaling met Kanttekeningen is als volgt:
Open als Bijbel de Statenvertaling met afkorting STV (en dus niet een andere
uitvoering).
Zorg dat het sterretje bovenaan het scherm blauw is.
Schuif de ronde knop het onderste deel
van het scherm een beetje omhoog. Zorg
dat het juiste commentaar gekozen wordt
(KANT_STV) – zie 1 hiernaast. Als het niet
juist is, klik dan op de naam en selecteer
de juiste. En klik ook rechts op
synchroniseren (2). Als het blauw oplicht
is het bovenste en het onderste scherm
aan elkaar gekoppeld.
Je kan nu door de bijbeltekst heen scrollen
en dan scrollen de kanttekeningen
automatisch mee.
De “voetnoten” in de bijbeltekst (3)
bevatten de verwijsnummers uit de
Kanttekeningen. Zorg dat de voetnoten
wel weergegeven worden. De ster bovenin
moet dan blauw zijn.
De voetnootverwijzingen komen overeen
met de nummers bin het onderste scherm
(4). Als de tekst boven verschoven wordt,
verschuiven de Kanttekeningen beneden
ook.

