
  

Sangspor på CDenSangspor på CDen

01 Jesus jeg vil takke Deg01 Jesus jeg vil takke Deg
02 Jesus is by my side02 Jesus is by my side
03 03 Hvorfor går du der så ensomHvorfor går du der så ensom
04 04 Gledens olje som du gir til megGledens olje som du gir til meg
05 05 Ja bli hos oss kjære Jesus godJa bli hos oss kjære Jesus god
06 06 Jeg vil prise Jesus, Guds LamJeg vil prise Jesus, Guds Lam
07 En lys og evig sommer 207 En lys og evig sommer 2
08 God we pray for peace in08 God we pray for peace in
      Jerusalem      Jerusalem
09 Å du kjæreste venn09 Å du kjæreste venn
10 10 Kom til Jesus instrumentalKom til Jesus instrumental
11 11 Vi vil gi Deg ære, lov og prisVi vil gi Deg ære, lov og pris
12 En strøm av legedom fra12 En strøm av legedom fra
     Guds trone     Guds trone
13 Instrumental av Anders13 Instrumental av Anders
  

    «All god gave og all«All god gave og all
  fullkommen gave kommer  fullkommen gave kommer
  ovenfra, fra Lysenes Far.»  ovenfra, fra Lysenes Far.»
                                                                   Jak 1:17a Jak 1:17a

Misjonsprosjekt  Misjonsprosjekt  

Jesusvenner støtter enker,Jesusvenner støtter enker,
farløse og fattige i Kampalafarløse og fattige i Kampala
Uganda. Evangelist MuliikaUganda. Evangelist Muliika
Emmanuel Fred forkynnerEmmanuel Fred forkynner
evangeliet om frelse, delerevangeliet om frelse, deler
ut mat og hjelper bl.a enkerut mat og hjelper bl.a enker
å starte sitt eget foretak slikå starte sitt eget foretak slik
at de kan klare seg selv.at de kan klare seg selv.

Hvis du vil være med åHvis du vil være med å
støtte arbeidet kan du gi enstøtte arbeidet kan du gi en
pengegave på konto nr. :pengegave på konto nr. :

0539.36.370310539.36.37031

Besøk vår hjemmeside på www.jesusvenner.comBesøk vår hjemmeside på www.jesusvenner.com www.jesusvenner.com   -   youtube.com/jesusvenner   -   jesusfriendsteam.com


