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תוכן העניינים
אדוני אתה )דניס גורדישטיין(
אהבתך )דני פובולוצקי(
אהלל את אדוני )קורין גירשוילר(
אהללך )סשה פוברז'ני(
אודך )נעמי לוקץ(
אוהב אותך אלוהים )אלכס אטלס(
אומר לישוע )עירית איפרט(
אין עוד )קרולין הייד(
אלוהים דואג לי )אפרת גרליך(
אלי ביתך )דבי פיגרס(
אני אוהב אותך אחי )יוחנן סטנפילד(
אני מאמין )אלי שופינסקי(
אני רוצה להלל אותך )אנדרי לוין(
ארוץ לאחוז בידך )נעמי לוקץ(
אשא עיני )שלמה אינטרטר(
אשיר הללויה )דניס גורדישטיין(
אשרי )אלכס אטלס(
אשרי האיש )אוקסנה אליהו(
אתה סתר לי )מיכאלה לזרוס(
בורא כל כך חכם )יוהנה רגב(
בכל לבי אאדיר אותך )עירית איפרט(
בכל עת )קוסטה קריוק(
בלבי )לודמילה למשקין(
ברוך אתה אדוני )אוקסנה אליהו(
ברוך אתה אדוני ,אלוהי ישראל )אלכס אטלס(
ברכי נפשי )אבירם אלדר(
ברכי נפשי את אדוני )סו אורד(
ברכת הכהנים )אפרת גרליך(
דומיה נפשי )אור גרליך(
דוקטור תרפא אותי )אור גרליך(
האל תמים דרכו )שמעון מאיירס(
הארץ )קרולין מרגולין-הייד(
הבה נתאחד )אפרת גרליך(
הביטה ענני )מרטין ניב(
הו הללו )אסנת בן-נתן(
הוא איננו כאן )אפרת גרליך(
הוא הלך על הגלים )יוהנה רגב(
הוא חי בתוכי )קרולין מרגולין-הייד(
הודו לאדוני )לודמילה למשקין(
הזני תנובותיך )דוד לודן(
היום יוודע )ג'נט סיגל(
הכל ממנו )תקווה אות(
הללו את אדוני )לודמילה למשקין(
המצווה החדשה )אלכסנדר פישמן(
הנה האריה )קרן דיוויס(
הנה הוא בא בעננים )אניה פוברז'ני(
הנה מה טוב )ג'ון קרון(
הנה מה טוב ומה נעים )ריקי ניב(
הנני אדון )אלי שופניסקי(
הנצחון הוא רק בך )ריקי ניב(
העולם הזה זקוק לרחמים )חני בר נס(
הפגש איתי כאן )אנטוני צ'פמן(
הריעו לאלוהים )סו אורד(
ואתה תענני )עירית איפרט(
זקוקה לך )אוקסנה אליהו(
חגיגה בשמים )שני אורפני(
חי וקיים )אנטוני צ'פמן(
חסד ומשפט )יוליה גרשון(
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טוב אתה )שלי מאיירס(
יבוא אלינו )אפרת גרליך(
יברכך )שמעון מאיירס(
יברכך אדוני וישמרך )מרטין ניב(
יש לי בטחון )מרטה פלמן(
יש מקום מעבר לרקיע )שלי מאיירס(
ישוע )יוהנה רגב(
ישוע אתה יקר )קרן דיוויס(
ישוע הוא )דוד לודן(
ישוע חי בי )לורה סיטון(
ישוע מלך )שמעון מאיירס(
ישראל ,ישראל )מרטה פלמן(
כבוד עולמים )לורה סיטון(
כורע ברך לפניך )שני אורפני(
כל מה שכתוב )מרים גבעוני(
כס הרחמים )סטפן מיכאסקו(
לא אמהר )סטפן מיכאסקו(
לא בכוחי ,רק בחסדך )קוסטה קריוק(
לא גבה לבי )שלמה אינטרטר(
להתחיל את הבוקר איתך )אלישבע אריקסון(
לילה טוב )ג'ון קרון(
לך לך )מחזורי לך לך(
לעד ישוע חי )יוהנה רגב(
מה אדיר שמך )נוגה דניאלסון(
מי גילה לי )אלכסנדר פישמן(
מי יעמוד )נעמי לוקץ(
מי שאיננו מקבל )מרטה פלמן(
ממש כמונו )מרים גבעוני(
מתן תודה )רנדי סיגולים(
נבקש ,נתפלל )דבי פיגרס(
נחמה )יעקב דולינסקי(
נלבש אותך )תקוה אות(
נפליג אל האיים )אסנת בן-נתן(
נפשנו חיכתה )אנטוני צ'פמן(
נרוממה שמו יחדיו )אנדרי לוין(
נשובה אל אדוני )ריקי ניב(
עבורי הוא חי )רינתיה ניסים(
עד מתי )אלכסנדר פישמן(
קדוש אתה אדוני )איה איתן(
קול דודי הנה זה בא )אלישבע שומרון(
קול קורא )לורה סיטון(
ראו עיני )מרים גבעוני(
רוח קודש ,אור אבי )מרטין ניב(
רומה אדוני )סו אורד(
שבח לאל )קוסטה מרצ'נקוב(
שימני כחותם על ליבך )אבירם אלדר(
שיר הודיה )קוסטה קריוק(
שיר של נחמה )חני בר-נס(
שלום אתה נותן לי )שלי מאיירס(
שלחתני )רינתיה ניסים(
שלך אני )קורין גירשוילר(
שמע ישראל ישוע הוא אדון )פיליס נטף(
שמע נא תפילתי )ליאל מיוסף(
שערי השמים )סטפן מיכאסקו(
שר שלום )ג'ון קרון(
שרים לך הללויה )אניה פוברז'ני(
תהלים א' )אלי שופינסקי(
תהלים קי"ג )דני פובולוצקי(
תפילתי לך )אסנת בן-נתן(
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