
Available songs:  (1059):
==1
==2
==3
==4
==5
000 - Nattvard - Helig, Helig, Helig är Herren Sebaot
000 - Nattvard - Värdigt, värdigt är Guds lamm
000 - SYNDABEKÄNNELSE
000 - TACKBÖN
000 - TROSBEKÄNNELSEN
000 - TROSBEKÄNNELSEN FÖR BARN
001 i Psalmboken (Gud, vår Gud, vi lovar dig)
002 i Psalmboken (Herren vår Gud är en konung )
003 i Psalmboken (Helig, Helig, Helig, Herre Gud allsmäktig)
003 i Psalmboken OBS 1vers (Helig, Helig, Helig,)
006 i Psalmboken (Lova Gud i himmels höjd)
010 i Psalmboken (Lov ära och pris, dig vår Fader och vän)
011 i Psalmboken - O store Gud när jag den värld beskådar
012 i Psalmboken (Brist ut, min själ, i lovsångsljud)
013 i Psalmboken, v 1,2,3,4 (Min Gud, när jag betänker)
013 i Psalmboken, v 1,2,4 (Min Gud, när jag betänker)
015 i Psalmboken (Halleluja! Sjung om Jesus)
016 i Psalmboken - Kom låt oss nu förenas här med änglarna i höjd
017 i Psalmboken - Ge Jesus äran
021 i Psalmboken (Måne och sol vatten och vind)
028 i Psalmboken (Så älskade Gud världen all)
030 i Psalmboken (Gud är trofast! Så ljöd sången)
038 i Psalmboken (För att du inte tog det gudomliga)
039 i Psalmboken (Jesus från Nasaret går här fram)
040 i Psalmboken (Kristus vandrar bland oss än)
043 i Psalmboken (Jesus är min vän den bäste)
044 i Psalmboken (O giv mig tusen tungors ljud)
045 i Psalmboken (Jesus för världen givit sitt liv)
046 i Psalmboken (Låt mej få höra om Jesus)
047 i Psalmboken (Säg, känner du det underbara namnet)
048 i Psalmboken (Vilken vän vi har i Jesus)
052 i Psalmboken (Herre, se vi väntar alla)
058 i Psalmboken (Hjärtan, enigt sammanslutna)
059 i Psalmboken (Med Gud och hans vänskap)
061 i Psalmboken Lågorna är många
075 i Psalmboken (När vi delar det bröd som han oss ger)
080 i Psalmboken (Hur ljuvt det är att komma....)
081 i Psalmboken (Herre samla oss nu alla...)
082 i Psalmboken (Gud se i nåd till dessa två)
084 i Psalmboken (Vi lyfter våra hjärtan till dig, o Fader vår)
089 i Psalmboken (Se, jag vill bära ditt budskap, Herre,)
089 i Sions toner (O, att den elden redan brunne)



090 i Psalmboken (Blott i det öppna)
094 i Psalmboken (Du som av kärlek varm)
103 i Psalmboken (Bereden väg för Herran)
104 i Psalmboken (Gläd dig, du Kristi brud)
105 i Psalmboken (Hosianna, Davids son!)
108 i Psalmboken - Gå, Sion, din konung att möta (Sions toner)
108 i Psalmboken - Gå, Sion, din konung att möta (vanlig version)
109 i Psalmboken (Det susar genom livets strid)
111 i Psalmboken (Kristus  kommer – Davids son)
113 i Psalmboken  - Det är en ros utsprungen
114 i Psalmboken (Stilla natt)
115 i Psalmboken
116 i Psalmboken (Nu tändas tusen juleljus)
118 i Psalmboken (Fröjdas vart sinne)
119 i Psalmboken Var hälsad sköna morgonstund
121 i Psalmboken (När juldagsmorgon glimmar)
122 i Psalmboken (Dagen är kommen)
123 i Psalmboken (Lyss till änglasångens ord)
126 i Psalmboken (Ett barn är fött på denna dag)
127 i Psalmboken (O du saliga)
128 i Psalmboken - Vid Betlehem en vinternatt
129 i Psalmboken (Och det hände vid den tiden) 1-2-5-6
134 i Psalmboken (Gläns över sjö och strand)
135 i Psalmboken (Se, vi går upp till Jerusalem)
137 i Psalmboken - Den kärlek du till världen bar
145 i Psalmboken (När världens Frälsare jag ser)
146 i Psalmboken (Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd!)
148 i Psalmboken (Jesus Kristus är uppstånden! Sjung det ut till världen all.)
152 i Psalmboken (Kristus lever – underbara ord)
154 i Psalmboken (Dina händer är fulla av blommor)
161 i Psalmboken - Helige Ande, låt nu ske
172  i Psalmboken (De skall gå till den heliga staden)
181 Tänk att få vakna
189 i Psalmboken (Bliv kvar hos mig)
190 i Psalmboken - Bred dina vida vingar
191 i Psalmboken (Den dag du gav oss, Gud, är gången)
196 i Psalmboken (Låt mig börja med dig)
198 i Psalmboken (Likt vårdagssol i morgonglöd)
199 i Psalmboken (Den blomstertid nu kommer)
200 i Psalmboken (I denna ljuva sommartid)
201 i Psalmboken (En vänlig grönskas rika dräkt)
207 i Psalmboken (En Liten stund med Jesus)
209 i Psalmboken (O Gud all sannings källa)
210 i Psalmboken - Jag lyfter ögat mot himmelen
211 i Psalmboken (Jesus kär, gå ej förbi mig. Låt mig bönhörd bli)
212 i Psalmboken (Långt bortom rymder vida)
219 i Psalmboken - Jag skulle vilja våga tro
223 -  Jag vet en port som öppen står
224 i Psalmboken (Lämna dig helt åt Jesus)
225 i Psalmboken (Jesus är ute och söker)



226 i Psalmboken - O gränslösa frälsning
230 i Psalmboken, (Klippa du som brast för mig)
231 i Psalmboken (Oändlig nåd - Amazing Grace)
234 i Psalmboken (O salighet. O gåtfullhet)
235 i Psalmboken (Han har öppnat pärleporten)
237 moderniserad i Psalmboken (Vår Gud är oss en väldig borg)
237 original i Psalmboken (Vår Gud är oss en väldig borg)
246 i Psalmboken (Här en källa rinner)
248 i Psalmboken - Tryggare kan ingen vara
249 i Psalmboken (Blott en dag, ett ögonblick i sänder)
250 i Psalmboken (Är det sant att Jesus är min broder)
251 i Psalmboken: vers 1,2,4 (Var jag går i skogar, berg och dalar)
252 i Psalmboken (Hela vägen går han med mig)
254 i Psalmboken (Löftena kunna ej svika)
256 i Psalmboken (Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken)
259 i Psalmboken (Saliga visshet Jesus är min)
260 i Psalmboken - Jag kan icke räkna dem alla
261 i Psalmboken - Tack min Gud, för vad som varit
262 i Psalmboken - O sällhet stor, som Herren ger
263 i Psalmboken (Det är saligt på Jesus få tro)
265 i Psalmboken (Ingen hinner fram till den eviga ron )
275 i Psalmboken (Led milda ljus)
276 i Psalmboken (Herre med kraft ifrån höjden)
278  i Psalmboken (Frälsare, tag min hand)
279 i Psalmboken (Lev för Jesus)
280 i Psalmboken (Jesus min Herre dig vill jag älska)
285 i Psalmboken (Det finns djup i Herrens godhet,)
288  i Psalmboken (Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar)
289 i Psalmboken (Guds kärlek är som stranden...)
297 i Psalmboken (Härlig är jorden, härlig är Guds himmel)
298  i Psalmboken (Gud, ditt folk är vandringsfolket)
300 i Psalmboken (O, hur saligt att få vandra)
301 i Psalmboken - Hur ljuvligt det är att mötas
301 i Psalmboken (Hur ljuvligt det är att möta)
302 i Psalmboken (Min framtidsdag är ljus och lång,)
303 i Psalmboken (Det finns en väg till himmelen)
304 i Psalmboken (Lär mig du skog)
308 i Psalmboken (När jag lever har jag dig)
309 i Psalmboken (Nu vilar ett hjärta, i ljuset och friden )
318 i Psalmboken (Nattens skuggor)
320 i Psalmboken (Tänk när en gång töcken har försvunnit)
331 i Psalmboken (Ljus som liv åt världen gav)
393 Du öppnar o evige Fader
396 i Psalmboken (Gud är en av oss vid detta bord)
398 i Psalmboken (Brödet är ett, brutet för alla)
410 i Psalmboken (Gud skapade av jord / två mänskor för varann)
411 i Psalmboken (Gud har omsorg om sitt släkte)
412 i Psalmboken (Ett kristusbrev till världen)
427 i Psalmboken (Ringen i klockor, ja ringen i midnattens timma)
428 i Psalmboken (Mitt i vintern var det)



443 i Psalmboken  (Dig vi lovsjunger,  ärar, Jesus, de fattigas konung)
493 i Psalmboken - Ring alla klockor
527 i Psalmboken (O Gud, du klara, rena låga, sänd din eld, sänd din eld)
528 i Psalmboken (Förundrad jag hör)
585 i Psalmboken (Verka tills natten kommer)
595 i Psalmboken (När invid korset jag böjde mig)
598 i Psalmboken (Vem som helst kan bli frälst)
606 i Psalmboken (Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn)
607 i psalmboken - Jag är hos dig min Gud
608 i Psalmboken (Vi sätter oss i ringen)
626 i Psalmboken (Jordens Gud, Stjärnornas Herre)
650 i Psalmboken (Jesus det skönaste  på svenska)
702 i Psalmboken (Dig, Herre Gud, är ingen i nåd)
706 i Psalmboken (Namnet Jesus.....)
711 i Psalmboken (O helige ande jag beder kom....)
712 i Psalmboken: vers 1,2,8 (Med Gud och hans vänskap)
713 i Psalmboken - Stor är din trofasthet
715 i Psalmboken - Ge oss än en stund av nåd
716 i Psalmboken (Namnet Jesus aldrig mister)
723 i Psalmboken Gå ut kring hela jorden
726 i Psalmboken - Tänk vilken underbar nåd av Gud
727 i Psalmboken (Se, natt skall icke förbliva, ej ångets trälbinda oss.)
734 i Psalmboken (Det är en som har dött....)
739 i Psalmboken (Kristus är uppstånden)
742 Han är inte här
742 i Psalmboken -  Nu är det pingst i vårdräkt skön
748 i Psalmboken (O, vad världen nu är skön)
752 i Psalmboken (Herre till dig får jag komma)
762 Du är en bön
766  i Psalmboken (Att få vara försonad med himmelens Gud)
767 i Psalmboken (Tätt vid korset Jesus kär)
772 i Psalmboken (Som när ett barn kommer hem om kvällen)
773 Känn ingen oro
774 i Psalmboken (O hur lycklig är ej den)
774 Som när ett barn kommer hem
775 i Psalmboken (Salig för intet, frälst utav nåd)
783 i Psalmboken (Bliv i Jesus, vill du bära frukt)
787 i Psalmboken (Ge oss mod att våga leva)
798 i Psalmboken (Jesus kommer Jesus kommer)
Abba fader (Djupt inne i hjärtat det finns en eld)
Above All (Above all powers, above all kings)
Agnus Dei
Alive (I feel so alive)
All day (I don’t care what they say about me)
All over me (Wave come, wave fall)
All ära till Dig
Alla behöver kärlek
Allsmäktig Gud
Allt han förmår
Allt som du har sagt (Vi lägger våra liv...)



Allt till Jesus vill jag lämna
Allt utav nåd
Alltid där (Som solen vakar över dagen)
Alltid prisa
Alltid prisa (Jag vill alltid, från mitt hjärta älska Dig)
Allting i min hand
Amazing Grace
Andas på mig Helige Ande
Ande Du som livet ger fall nu över mig
Apg 2:25
Att bli lik Dig, Herre
Att få se (Vi vill röra vid Ditt hjärta)
Att få vara försonad med himmelens Gud - 766
Att lära känna Dig är min längtan
Att tjäna Dig
Av hela mitt hjärta
Awesome God (Our God is an awesome God)
B - Gud tycker om alla stora
B - Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand
Bada i barmhärtighet
Bai-Ya- Mim / I de dagarna
Bara Dig jag prisar (Jesus, underbare Jesus)
Bara Du (Ingen som Du Gud)
Bara Du är värd all ära
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara Jesus
Bara Jesus Blod
Baruch Haba Ba Shem Adonai
Be lifted up, be lifted up
Bereden väg för Herran - 103
Beroende av Gud (Fader min Fader)
Beröras (Jag vill beröras av den Helige)
Bibelord  3 böner
Bibelord  5 Mos. 7:6-9
Bibelord  Jer 01:4-10
Bibelord 1 Joh 1-7
Bibelord 1 Kor 1:26-31
Bibelord 1 Kor 3:10-15
Bibelord 1 Petr 2: 22-25
Bibelord 2 Kor 5:18
Bibelord 4 Mos: 22-27
Bibelord Dan 2:18-20 & 26-28
Bibelord Ef 3:14-21
Bibelord Fil 2:1-4
Bibelord Gal 5:22-23
Bibelord Hebr. 13:12-16
Bibelord Hes. 34:11-16
Bibelord Jer 23:3-8
Bibelord Jer 29:11-13
Bibelord Jer 33:3



Bibelord Jes 09:6
Bibelord Jes 11:10-12
Bibelord Jes 12:2
Bibelord Jes 40:27-29
Bibelord Jes 42:01-3
Bibelord Jes 43:1-3
Bibelord Jes 43:1-5, 15-21
Bibelord Jes 45:18
Bibelord Jes 53:1-5
Bibelord Jes 55: 5-7
Bibelord Joh 14:26-27
Bibelord Joh 14:6a
Bibelord Joh 15:14a
Bibelord Joh 17:18-23
Bibelord Joh 17:21-26
Bibelord Joh 3:16
Bibelord Joh 3:16-17
Bibelord Joh 9:1-7 . 24-39
Bibelord Kol 2:2-3 & 6
Bibelord Kol 3:13
Bibelord Luk 02:1–14
Bibelord Luk 02:21
Bibelord Luk 12:32-34
Bibelord Luk 15:1-5
Bibelord Luk 17:20-30
Bibelord Luk 2:1–20
Bibelord Luk 2:21
Bibelord Luk 24:6a
Bibelord Mal 3:2-10
Bibelord Mark 01:11
Bibelord Mark 02:13-17
Bibelord Mark 3:31-35
Bibelord Matt 02:1-12
Bibelord Matt 03:13-17- Jesu dop
Bibelord Matt 05:20-26
Bibelord Matt 06:33
Bibelord Matt 06:7-13 + 33-34
Bibelord Matt 07:24
Bibelord Matt 11:29
Bibelord Matt 13:11
Bibelord Matt 16:13-20
Bibelord Matt 19:14
Bibelord Matt 21:1-9
Bibelord Matt 6:9-13 - Fader vår
Bibelord Ords 7:1-3
Bibelord Ords. 8:27-36
Bibelord Petrus 1:13-16
Bibelord Predikotext_120422
Bibelord Ps. 105:1-4
Bibelord Ps. 111



Bibelord Ps. 116:1-9
Bibelord Ps. 145:13-18
Bibelord Ps. 146:1-6 147:3-11
Bibelord Ps. 23
Bibelord Ps. 25.4-11
Bibelord Ps. 326
Bibelord Ps. 65:9-14
Bibelord Ps. 95:1-7
Bibelord Rom 01:16 SSK
Bibelord Rom 01:16–17
Bibelord Rom 10: 9-13
Bibelord Rom 11:33-36
Bibelord Rom 12:1-2
Bibelord Rom 12:9-18
Bibelord Rom 13:7-8; 14
Bibelord Sak 9:9-10
Bibelord under predikan - Willy Aspenes
Bibelord Upp. 22:1-5
Blessed be your name
Bli stilla
Bliv i Jesus, vill du bära frukt - (Ps 783)
Bliv kvar hos mig - 189
Blott en dag, ett ögonblick i sänder - 249
Breathe (This is the air I breathe)
Bred dina vida vingar
Bring me to life (How can you see into my eyes)
Brist ut, min själ, i lovsångsljud (Ps 12)
Brunnen
Brunnen (Kom och drick du som törstar)
Brödet är ett, brutet för alla - 398
Bygg inte hus på grus
Bön
Bönevägen
Börja om en gång i mitt liv
Celebration (Ay Oh Jag vill lova Herren)
Come Let Us Return
Come, now is the time to worship
Crown Him With Many Crowns
Dag efter dag
Dagen är kommen - 122
Dary's boy child "kör"
DC-10 (Do you know)
De kommer från öst och väst
De skall gå till den heliga staden - 172
Dela med dig, dela med dig
Den blomstertid nu kommer - 199
Den dag du gav oss, Gud, är gången - 191
Den Gud som är på höjden
Den klara källan (Som en hjort i ödemarken törstar)
Den skönaste av alla jag mött är Du (Om jag gav mig av för att försöka)



DEN SOM HAR SONEN,  HAN HAR LIVET
Det blev så lugnt
Det blod som Jesus gjöt för mig
Det enda jag vet det är att nåden räcker
Det enda som bär när allting annat vacklar
Det finns en källa
Det finns en källa
Det finns en väg till himmelen - 303
Det finns inga ord som kan beskriva
Det finns ingen Gud så stor som Du
Det flödar glädje
Det gryr mot dag
Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn - 606
Det går en bönebro
Det hände sig i Betlehem (Mary´s Boy Child)
Det lilla ljus jag har
Det sjunger i själen och hjärtat
Det sker igen
Det susar genom livets strid
Det är Ditt blod som renar mig
Det är Du (När jag kommit till mitt eget slut)
Det är en ros utsprungen - 113
Det är fullbordat, Han vunnit seger
Det är Gud som all äran skall ha
Det är i Dig, det är i Dig
Det är ingen hemlighet (Du är ung och lycklig vandrade)
Det är min längtan, att ära Dig
Det är saligt på Jesus få tro - 263
Det är så tryggt att gå vid Jesu sida
Det är så underbart det namnet Jesus
Detta är dagen
Detta är min längtan
Dig Herre Gud
Dig vi lovsjunger,  ärar, Jesus, de fattigas konung - 443
Dig vill jag prisa för alltid
Dig vill jag prisa jag vill jubla inför Dig
Dig vill vi prisa
Din Kärlek Gud
Din kärlek och nåd, kärlek och nåd
Din nåd är allt jag behöver
Din nåd är dyrbar o Gud Din nåd
Din trofasta kärlek
DIN ÄR ÄRAN GUD
Dina händer är fulla av blommor - 154
Dina änglar sjunger kring Din tron i kväll
Dina änglar sjunger kring Din tron idag
Dina ögon
Ditt blod är det som renar oss
Ditt blod är heligt (Jesus vi vill tillbe Dig)
Ditt blod, o Lamm, ditt blod, o Lamm



Ditt Lov
Ditt namn är som honung
Ditt ord består
Ditt regn
Dra mig nära Dig
Du finns här, som skapat liv på jorden - 341 i Segertoner
Du ger oss liv
Du har gett oss en ny sång
Du har gjort mig glad
Du har varit god mot mig
Du har varit god mot mig - You sure have been good to me
Du kom hit ner till vår jord - (Jag vill lyfta upp Ditt namn)
Du låter Dig finnas, vi söker dig nu.
Du omsluter mig på alla sidor
Du som av kärlek varm - 094
Du som bor i himlen
Du som skapat jorden floder berg och hav
Du som stillar stormen
Du som är högst
Du som är törstig
Du som är, glädjedjup, frihetsvind
Du vet väl om att du är värdefull
Du vet väl om att du är värdefull - RAP
Du är den högste över hela jorden
Du är den högste, Jesus
Du är den mitt hjärta söker
Du är en god Gud
Du är Gud i himlen
Du är helig Du är hel
Du är helig, helig, ingen är som Du
Du är Israels Helige (Fader Son Helig Ande)
Du är Konung, Konung i all evighet
Du är kung
Du är med mig alla dagar
Du är Messias
Du är min Far
Du är min Gud och jag får tillhöra Dig
Du är min tillflykt
Du är min tillflyktsplats
Du är mitt ljus
Du är mitt trygga bo
Du är mäktig
Du är på tronen
Du är så god
Du är vår far, Gud och vi älskar dig
Du är vår Fridsfurste
Du är vår skapare och Gud
Du är värdig allt vårt lov
Du är värdig att upphöjas
Dyraste Jesus Dig vill jag lyda



Då får du knäppa dina händer
Då ska glädjen bryta fram
Där får jag andas ut
Där Herren Ande råder
Där rosor aldrig dör
Därför vi prisar och tillber vår kung
Emmanuel
En enkel kärlekssång till Dig
En hjälte för Gud
En konung nalkas
En liten bit av himlen
En mäktig våg en mäktig vind
En sak Gud på mitt hjärta
En stilla plats hos Dig
En stor Gud
En sådd är vårt liv
En sång om kärlek
En ton från Himmelen (Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen)
En vänlig grönskas rika dräkt (Psalm 201)
Enbart Jesu namn
Endast av nåd får vi komma
Ett barn är fött på denna dag - 126
Ett blodtvaget Sverige
Ett kristusbrev till världen - 412
Ett litet barn av Davids hus
Everyday
Everything that I am
Evig och beständig
Evig är Guds nåd
Evige Far (Varje morgon...)
Evighet
Fader av Liv
Fader min Fader, du min skapare och Gud
Fader vi går fram till dig
Fader vår
Faller in i Jesu armar
Faller mot dig
Famous one
Fingerprints of God
Freedom Reigns
Frihet
Från Dig o Gud strömmar liv
Från dig strömmar liv
Från evighet till evighet
Frälsare på korsets stam
Frälsare, tag min hand - 278
Fröjdas vart sinne
Fyll hela jorden med lovsång.
Fäst dina ögon på Jesus
För att Du är den Du är



För dem som vandrar i mörkret
För en sekund
För Evigt
Förr var livet fyllt av oro
Förunderlig nåd
Förundrad jag hör
Förundrad jag står i Hans närhet hos Jesus från Nasaret
Ge dig mitt allt
Ge dig mitt allt - säga 'Jag älskar dig'
Ge honom ära
Ge Jesus äran - 17
Ge oss mod att våga leva - 787
Ge oss o Herre öppnade ögon
Ge oss än en stund av nåd - 715
Genom allt Genom allt
Genom stillhet och förtröstan
Giv oss o Herre öppnade ögon
Gladsången
Global Day Of Prayer
Gloria
Glory
Gläd dig, du Kristi brud - 104
Glädjens tid, advent
Gläns över sjö och strand - 134
Glöm inte bort att änglarna finns
God is great
God Tid
Gud den evige
Gud Den högste
Gud Din skönhet slår mig över ände
Gud Ditt namn är heligt
Gud du är god och din nåd varar för evigt
Gud e inte liten, nej Han e stor - SSK
Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar - 288
Gud gör något nytt
GUD HAR GETT OSS  EVIGT LIV
Gud har omsorg om sitt släkte - 411
Gud hör min bön igen
Gud jag längtar
Gud se i nåd till dessa två - 82
Gud skapade av jord /två mänskor för varann - 410
Gud stäm mej till lovsång
Gud tycker om alla stora
Gud tycker om alla stora-2
Gud vet om allt
Gud vet vad jag heter
Gud är bara god mot mig
Gud är god. Han lever, åh, åh!
Gud är här. Vi är här.
Gud är trofast! Så ljöd sången - 030



Gud är vår pappa
Gud, ditt folk är vandringsfolket - 298
Gud, vår Gud, vi lovar dig - Psalm 1
Guds familj
Guds kärlek
Guds kärlek är som stranden... - 289
Guds Son steg ned
Gå ut kring hela jorden
Gå, gå, såningsman, gå - 726
Gå, Sion, din konung att möta - 108 (vanlig version)
Gå, Sion, din konung att möta (Sions toner) - 108
Gåvan (Halleluja Jesus krist guds son)
Göm mig i Dina vingar - Töllsjö
Göm mig i Dina vingar (Som hjorten till vatten)
Gör min ande fri
Gör mitt hjärta rent,
Halle- halle-halleluja
Halleluja
Halleluja - Regerar gör Herren vår Gud
Halleluja Gud är stor
Halleluja Halleluja för herren Gud är vår Kung
Halleluja! Sjung om Jesus - 015
Halleluja, o det jublar
Halleluja,Halleluja, Halleluja, Gud är stor
Hallelujah
Hallelujah (swe)
Hallelujah, salvation and glory
Han fann mej, ja, han fann mej
Han ger mig kärlek Han ger mig liv
Han går aldrig förbi dig
Han har besegrat
Han har besegrat allt det onda
Han har skapat stjärnorna
Han har öppnat pärleporten - 235
Han kom hit ner - (Därför vi prisar och tillber vår kung)
Han som håller hela världen i sin hand
Han som är högst
Han är här
Han är kung, han är kung.
Han är min sång och min glädje (Jag kan minnas en tid i mörker)
Han är på tronen
Han är uppstånden
Han är uppstånden, Han lever
Hans namn är Jesus
Hans tankar för Sitt barn är kärleken
He was despised and rejected by men
Hela vägen går han med mig
Helig Ande kom
Helig helig helig - Prisa prisa och lyft honom upp
Helig helig helig helig Helig är vår Gud



Helig Helig Helig Herre Gud allsmäktig - 3
Helig helig helig Herre Gud Sebaot
Helig Helig Helig är Herren Gud den allsmäktige
Helig Helig Helig är Herren Sebaot - "nattvard"
Helig helig helig är vår Gud
Helig helig är du Gud - Jorden är full av Din härlighet
HELIG I MAJESTÄT ÄR HAN SOM SITTER PÅ TRONEN
Helig mark
Helig och upphöjd
Helig oh helig, Helig Ande
Helig är Du Gud
Helig är vår Gud den allsmäktige
Helige Ande kom oss nära
Helige Ande vi är i Din närhet
Helige Ande, låt nu ske - 161
Heligt är Ditt namn bland jordens folk
Helt ofattbart, helt underbar evigt vill jag lova Dig
Here I am
Herre du min klippa
Herre för var dag Du ger
Herre förbarma dig
Herre jag vill prisa Dig
Herre jag väntar, förbli i mig jag ber
Herre kom Herre kom
Herre led mig dag för dag (refräng)
Herre med kraft ifrån höjden -276
Herre och kung över allt
Herre samla oss nu alla... 81
Herre tack för Golgata
Herre till Dig får jag komma
Herre till dig får jag komma - 752
Herre, led mej dag för dag
Herre, se till oss, hör vår ödmjuka bön
Herre, se vi väntar alla - 52
Herren löser
Herren söker ett folk
Herren vår Gud är en konung - 12
Herren välsigne dig
Herren välsigne oss
Herren välsigne oss och bevare oss
Herren är en stor Gud
Herren är min starkhet
Herren är min starkhet och min lovsång
Herren är stor. Ps.95
Herren, Herren är Gud
Herrens underbara namn det vill jag lova
Himmel jag har, ty Jesus nu är min
Historymaker
Hjärtan enigt sammanslutna
Hjärtan, enigt sammanslutna - 58



Hjärtats lovsång
Holy holy holy
Holy Holy Holy - Helig Helig Helig
Holy is the Lord
Hos Jesus
Hosianna - Samuel Ljungblad
Hosianna ( Jesus dog och livet vann)
Hosianna (Lovet stiger)
Hosianna i höjden
Hosianna Messias vi älskar dig Jesus
Hosianna, Davids son - psalm 105
Hosianna, hosianna
Hosianna, Hosianna. Sjung till Herrens ära
How great is our God
Hungrig
Hungrig2
Hur ljuvlig är inte din nåd
Hur ljuvligt det är att möta
Hylla Jesus han lever,
Hymn för sökare
Här en källa rinner - 246
Här inför Dig vid Ditt kors böjer jag mig
Här inför Dig, vid Ditt kors
Här nära närmre än jag anar
Här vill jag tillbedja
Här är jag inför Din tron
Här är jag inför Ditt ansikte
Här är jag, än en gång, jag ger dig mitt allt
Här är vi nu - vi är inför Din tron
Härlig seger - (Vilken glädje här i livet)
Högst av allt
Hör du tonen från himlen
Hör du tonen ifrån himlen
Hör mina ord
Hörnsten
Hörnsten (endast refräng)
I alla evigheter
I den sena midnattstimman
I denna ljuva sommartid - 200
I Din närhet
I din närhet 2
I Dina händer får jag bara vara
I Ditt ansiktes ljus
I ditt namn
I DITT NAMN 2
I evigheters, evighet skall din seger råda
I kraft av nåden
I Kristus har mitt hopp sin grund
I min Gud har jag funnit styrka
I will dance



I will sing to, and worship
I våra hjärtan sträcker vi oss mot Dig Gud
I’ve got a brand new bottle
Icke genom någon människas styrka
Idag är en helt ny da´
Idas sommarvisa
Immanuel, Immanuel
In the sanctuary
Info
Inför Din tron jag kommer nu
Inför Din tron ser jag bara Dig
Inför Ditt ansikte
Inför Guds tron i himmelen ( jag andas ut i gott bevar)
Inför hela folkets åsyn vill jag prisa Dig
Ingen berör så djupt mitt hjärta
Ingen hinner fram till den eviga ron  - 265
Ingen som Du Gud
Ingen är en klippa som vår Gud
Ingen är helig utom Herren
Ingen är som Du
Ingen är som Du, Jag vill ge mitt hjärta till Dig
Ingen är som Jesus
Ingen är så skön som Jesus
JA JAG VET DU ÄR MIN HERRE
Ja, jag ger Dig mitt liv
Jag aldrig har ångrat
Jag blir så glad när jag ser dig
Jag böjer mig inför dig min Jesus
Jag faller ner på knä
Jag funnit kärlek
Jag får räkna med Jesus i allt
Jag får va hos Dig
Jag följer Dig, jag litar på Ditt ord
Jag ger ära till ditt namn o Gud
Jag gick genom staden
Jag gläder mig i Dig
Jag går på livets väg - SSK
Jag har aldrig ångrat
Jag har beslutat att följa Jesus
Jag har fått en källa
Jag har hört om en stad ovan molnen
Jag har ofta svårt att finna orden
Jag har vandrat med Jesus
Jag hör änglar ropa: helig
Jag hörde änglasång
Jag kan icke räkna dem alla - 260
Jag kan inte vad du kan
Jag kastar mig helt på dig Gud
Jag kommer för att tillbe
Jag kommer som jag är



Jag kommer som jag är har ingenting att dölja
Jag kommer till Ditt tempel i tidigt grynings ljus
Jag lever för att tillbe dig
Jag lovsjunger Herren
Jag lyfter mina händer i bön jag faller ner
Jag lyfter ögat mot himmelen - 210
Jag nu lämnar allt (Allt till Jesus vill jag lämna)
Jag ropar till dig, Herre (och du hör mig)
Jag ser en stad
Jag ser Gud bakom allt
Jag ser min Gud Han sitter på sin tron
Jag sjunger ut min glädje till dig Gud
Jag sjunger ut mitt lov till dig
Jag står
Jag står fast i Dig
Jag står med upplyfta händer
Jag tillbeder dig Jag tillbeder dig
Jag tillber Dig allsmäktig Gud
Jag tillber dig levande Gud
Jag tror på Gud
Jag tycker om
Jag var född att lova dig
Jag vet en port som öppen står - 223
Jag vill alltid från mitt hjärta älska Dig som har älskat mig först
Jag vill av hela hjärtat sjunga Gud är god
Jag vill bara tjäna Dig
Jag vill bara tjäna dig, dig och ingen annan
Jag vill för evigt lova Herren
Jag vill ge dig o Herre min lovsång
Jag vill jubla
Jag vill lova Dig ge dig äran lova Dig
Jag vill lova, Jag vill lova
Jag vill lovprisa ditt namn o Gud
Jag vill lyfta upp Ditt namn
Jag vill lära känna dig
Jag vill lära känna Jesus
Jag vill sjunga om Dig för evigt
Jag vill tacka för Ditt kors
Jag vill tacka Herren min Gud
Jag vill upphöja Dig Gud
Jag vill vara här, i Ditt ansiktes ljus
Jag vill vara i din atmosfär
Jag älskar den plats där Din härlighet bor
Jag älskar Dig Guds Son min Kung
Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min
Jag älskar Jesus
Jag älskar så min Guds familj
Jag är en blomma på livets träd - SSK
Jag är fri
Jag är fri ifrån oro och fruktan



Jag är hos dig
Jag är härligt löst o fri (refräng)
Jag är nu på väg till himlen (refräng)
Jag är ren och fri
Jag är svag men ändå stark
Jesaja 53 sång
Jesu namn
Jesus allt till Jesus
Jesus det ljus som steg ner hit till mörkret
Jesus det skönaste (Psalm 650)
Jesus det skönaste, största och renaste
Jesus Du den störste på vår jord
Jesus Du vår Herre är
Jesus du är den skönaste
Jesus Du är Konung mitt ibland oss
Jesus du är konungarnas Konung och herrarnas Herre
Jesus Du är underbar
Jesus Du är underbar åh
Jesus du är underbar-Du är mer än nog för mig
Jesus från Nasaret går här fram - 39
Jesus fyll oss
Jesus för världen givit sitt liv - 45
Jesus guds lamm som tar bort världens synder
Jesus Guds son
Jesus han är svaret
Jesus har gjort allt
Jesus har makt
Jesus här är vi inför Dig
Jesus ingen kan förklara
Jesus ingen kan vara
Jesus inget större namn jag vet
Jesus jag ger dig mitt liv
Jesus jag älskar Dig
Jesus jag älskar dig Jesus
Jesus jag älskar dig v2
Jesus jag är törstig
Jesus Jesus
Jesus Jesus ingen kan vara
Jesus Jesus lever i mig
Jesus kallar dig kom
Jesus kom in rena mitt sinn
Jesus kom var mitt centrum
Jesus kommer Jesus kommer - 798
Jesus Konungarnas konung
Jesus Kristus dra mig till Dig
Jesus Kristus Guds Son
Jesus Kristus är uppstånden! Sjung det ut till världen all. - 148
Jesus kär vi bedja. Kom och var oss när.
Jesus kär, gå ej förbi mig. Låt mig bönhörd bli - 211
Jesus Lever



Jesus lover of my soul
Jesus loves me
Jesus min dyre frälsare
Jesus min Herre dig vill jag älska  Psalm 280
Jesus namnet med skönhet
Jesus namnet över alla namn
Jesus om dig vill jag sjunga
Jesus säger
Jesus tack for Golgata Kors
Jesus underbare Jesus
Jesus vi prisar Dig
Jesus vi upphöjer Dig
Jesus vi är här
Jesus älskar mig
Jesus är din vän
Jesus är här just nu
Jesus är i centrum utav allt
Jesus är min vän den bäste - 043
Jesus är stor
Jesus är upphöjd
Jesus är ute och söker - 225
Jesus är värdig vår lovsång
Jordens Gud, Stjärnornas Herre - 626
Josef - Inledningsord 23/9
Jubla och dansa
Julens klockor ring
Just nu ger vi oss till Dig
King of majesty
Klippa du som brast för mig - 230
Kom Du Helige
Kom för att lära oss leva
Kom helig ande
Kom helig Ande med renhet
Kom Helig Ande vi behöver dig
Kom Helig Ande, fall över mig
Kom lev i mig
Kom låt oss nu förenas här med änglarna i höjd - 16
Kom med din härlighet över ditt folk
Kom nu till källan, kom nu till mig
Kom nu är det tid att tillbe
Kom nådebordet är dukat med bröd och med vin
Kom och berör oss nu
Kom och drick du som törstar
Kom och fyll våra brunnar
Kom och ge ditt liv till Honom
Kom och regera (Över hela vår jord...)
Kom och se detta mysterium
Kom prisa Herrens namn och sjung
Kom ta plats i våra hjärtan
Kom tillsammans



Kom, nu är det tid att tillbe
Konungarnas Konung är Du
Konungars Konung
Konungars Konung och Herrarnas Herre
Korset där Jesus gav sitt liv
Kristus  kommer – Davids son - 111
Kristus lever – underbara ord - 152
Kristus vandrar bland oss än - 40
Kristus är framför mig
Kristus är nog
Källa så klar
Kärlek som aldrig tar slut
Kärlek vid som oceaner
Kärleken segrar
Kärlekens fader
Lammets sång
Lammets sång 2
Led milda ljus - 275
Ledd av hans hand
Let the heavens rejoice, let the nations be glad
Lever du det nya livet
Likt vårdagssol i morgonglöd - 198
Lita på din Gud, han är nära
Ljus som liv åt världen gav - 331
Lord I lift your name in high
Lov ära och pris, dig vår Fader och vän - 010
Lova herren alla på vår jord
Lova Herren min själ
LOVA HERREN MIN SJÄL OCH GLÖM EJ VAD GOTT HAN HAR GJORT
Lova Herren min själ åh min själ
LOVA HERREN MIN SJÄL, O, MIN SJÄL!
Lova Herren min själ, åh, min själ. Tillbe den Helige,
Lovet stiger
Lovet, priset och äran tillhör Dig
Lovsången ljuder (Lovsången ljuder stark och klar)
Lugna hamn
Lyft upp dina ögon mot höjden
Lyss till änglasångens ord - 123
Lågorna är många
Långt bortom rymder vida - 212
Låt  mig åter sjunga sången, som så ofta ljudit här.
Låt Din Ande (Låt Din Ande leda oss in i Din närhet)
Låt Din makt bli känd genom oss, o Gud
Låt Din vilja ske låt Ditt rike komma
Låt läkedomen flöda
Låt mej få höra om Jesus - 046
Låt mej få tända ett ljus
Låt mina fötter få gå
Låt oss få känna
LÅT OSS NU TILLSAMMANS PRISA HERREN FÖR HANS TROFASTHET



Låt oss stå upp och lova Herren
Låt vart ord från min mun
Lägg ditt liv i Herrens hand
Lägg tillsammans Guds välsignelser
Löftena kunna ej svika - 254
Majesty
Majestät (Majestät, konung i evighet)
Makten och äran
Makten är i Jesu händer
Med allt jag har
Med allt jag har (I din hand lämnar jag mig)
Med allting som jag är och har
Med en enda bön
Med evig kärlek har Du älskat mig
Med jubelsång
Medley - Han är min sång och min glädje mm
Men Din nåd varar
Mer av Dig
Mer dyrbar än silver
Mer kärlek mer kraft
Mer än en nära vän
Mighty to save
Min befriare lever (Jag vet Han frälste min själ)
Min dikt gäller en konung
min eviga ro
Min framtid är i Herrens händer
Min Gud när jag betänker
Min Gud tillhör äran
Min Gud, när jag betänker - 013
Min Gud, när jag betänker - 013
Min Jesus Lever
Min Jesus, min Herre
Min Julsång (Jesus, tack att du kom hit ner)
Min kung och jag
Min stund på jorden
Minnesvers_2014-10-05
Mitt hem är där på den andra stranden
Mitt hjärta tillhör Dig
Mitt hjärta är redo
Mitt i vintern var det - 428
Morgondagen
Morgonen, dagen, aftonen
Most High
My Beloved
My best friend
My Freedom
My glorious
Må din väg gå dig till mötes
Måne och sol vatten och vind - 21
Mäktig att ge



Möt mig Herre
Namnet Jesus - 706
Namnet Jesus - sköna namnet Jesus
Namnet Jesus vill jag sjunga
Namnet Jesus, himlens hälsning
Namnet Jesus, vi lovsjunger namnet Jesus
Nattvardsfirande
Nu böjer jag mig ner
Nu fyller vi rummet
Nu tändas tusen juleljus - 116
Nu vilar ett hjärta, i ljuset och friden - 309
Nu är det morgon
Nu är det pingst i vårdräkt skön - 742
Nu är tid för tårar, tårar av förkrosselse
Nu är vi på gång
Nåd över allt förnuft
Nådefull Gud
Nåden den faller
När du går ut en tidig morgon
När Du rör vid mig, med händerna som korset bar
När invid korset jag böjde mig - 595
När jag lever har jag dig - 308
När jag skådar din ljuvlighet
När juldagsmorgon glimmar - 121
När solen slutat dagens gång
När som sommarvinden leker på min blomsteräng
När vi delar det bröd som han oss ger - 75
När världens Frälsare jag ser - 145
Nära Dig Gud
Närmare Dig
NÄRMARE GUD TILL DIG
O det dyra Jesu blod
O DU KÄRA  ADVENT
O du saliga - 127
O giv mig tusen tungors ljud - 044
O gränslösa frälsning - 226
O Gud all sannings källa (Psalm 209)
O Gud Du är underbar
O Gud hör min bön
O Gud låt riket komma mer (Vi vill va’ med och forma framtid)
O Gud, du klara, rena låga, sänd din eld, sänd din eld - 527
O Guds lamm som tar bort världens synd
O helga natt
O hur lycklig är ej den - 774
O hur saligt att få vandra - 300
O jag faller ner Herre inför Dig när jag ber
O Little Town Of Bethlehem
O salighet. O gåtfullhet
O store Gud när jag den värld beskådar - 011
O sällhet stor, som Herren ger - 262



O vad fröjd att det nu är advent
O vad jorden nu är skön - öö-558
O vad världen nu är skön - 748
O, att den elden redan brunne - 89 i ST
Och det hände vid den tiden - 129
Och jag vill älska Dig, bara Dig
Oh when the saints go marching in
Once In Royal David's City
Only you
Ovan där
Oändlig nåd
Oändlig nåd (Amazing Grace) - 231
Oändlig och för evigt
Pappa Gud
Platsen för mig
Praise My Soul The King Of Heaven
Pris och Ära
Prisa honom
Ps 115 i Psalmboken
Ps 25:4-11
Ps 31:2-6
Psalm 219 i Psalmboken
Psalm 219 i Psalmboken - Jag skulle vilja våra tro
Psalm 301 - Hur ljuvligt det är att mötas
Psalm 702 eller 336
Psaltaren 8
Put your hand
På Dig min Gud förtröstar jag
På en avlägsen höjd
På grund av Jesu blod
På klippan
På min blomsteräng
Reine - Församlingen del I
Rena mig
Res upp Ditt folk
Revelation song
Ring alla klockor - 493
Ringen i klockor, ja ringen i midnattens timma - 427
Ropa till Gud (Min Jesus, min Herre)
Rustningen-SSK
Salig för intet, frälst utav nåd - 775
Saliga visshet Jesus är min - 259
Sanctus (Helig)
Se Gud är min räddning
Se hur Gudsvinden bär
Se på Jesus jag vill lyfta min blick
Se, jag vill bära ditt budskap, Herre - 89
Se, natt skall icke förbliva, ej ångets trälbinda oss - 727
Se, nu stiger solen ur havets famn luft
Se, vi går upp till Jerusalem - 135



Set us free
Shackles
Shepherd of my thankful heart
Sions toner 246 Hjärtan enigt sammanslutna
Sjung lovsång alla länder
Sjung till Jesus
Skapa i mig Gud ett renat hjärta
Skyddad i Guds starka hand
Släng bort din sura min
Smaka och se att Gud är god
Solidaritetsdagen räknande summa
Som en blomma vissnad
Som en mäktig vind
Som hjorten till vatten - Töllsjö
Som liljan på sin äng, som fågeln högt i skyn
Som när ett barn kommer hem om kvällen - 772
Som vår dag är, kraft skall vi få
Spikarnas lovsång
SSK
St Patricks bön
Steg för steg min Jesus leder
Stilla natt
Stor och värdig
Stor är din trofasthet - 713
Stora och mäktiga är dina gärningar
Store Gud ditt namn ske pris
Stort är ditt namn
Strålande underbar och helig
Sträcker upp våra händer
Strömmar av regn
Strömmar flödar fram
Strömmen från Gud
Stå upp, stå upp och prisa Herrens namn
Större än Eiffeltornet
Så enkel är min tro
Så ljuvlig är Din närhet, Herre,
Så länge hjärtat slår, vill jag prisa Dig
Så länge jag lever
Så som Han har älskat
Så stor är du
så stor är du
Så stor är Gud
Så stor är Jesu kärlek
Så stor är vår Gud (Vår konungs majestät)
Så älskade Gud världen all - 28
Sårad och besviken
Säg mig Hans namn igen
Säg mig, ser du det ljus
Säg tack (Säg tack från ditt hjärtas djup)
Säg är han kommen



Säg, känner du det underbara namnet - 47
Sänd den härliga kraften
Sätt våra hjärtan i brand
Söken först Guds rike
Söndagsskolan minnesvers
Ta mig till den platsen, där jag bara ser Ditt ansikte
Tack för glädje och lycka du givit
Tack för Golgata
Tack för Golgata - vanliga versionen
Tack för Jesu blod, det blodet renar mig
Tack min Gud, för vad som varit- 261
Tack tack Jesus
Tack, att du är min
Tacka Herren för Han är god
Tacksam
Tacksam (Jag kommer till Dig för att stilla)
Tag en liten stund för sång
Take me as I am
Tala till mig
The Lord's My Shepherd
The power of your love
The reason i live
The splendor of the King
There Is A Green Hill Far Away
Thuma mina (Herre sänd mig)
Thy lord
Till den som sitter på tronen
Till Guds källa
Till vår Gud - Ingen har sådan makt
Tillbe
Tja, la la la la
To God Be The Glory
Tro (Jag har bestämt mig för)
Tro på Jesus (Vilken Underbar trygghet Jag nu har)
Tryggare kan ingen vara - 248
TUSEN SKÄL
Tänd ett ljus i advent
Tänk att få vara ett Guds barn
Under dina vingars skugga
Under ett vattenfall (Jag har en sång en enkel sång)
Underbar frid
Underbart och ljuvligt
Unison bön
Upphöj Kung Jesus, Upphöj Immanuel
Upphöj, förhärliga Hans namn
Upphöjt är ditt heliga namn
Utan Dig (Ingenting kan släcka den törst som jag har)
Utan Din nåd gick jag förlorad
V´sha-Fach´ti/ Utgjutelse av min Ande
Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd! - 146



Var hälsad sköna morgonstund
Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken - 256
Var jag går i skogar, berg och dalar (Ps 251)
Var Stilla2
Varje morgon är Din nåd ny mot oss
Vart leder vägen
We cry holy, holy, holy
We fall down
Vem  är kungen i djungeln?
Vem som helst kan bli frälst - 598
Vem är som Du
Verka tills natten kommer - 585
What a Friend We Have In Jesus
What can I give You
When I Survey The Wondrous Cross
Vi faller ner i ödmjukhet vid Jesu fötter
Vi får kraft när vi väntar efter Dig
Vi har en Gud och fader
Vi hyllar Jesus
Vi hyllar och tillber Dig
Vi kommer med hjärtan fyllda av längtan
Vi kommer till Dig med hjärtan som längtar efter mer
Vi lyfter Ditt namn (Jesus, Du är konungars Konung)
Vi lyfter våra hjärtan till dig, o Fader vår - 84
Vi lägger våra liv i dina trygga händer
Vi nu växer samman
Vi nu växer samman ut i kärleken
Vi prisar dig, halleluja, halleluja
Vi ropar Abba Fader
Vi ropar helig helig helig
Vi skall ösa vatten med fröjd ur livets källor
vi stänger våra ögon
Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand
Vi tillber Dig
Vi tro på Gud
Vi tror
Vi vill ge dig ära
Vi vill ge dig ära och tillbedjan
Vi vill hylla och tillbe Dig
Vi vill röra vid ditt hjärta
Vi vill se Jesus lyftas högt
Vi vill säga tack
Vi är det folk
Vi är här
Vi är här för att prisa Ditt namn
Vi är här för att prisa ditt namn-x
Vi är här samlade tillsammans
Vi är inför din tron och ger Dig vår kärlek
Vi ärar och prisar ditt namn
Vid Betlehem en vinternatt - 128



Vid Ditt kors Böjer jag mig
Vid Guds hjärta är jag buren
Vid korset finns rum för dig
Vila i nåden
Vilken glädjesång
Vilken Gud vi har
Vilken mäktig Gud vi har
Vilken trofasthet
Vilken underbar dag det ska bli
Vilken vän jag fann
Vilken vän vi har i Jesus - 48
Vill Alltid Älska Dig
Worthy of my praise
Vår Gud är oss en väldig borg - 237 moderniserad
Vår Gud är oss en väldig borg - 237 original
Vår konungs majestät
Vägen, sanningen och livet
Välj nu, välj Jesus
Välkommen helige Ande och kom ta din plats
Välkommen till denna plats.
Välsignelsen (Herren välsigne oss och bevare oss)
Väntar på regn (Min själ hungrar och törstar)
Värdig är Du (Här är vi nu vi är inför Din tron)
Värdig är Du att få lov och ära
Värdig är Du att få vårt lov (Värdig är Du)
Värdigt är Guds lamm (Herre tack för Golgata)
Värdigt, värdigt är Guds lamm
x-Allt han förmår
x-Allt utav nåd
x-Bönevägen
x-Den Gud som är på höjden
x-Det blev så lugnt
x-Det gryr mot dag
x-Det går en bönebro
x-Det sjunger i själen och hjärtat
x-Det sker igen
x-Det är så tryggt att gå vid Jesu sida
x-Det är så underbart det namnet Jesus
x-Dyraste Jesus Dig vill jag lyda
x-Då får du knäppa dina händer
x-En konung nalkas
x-En liten bit av himlen
x-En sådd är vårt liv
x-En sång om kärlek
x-Glädjens tid, advent
x-Gud bakom allt jag ser
x-Gud vet om allt
x-Guds kärlek
x-Guds omsorg
x-Guds Son steg ned



x-Gör min ande fri
x-Halleluja, o det jublar
x-Han ger mig kärlek Han ger mig liv
x-Han har besegrat
x-Han har besegrat allt det onda
x-Hans namn är Jesus
x-Herre, led mej dag för dag
x-Himmel jag har, ty Jesus nu är min
x-Härlig seger
x-Hör du tonen från himlen
x-Hör du tonen ifrån himlen
x-I den sena midnattstimman
x-I kraft av nåden
x-I Kristus har mitt hopp sin grund
x-Jag får räkna med Jesus i allt
x-Jag har aldrig ångrat
x-Jag har hört om en stad ovan molnen
x-Jag har vandrat med Jesus
x-Jag hörde änglasång
x-Jag vill bara tjäna Dig
x-Jag vill tacka Herren min Gud
x-Jag vill vara i din atmosfär
x-Jag älskar Jesus
x-Jesus kär vi bedja. Kom och var oss när.
x-Jesus om dig vill jag sjunga
x-Jesus är din vän
x-Julens klockor ring
x-Kom för att lära oss leva
x-Kom nu till källan, kom nu till mig
x-Källa så klar
x-Ledd av hans hand
x-Ljuset från korset
x-Lugna hamn
x-Låt  mig åter sjunga sången, som så ofta ljudit här.
x-Låt mej få tända ett ljus
x-Lägg tillsammans Guds välsignelser
x-Makten är i Jesu händer
x-Min framtid är i Herrens händer
x-Min kung och jag
x-Min stund på jorden
x-Mitt hem är där på den andra stranden
x-Morgondagen
x-När solen slutat dagens gång
x-O DU KÄRA  ADVENT
x-O vad fröjd att det nu är advent
x-Skyddad i Guds starka hand
x-Som vår dag är, kraft skall vi få
x-Steg för steg min Jesus leder
x-Så stor är Gud
x-Säg mig Hans namn igen



x-Säg är han kommen
x-Sänd den härliga kraften
x-Tack för glädje och lycka du givit
x-Tacka för sången
x-Tag en liten stund för sång
x-Tänd ett ljus i advent
x-Vi tro på Gud
x-Vi är här för att prisa ditt namn
x-Vid korset finns rum för dig
x-Vilken glädjesång
x-Vilken Gud vi har
x-Välj nu, välj Jesus
xx Jes 42:5-9
Yes Lord
You are holy prince of peace
You are my hiding place
You are the rock of my salvation
You sure have been good to me
Your love is amazing steady and unchanging
Åååh vad Gud är god mot mig
Älskat mig först
Än en gång (Jesus Krist jag tänker på det offer när)
Är det sant att Jesus är min broder - 250
Ära halleluja
Ära till ditt namn - då du ger av ditt överflöd
Ära till Guds dyra offerlamm
Ära till Guds lamm
Ära vare Gud (Du är vår far, Gud  och vi älskar dig)
Ära Vare Gud i Höjden
Ära, Ära, Ära
Ära, ära, ära till Guds lamm
Ödmjukhetens konung (Gud hör min bön igen)
Öppna mitt hjärta för Dig Gud
Örnen (Jag vill lyfta mina vingar som örnen)
Över hela vår jord
Över mörka djup, invid branta stup
Överlåtelsebön
öö-326 Store Gud ditt namn ske pris
öö-329 Gud tillhör äran. Sjung halleluja
öö-332 Halleluja, halleluja, halleluja, sjung till din Gud
öö-334 Hur skall jag prisa dig, min Gud
öö-336 Jag vill ge dig, o Herre min lovsång
öö-375 - Jesus det skönaste, största och renaste
öö-382 Makten är i Jesu händer
öö-386 Namnet Jesus vill jag sjunga
öö-428 Det är en härlig ting
öö-455 Dela med dig, dela med dig
öö-484 Advent är mörker och kyla
öö-485 Ett litet barn av Davids hus
öö-510 Nu är försoningsdagen



öö-511 På en avlägsen höjd
öö-521 Var glad, för Kristus lever
öö-526b Nu är det pingst. I vårdräkt skön
öö-528 O, sprid det glada bud, en hälsning ifrån Gud
öö-558 O, vad jorden nu är skön
öö-646 Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min
öö-798 Som liljan på sin äng, som fågeln högt i skyn
öö-858 För dem som vandrar i mörkret
öö-864 Se, nu stiger solen ur havets famn luft
öö-902 Som en blomma vissnad


