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 תוכן העניינים:
 

 4 ______________________ מירי וושה    אבא תודה

 6 ______________________ אסנת בן נתן   אדוני אורי וישעי

 7 ______________________ אור קרני-קרן   אדוני אלוהיך בקרבך

 8 ______________________ רחל בוסקי    אדוני הושיע נא

 10 ______________________ יהודה מוריסון   אהבת אותי ראשון

 11 ______________________ מרטין ניב אומר לציון )מה נאוו אל ההרים...(

 13 ______________________ יובל שומרון    אינני בוש

 15 ______________________  דני סייג    אל דביר הבית

 16 ______________________ בת'אני רוזנפלד  )אני פשוט רוצה...( יאלוהי

 17 ______________________ מרטין ניב    אנה אלך מרוחך

 19 ______________________ זוייה ישנקו    אני האלף והתו

 20 ______________________ צ'אק קינג  אני מאמין באמונה שלמה

 21 ______________________ רפאל חנוכה     ךארוממ

 23 ______________________ ג'וי גריפית'   אשא עיני אל אדוני

 24 ______________________ מירי וושה    אתה נרי אדוני

 25 ______________________ לורה פינק    אתה קדוש

 26 ______________________ אלישבע שומרון  אתך אני )צעד אחר צעד...(

 29 __________ אלקס לינקובסקי )לחן רוסי(    אני אליך בהודיהבא 

 30 ______________________ מרים גבעוני   באנו לראות אותך

 32 ______________________ אפרת גרליך   בגבורת רוח הקודש

 33 אנדרי וילנוב )מילים: אלה גורליק( _________    בואו נשיר

 35 ______________________ שלי מאיירס     בחסדך

 37 ______________________ שלי מאיירס     בכל לבי

 39 ______________________ איילת הנדרן ברית חדשה )אדון, שים את דמך...(

 41 ______________________ אפרת גרליך   בשרי ישכון לבטח

 42 ______________________ ישראל נלסון    הוא מעל לכל

 43 ______________________ לורה פינק   אין להתבייש...(הללוהו )

 45 ______________________ רפאל חנוכה     הנני בא

 46 ______________________ איאן סטנפילד    הנני שלחני

 49 ______________________ רפאל חנוכה   וארשתיך לי לעולם

 51 ______________________ ארני טפניינן   ואתה נשאת עוון חטאתי

 53 ______________________  קרן סגין    חי בשבילך

 54 ______________________ ציפורה בנט    חלקי אדוני

 55 ________________ ישראל וסינדי נלסון     חסדך

 57 ______________________ אור קרני-קרן    טהר את ליבנו
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 59 ______________________ רחל בוסקי ..(טוב לישראל )כורעים ברך לפניך.

 61 ______________________ ארני טפניינן   יהי שם אדוני מבורך

 62 ______________________ אבנר בוסקי    יודוך עמים

 64 ______________________ ישראל נלסון    יש כוח בדמו

 66 ______________________ קרן דיוויס ישוע אדוננו )אתה תקוותי אדוני...(

 68 ______________________ תיקווה שמש ישוע אתה לי אהבה )שימני כחותם...(

 69 ______________________ אסנת בן נתן    אדוןישוע הוא 

 71 ______________________ אפרת גרליך   כבוד לאלוהים במרומים

 72 דוד שטרן( __הרב דניאל ציון ז"ל, יהודי משיחי )    כולנו כאיש אחד

 74 ______________________ אפרת גרליך    כי בשמחה תצאו

 76 ______________________ רונן שלום   כי ככה אהב האלוהים

 77 ______________________ אלישבע שומרון    כי לחמנו הם

 79 ______________________ אור קרני-קרן כי שם אדוני אקרא )האזינו השמים...(

 81 ______________________ אלישבע שומרון     כל דבר

 84 ______________________ רונן וינטר כל ימי חיינו )אזמרה שמך עליון...(

 85 הרב דניאל ציון ז"ל, יהודי משיחי )דוד שטרן( __     לא אני

 86 ______________________ אסנת בן נתן    לדעת אותו

 88 ______________________ פיגרס דבי   מי יעלה בהר אדוני

 89 ______________________  ריקי ניב ח בלי שורש...(ממים לצמאים )כמו צ

 91 ______________________ רונן שלום   נאום אדוני לאדוני

 93 ______________________ לורה פינק   על ידי ישוע המשיח

 95 ______________________ ציפורה בנט    צמאה נפשי

 96 ______________________ תיקווה שמש צמאים לך, מלך )נר לרגלי דבריך...(

 97 ______________________  קרן סגין    קדוש אתה

 98 ______________________ ציפורה בנט    קדוש, קדוש

 100 ________________ חנה ספנדר וקרן סגין    קח כבוד

 101 ______________________ שומרון יובל   ראו הליכותיך אלוהים

 102 ______________________ אנדרי וילנוב    רונו שמים

 104 ______________________ חיים ורשבסקי    שיר המעלות

 106 ______________________ תיקווה שמש   שירת דבורה וברק

 107 ______________________ ארני טפניינן    שר שלום

 108 ______________________  ריקי ניב    שםתן בי ג

 109 ______________________ רונן שלום    תפילת האדון

 


