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תוכן הע יי ים:
אברכה את אדו י
אהבת ישוע
אהלל
אוהבי אדו י
אודה לאדו י
אותו ישוע
אין שי וי בו
אלוהים מושלם
א א אדו י
א א אלי
א י אוהב אותך כל כך
א י אכריז
ארוממך
אש אהבה
אשירה לאדו י בחיי
אתה אורי
בדמו
בואו הלל את אדו י בשיר
בראשו ה
גדולים ו פלאים מעשיך
ברוך האלוהים אבי
הוא בא אלי ו
הדם של הברית
הוא אור העולם
הוא תן לי
הושיעה א אלוהי ו
ה ה האדון חיכי ו לו
ה ה הוא
הרועה בשוש ים
ה י משתחווה
וא י אוהב אותך
וצרפתים
זכור רחמיך
חדשים לבקרים

____________________________
דרור להט
____________________________
מרים גבעו י
____________________________
ג'וי גרג
____________________________
שמעון חום
____________________________
שלי מאיירס
____________________________
מרים גבעו י
____________________________
לורה פי ק
שאול בן-הר ומאיר כוהן ______________________
ג'וי גרג __________________________________
____________________________
תקווה שמש
____________________________
רון פתלי
____________________________
קרן דיוויס
לודמילה למשקין ___________________________
אופיר אוראל ____________________________
עירית איפרט ____________________________
____________________________
לורה פי ק
אופיר אוראל ____________________________
שאול בן-הר ומאיר כוהן ______________________
אוס ת בן -תן ____________________________
____________________________
יעל ירץ פרץ
____________________________
יעל ירץ פרץ
____________________________
ריקי יב
אלכס דר פישמן ____________________________
____________________________
שלי מאיירס
____________________________
יריב גולדמן
ג'וי גריפית'ס _____________________________
____________________________
אפרת גרליך
____________________________
קרן דיוויס
איאן סט פילד ____________________________
______________________
ישראל וסי די לסון
____________________________
מרטין יב
____________________________
אפרת גרליך
____________________________
סי די לסון
____________________________
לידה סטיל
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ישוע ,אל יקר
ישוע ,תבוא מלכותך
ישוע ,הראה לי את הדרך
כוחה של מילה
כבוד לאלוהים במרומים
כי אתה אבי ו
כי אתה אדו י
כי כה אהב אלוהים
כל אשר יקרא
כן ,ישוע
כל מת ה טובה
לחיות פירושו המשיח
לו הכבוד בקהילה
מה ידידות
מלך המלכים
תת לי חיים
עד מתי
עלה עלה
עתה ידעתי
עשרת הדברות
פגישה שמימית
קדוש
קח אותי אדו י
קולי אל אדו י
קומה אדו י
פ ים אל פ ים
רומה אדו י
ראוי אתה
רועה ישראל
רחמים אבקש
רם שמך
רק להלל את שמך
שיר לאלוהיי
תרחם ציון
שוכן ירושלים

ג'יימי הילסדן ____________________________
אוס ת בן -תן ____________________________
קריסטי ה סעד והל ה קרפובסקי ________________
אלכס אטלס ,אוקס ה אליהו ושוש בון ____________
____________________________
אפרת גרליך
____________________________
יעל ירץ פרץ
עירית איפרט ____________________________
____________________________
אלכס אטלס
____________________________
מרטין יב
____________________________
לורה פי ק
____________________________
לידה סטיל
הל ה קרפובסקי ____________________________
____________________________
דרור להט
____________________________
יריב גולדמן
____________________________
אלכס אטלס
____________________________
דרור להט
____________________________
אב ר בוסקי
שלי וכלב מאיירס __________________________
לודמילה למשקין____________________________
____________________________
דבי פיגרס
אוס ת בן -תן ____________________________
____________________________
זויה סלדק
אלכס דר פישמן ____________________________
לודמילה למשקין ___________________________
____________________________
קרן דיוויס
ד י סייג ________________________________
____________________________
שמעון חום
____________________________
רון פתלי
____________________________
שמעון חום
____________________________
יריב גולדמן
____________________________
לידה סטיל
עירית איפרט ____________________________
אלכס דר פישמן ____________________________
____________________________
רחל בוסקי
אופיר אוראל ____________________________
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